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~~ 
Par is 
~antılu 

llıldt Parı-::--... ...... uw1 ..... .......,.., 
~ "ft- 8 gazetelerinin • ~ ı.._ ... -tlta b' · g. 
~~r. l>iıı ~r ~akırdı daha do. 
dh~"'flladıltla~·in altında açığa 
i;'1' Şlipheai b.ır maksat bulun. 
t,..~ Zdır. Paıis gazele
~"'lll&Jıın neşriyatına bakılırsa 
01-tı ırıarrn~ukadderatı da Rus 
•1ııı harpte a cereyan etmekte 
clilt lı:ıya R taayyUn edecektir. 
~ıı. Son U8y~nı işini bitir. 
\ıl lertYi ra bUtUn kuvvetiyle 

l'aıiyet vuracaktır. Fran.ııa 
~ lerın karşısında artık ka. 
~. ek nıec'IJuriyetindey. 

' baCaiiiy~Ç.i 
~ hıe~ıertnde bazı derin 1 

'-heı.:0tlir,1ere tesadilf ede- 1 

~e dü6üyoruz. Meee1' 1 
~ eı.lnde d<'ğlşi'kllkler 1 
~t Mosko\'ada da kabl. 

;istanbula yeni mahsulden fazla 
miktarda buğday, geliyor 

Ekmek 
nisbeti 

halitasında buğday 
yakında arttırılacak 

Birkaç günd<'nberi ıebrlmlze buğ. J fia bir taraftan buğdayı çotaıtırkeıı 
day mUvaredatı artmıştır. Ticaret diğer taraftan arpa nlsbeUnl azalt. 
ve zahire borsaıımda toprak mahsul- mak üzere tertibat almaktadır. 
leri ofla! tarafından bilhusa evvelki 
gün ve dün kaydolunan buğday m1k.. 
tan bunu göstermektedir. Bu arada 
beyaz ve yumuşak buğdayların da 
gelditi ve miktarının arttığı nazarı 

dikkati celbetmektedir . 

Filipinin 
müsellah 
kuvvetleri 
Amerikan 
ordusuna 

hL tı.. )'apıimı,. Parla 
..._ tea.b değltlkllklert lnhb.a. 

Almwı aakerlerl ıtark ct>phl"ltlnde 

Sovyet tebliği 
tıgal et.tlklerl bir ıte blrde dol&§ıyor 

Her aene İstanbul& yeni buğday 
ınahsulUnden külliyetli miktarın gel. 
me zamanı ağustos sonu, eyl(U bafı. 
dır. Bu sene lııe yeni mahsul daha er. 
ken gelmiştir. Bu aureUe ,ehrlmlzin 
ekmek halitaamda buğday nl.sbetlnln 
yavq yavft.§ arttınımaaı !mklnı ha. 
sıl olmuş bulunmaktadır. Toprak mah 
sulleri ofisi, şehriml.zde ekmeğin daha 
beyaz çıkmasını temin edecektir. O. ilhak edildi 

~lert addediyorlar. 
da ha§ladıktan ı..onra 
~ ~ sık kabine ne oy

lıtlk· ittifakı &.- ile S tunet birkaç gön 
~ iti. Mühim zaman-

Bir Alman 
fırkası imha 

edildi 

' '-11-a :eifılkllklerinln ek
• ~ efiıet etmediği va
~dolayı Parts gaze,. 
~ \'e Mosko\ a kabl 

'tt~ esine böyle bir 

~ •ertnden dolayı ka· Karadenizde Tuna 
\ '~ ::.. Pek hak yoktur. 

..... lerde .Japon bbi- ağzında 
~ laanaınen lstlfumı s ~et.eıer1 ise .Japon- Mu·· stahkem ~ . ka bir mantık tat· 

Alman tebliği 
lmoıeaıllde 

11111,tırılmı, 

Sovyet kı:alarının 
e:rafntdaki 

çenber darahyor 
-.~~tını gösteriyor. b• d ~ -aa anlayışlı" bir ır a aya Berlln, 21 (Radoy) - Alman 
~~ hu ~ Jiüumunu ~----r..-b~lı:..:.:.um.;..;;;;an~d::an:;.:lı::.ı:-ı.:::.:otn~t~eb::!.:l!bi-~·: 
,~ , ..... bQhran ondan do Sovyet SmolemıJd:n ffmallnde muhasara 
'-...-...: itınlş! Neden Lon.. edilmig olan Sovyet kuvvetlerinin 
!._ ~ ~ a değişiklikleri cıa.. 

1 
etrafındaki muhasara. çemberi sı .. 

~ kabine teşkil eme- ask er erı• lrl§tmlmıştır. Hava kuvvetle rimiz 
ı.~· ~ehnı,:\'or da bu emel b.~,,ICI dii§man şimendifer hatlarmı ve i'· 

~:dk~ ı~~~:u!ct~:Y;;: çıkarlldl !i:~ti:.oktaıannı bombardıman 
t~e~ en anlayışSız na. -------- - - -

~~~!°.:z~ı::: Bir çok lop ve malzeme Besarabyanın :S:ea... geUyor. Hani ıu el& geçirildi 
~ I~~~~~ n;~:; Sovyet tayyareleri 88 işgali tawamlandı 
'et '-1a Rören, pöhpöhle- Alman tayyaresi Blikreı, 2'7 (Radyo) - Rumen 

ordusu ba§kumandanlığınm tehi'. 
ği: 

... ~ : bu bclar anlayıt-
__ ı:. .... ~_ 8'ae dutunu derin anla- düşürdüler 

"t ~ ..:;:eri \'ak tiyle bil. Moekova 21 (Radyo) - Bu sabah . Be&araıbyanm tahlisi işi bitmiş .. 
tır. Her tara.(ta .intizam tesis e .. 
dilmiştir. Kişne!'te birçok bina. 
lar, katedral harap olmuştur. 

teıı._~afı \.'e Berllnl de 
1 

nqredllen Sovyet tebıltt: 26 temmuz 
ı ~ 1"1ıne'::umsuz yere ı gUnU Prochov, Nevel, Smolensk, JI. 
lıı...~ IYJ olın nden kurtaı• 1 tomlr havalisindeki §lddeUI muhare. 
~_lartp bazl mıydı! ı beler devam etmifUr. Vaziyette değl-

.~.t.... r mantıklan- da G ll!iQQıuı Paris te- §ikllk yoktur. Smoıe.nak yakmm e 1 d .. G 1. llleseıes1nı .:~e- 1 bir dÜf11l&D piyo.de fırkaaı tahrip e. nera o o 
: 96Yle bir mütalea ~u. ' dllmlftlr • 
'°lli.;ı11çJn1y1 müda:aa 1 Hava kuvveUerl piyadenin yardımile Beyrula g·ıtt•ı 

elinde maatt.ees j dllfinan mekanize kuvveUertne, plya. 
~ Yoktur .Japon ll<ı • de kıtaatma taarruz elml§, hava üs.I 
'iıa11a °uyuşmata m~ lerlne darbeler Jndlrml§tır. Cuma, go. GLö~ 2'7d (A. A. ) - B. B ... c.: 

.,. B nll 28 Sovyet tayyareaUıe mukabil 88 enera e Gaulle cuma gunu 
~•Ponı unun açıkçası Alman tayyare.si dUfUrUlmtl§ttır Beyruta vaaıl olmuş, bUyük teza. 

Cöateıın":ttr tes~m V~~ (Devamı f llncü~e) hUraUa ka.l'§ılanınJ§tır. 
hptıtı da bundan 

"";.._Fakat Surlyede 
UQllerce Fransızın 

eu • Suriyede de Fran .. 
)'oktu. lngillz ve 

~fls.till ordusu kar-
~ft· ak olamıyacağmı 
ı ~ lQ kftldl 1 de blll. 
S1ı llindtçlniyc tatbik 

' Suriyeye tatbik 

' 11.~lertnln ağzm 
~ı daha dola~ı

lıit altında açığa vu-
... l'a lllaksat bulunduğu 
~"; gazet elerlnln 
"- ll1ııa FranManm 

...._-._~~ ltu. bozkırlarında 
lıl ~..... olan harpte ta
~ı~lınanya Ruıııya. 

lıag1ıte sonra bütün 
~Set~ \·uracaktır. 
~ '..""e)( -qll!llDcJa artık 
Q ~ .. ~~buriyetindey. 
~ ne karar \'e 
~l h~ Vemılı ve 

: bir inıetl obnaya 
• ~ nıtıt.areke de 

-ıaı l!IOnra ken-
ec.q tnlJh tartla. 

I' 'batka bir rolti 
~t Mlıwılıyor 

' ..... _!aa mı.vaat.. • ..._ ltılet.elerl-

Atlantilıte bir /ngiliz ticaret ~emmni yakalayan bir Al. 
man tayyaresi gemiye bombalar atmaktadır. Ticaret ge. 

mm aon sürafle uzaldtl#flakta ve o Ja tayyareye 
atq etmektedir. 

Dl memnup edemiyor . Memleketin 
mukadderatı Km •teplerlade hal. 
Jolunacağını söylemekUıa .mabat 
acaba ba .mukadderatm FnalaJ& 

müaalt tekilde tecelli etmesi için 
yeniden harbe ı,tırak fikrini mü 
dafaa etmek midir! 

HtlleJ:bı o.bit YALÇIN 

..Ll~• • ....,.,,,. .. • • 

Japonyarıcn Hinclicini ib yaphfı anl'"1fta iiurine tehlilıe. 
ye düıen /ngilidf:r İn Uzakşarlıtaki alıeri ve bahri ü.lerin. 

den Singapur limanınJan bir görüniif 

Japon istihbarat büro
su reisi diyor ki: 

Amerikada 

290.000 asker bir 
Amenkah generalin 

emrine verileck 
V&§lngton, 2'7 (A. A.) - Ofi: 
Fillpindeld müsellih kuvvetle _ 

rin Amerikan ordu.suna ilhakına 
Tedding • Meduffie kanunu ile nıh 
sat verilmiştir. Bu kanuna naza. 
ran Filiphı adalarma 1946 seneain 
de istiklll verilecektir. Bu karar 
mucibince talim görmüş veya gör
memiş 150 lbin Filipinli ile 140 
bin ihtiyat efradı general Corc 
Gnıbetin kwnandaama verile'cek • 
tir. 

lifi malflme.t sbılrta .a .. mac _ 
haftl, bu emrin heftalardaılberl 
veıilDılt olduğunu beyan etmek • 
te<lirler. Bu batpald iUIAfname, 
ihtiyaç hissedilir edilmez tatbik 
olunacaktır. 1ilif esaslan, Fill • 
pindekl Amerikan ili komlı!ıerl ile 
Filipin reisi arasmda müzakere e
dilmJıtir. Filipin kuvvetıerbiden 
ayn olarak binlerce Amerikan 
kara ve deniz askerleri ile ta.yya. 
recileri de ada1arm müdafaasma 
iştirak edebileceklerdir. 

Fransa ile 
yaptığımız 

misak 
izlandaya asker 
çıkarmaktan daha. 

Uzak şark 
kumandanhğı 818 gece . 
.hd d.ldi Alman tayyarelerı 

sulhperverdir 
Hatip AmerikalılaTı 
daha iyi niyetler bea
lemeye davet etti 
Tokyo, 11 (A.A.) Ofl: 
Radyoda, bir nutuk ııöyllyen Japon 

laUhbarat btıroeu reisi doktor 1to, 
J&ponyanm muslihane nlyeUerindeD 
bahııetmif ve Franııa ile Japonya a-

(Dennu 4 üncüde) 

lakenderuna iltica 
etmiş olan 

Fransız gemileri 
Tamartabll limanı · 

na glnderlldUer 
Antakya, 2'7 (A. A.) - laken. 

deruna iltica et.Düş olan 11 par • 
çadan milrekkep Fraruıız filosu • 
nun silahtan tecridi neticelenmiş 
ve filo denizcilerimizin muha.faza.. 
smda Yumurtalık limanına sevko
lunmuştur. 

ı aseı 
01 1 --O-- a ga ar 

•;;·~~;~ ,;j: hilinde 
Moskovaya 

si~Ah altında hücum ettiler 
tutulabilecek Olu ve yarah var 

(Yaz~• 4 tlnctlde) ( YU191 f tiDelde) 

_:::;::::::::=.~~~~-------------------------
ÇERÇEVE 

(V)remzi 
altında 

Necip Fazıl KısakUrek 
(V) remzi, kendisinden f!Onrakl 

harflerin btiylik meçhulü fl&yet1ln. 
de, hemen berkesin, her millet \'e 
memleketin istismara kalktığı bir 
,,ey oldu. 

Abpp tavanlardaki esrarlı şe. 
killerin her tasavvura göre "yn 
bir ,ekli ve mahiyet ahtı gibi, her· 
1le8, her millet ve memleket (V) 
harfinde kendi maksat, emel ve 
ruhunu görüyor; onu kendi ifade
sine mal etmek istiyor. 

Bizim dikkatimize göre bllbu 

.Japonya - varta 
Rusya - druı 
Fransa - verem 
İspanya - vel\•ele 
Polonya - \il&yet 
Macaristan - veraset 
Romanya - 'VUlat 
Bulgarya - vezaret 
Yunanistan - vah nh 
tııı"içre - vareste 
Ftnlindlya - vabeste 
Danimarka - vlhlme 
Dolanda - vedia 
Belçika - vesika 
N orve.ç - vakıa 
ls\'eÇ - vasıta 
lzlanda - \'idi 
trlanda d.hl 
Çin - veba 
Çin Hlndlstalll - 't'e8lle 
Cenubi Amerika - vtclle 
trak - vergi 

Leylei Regaib 

latanbnl Müİuiiiftinden: 

. sa türkçenln (V) harfinde bu ka
biliyet mevcut. tıtte türk~ye göre 
her memleketin (V) remzi altında 
min&111: 26 temmuz 9U cumartesi gttnll Re

cep aymm birine mtıaadlf oldutuDdaD 
önUmUzdekl per:embe gUnü akpmı 

(cuma gecesi). Leylel ~ialb oldu&U 
111.ıl olunur. 

Suriye - varidat 
Mmır - vllaf 
Trablus - vuıh 
t§ln içine Ttlrldyeyt kanJf:mna. 

malda iyi ettlifmld MDJYOnız. zı. 
n mevzaana balamadıiınns (v. 
.... valldet, ....., ~) ... 
mefhumlann hepslnl blraen Oll& 

alt gö&termek mecbarlyet.t ftl'Cb. 

İngiltere - vide 
ı\merlka - vaaz 
Almanya - VllM yet 
ıw,. - vec& 
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GONON iÇiNDEN 
..,,,,.,..,,..,_,.,vvvvvvvv 

Çocuklarımıza 

M .. şeret dersleri 
\eni neslin yctl mc ... ı üz~rlnılP 

çok titiz da\ nıııınak ı .. tiyoruı. Bıı 

en t bli hakkımız "" eıı lıii\iik 'a
zlff'ntlıdir. Onun lçinıilr ki f'-Oı·uk
laruııızın meıJ)etlerinl giirnıeme~ı· 
g~ll) or, fakat ııok • nlaı1 iiı,rrhıılP 

.. ıkı bir ı..;rarl.ı ılıını\•on.ıı~ 

Gcııclı•rimizin kı) afe1 lnılı' ufak 
bir zc\ksiılik, tnluırrlir ctmi,., 2C\• 

ke nfıık bir ı) kınlık hrpimiıJ ııde-. 
hi milt "" lr f'di) or. -,. nımrda, 
trnm\nyıln, ~old:ı, sı)()r Y('rin<W., 
l<liiptc, in m:ıda b:ı it bir mun .. ı• 
rot lzUğe üziıhiyor '" knlcme "'D· 
rıh) onız. l\luhnrrir ı:azete~iııdl', 

• retmen kliN>Ü'>lindl' t e.nkit t·ıli
' or. Tabii e<ll•cel<, 1'iir'k ~eıll'irılıı 
t,n,..uN>uz olınn"ı idealimizdir. -l'nlrn t Hnl bl r ne" il ~ (•1İstir-
nıck i'=ln valıır1. ml'nfi .. :ıhac.la t;ıı
ıı .. nıak ldifi d<>ğlldlr. l·.ı r.ltrmızn 

ha lnıı ıla uı·ı uı·ı sil\iı' et et lii',.;miı 
1 üçUI. lmııurlnnn men elnl ) atııız 
~örencl'.,'1n ı.urulnınmı,, olnm ... ıuda, 
bilgi h:Jilrtn aramnınııhdır. 

Jikıl ha 1iudar st\rk ldillıiriinc 
dıı.ynıuın btr tt'rhtn~ .,jc;f cmimb., 
bir mıı sert"f ekliınb . ' ıı.rdı. Bunu 
h<'r nnn ı bilir. 'e Ç<WUSa ili, 
terbIJ-.-. clerslnj sağfnnı btr tı-mel 
ÜZ<'rindc verirdi. ;;;imdi mua.<:ır İl
]f'm<'. medmfJ et iileminc kıın~mı~ 
bulunu onıı, f:ıkıı.t terbiJ e n'ane 
leri, mu re kaidelni hirk ç yıl 
l t',rsincfo tees~Us e<llv<>mıiyor. 

(fouçlik 1 tit;balt• bttlm or, keıı
dkinc 0011en üt\ ,.j~ elerl m~.7.i)"' 
lıatrfr lnsnnlarm irtirar ~lhJ kabul 
otmcft f tJ ·or, lıoki'ki muaşerN 
habsimle k<'ndisiıw ~111 hir 
Tehhr'r bul.·umyor. 

nlr iki ay ı•nel konuştuğum l>ir 
f,)O('Uk babası hu lı.alılcn t\CI a"ı c;'• 

J.-§yef edlyorduı 
- Çocuğuma ~~-1112'( ed.Dıez 

oldum, ~ ıreneklerfmln kıymeti 
kalınndı~ etmfnnızdald hayat sek· 
lhdn ıleb-i~tlğhıi anlıyorum. Buna 
uym k liium._ Fakat. bo yml ha.

vat kr mdn lnsanlann btribtrino 
karsı n~ıl ha.roket edeceklerini 
hen bilmlyonım Jd ~uğuma öğ
reteyim ••• 'Buna ne dersiniz,., Bana 
okuJUle.ak bir kltaıı tavsiye e&mez 
mi iniz! 

Çocuk babaı.ının bu lıa.1.iı ır.n:Ut>u 
lmrı:;t lll(ln gözlerimi .) ere eğmek 

ten l.ıac;Jro. bir fe.) yap:ınuızdım. 
Oilnkü bu ınm zud yazılmış, hayır 
tercUme cdibnt birkaç tiitap tana
s<>runı, fakat bu C661'1erde sanki 
bayat )'lllnu. balodan, koosenleo, 
t.iy trodan, ~ydan, kabul :resmilt" 
dcın lbaretml gibi yalız 'e mün
hasının bu )erlerin muaşeret fı.d1Y 
bt göste.rilmisti, ba:fl'bn muqere
ti değil, 

1 nder :Fahreddin Se~IUnln 
"Çocuklı.nmıza muaşcmt dersle 
ri,, bu ekslkllb-i ortadan kalclmı
cak lmdar ku\'Vetlidir. Kitabı bas• 
hm basa olrudum. Oğlunıı. ne üğ· 
ret.eooğlnl t>lhnl) en bahanın eline 
tereddüt üz ~erilec<:ık bir ()ffe,r ••• 

Burada garp nıuaşe.r.et kaideleri 
t.anuurilylt• öu1e geçlrllmi , mua.
itr cemi,> etin h hiçbir knldesi 
unutulınanuo;, garp kUltür ''e me
<leniyetfnc dayanan bir cemiyet i 
çersioile yaşa.dıl;'llDtz hiç.bir dal.ika 
hatırdan cdmıamı •.• Fa.kat cemı.. 
yetiruh:ln öz hu.-.nsly<•tle.rt de lh· 

m:ıl edilınenüo;... lla.tti garp aıe
denlyetJnln karikntiirize etd{,rimlı. 
noktalarına btlc ımnnsk b&Rılnuş. 

Çocuğu ailede, oku.lıla 'e okııl•· 
ta adını ndnn h1~ıı cdon \'e oruı 
her yerde .) pılması '~ ynpıl~ 
nın ı hlzımgrleu her c)i açık ~ık 
sii) I~ <'n bu ki tabı, 00('.Uğuna ya 
~rğr muhitte nasıl hareket cdc
eo<!inl oj;rı·tmek htl.}cn babanın 
<"linc ı;öğsümü kabarta kabarta 
'ettbillrlnı. 

Bu güz.el kit:ı.bm yfabrmı &.a• 
rıst:rnrk<'n dil: ündüm: 

Göniil isti or lq h •r çocuklıı ay
rı ayrı m ~uı Olalım ~e ona h& -
.)atta na'\tl hareket edilecoğjnJ ·öğ. 
retolhn. llu kitap babeya, çoc:uğa, 
anı. sıra d.ı ııııfta bu nıe\'ZUa te 
mas cduct~ öğretmene güwl blr 
rehberdir. Fakat niçin okulda ııro-
ı:rnmn iJi\e edeceğlmtz yeni, fa
kat çok liizumlıı bir dersin "'"ıf 
kitabı olnınsm. 

Karısı tarafından yara -
lanan komiser muavini 

öldü 
Geçenlerde karısı İffet tara· 

fmdn.n bıçakla !bacağından yara
lanan Pangaltı komiser muavini 
Tal.it Uçkun dün Beyoğlu bele
diye ~nstah.,nesindP ölınfi:.c:ıtür. 

Adliye doktom Enver Karan 
ölüm sehebınin otobsi ile anla· 
~ılması: için c~i morga kal· 
drr.tmıştır. 

ŞlkAyetıer: 

Devlet Demiryolları 
Umum müdürlüğünün . 

Asım t:.s bugıinku rnnl<• 

'·--------------·------.. --.--------------~-------.... ".ırulhe mıuı. olıın ttıucrıztn ; §fthlll meselesi değildir .. 
nazarı dillhatine 

t.;1<;1.,\1,1 01-.\l~.\h. Al.l:\A:'li l'OL

( ' \ t ( ltl·.l'Lt;ıtl l\ll I~ \t~il.l:'lit>f; 

UH.1',J rn 1\1 J\.l l Z 
\ t<:Jaf,\IE:t. 1\11 ': 

ll:ıdııulio) ıh.." oılHrtllt hır ul,11~ unı-

nııı;ı: .>·'"'.)cır; 

b h k K k 1 k tetkik ve uıhlll otmeıctcdlr 

Yenle ı·r ı· tı' a.Ar ıs an.ç 1 Muharrir, :;ımıncr Vels1n 'l.f 
ııonra Amerikanın dn tşı.lr• 

Y Üz Ün den bJr milletler cemiyeti kU~~ 

l •• k f d •ıd • bııheetmesL'lin cıadcce bir USU U eş e l l Bir kadın az daha bir yoksu şiındltık gayrı reını~• 
cinav .. et ialiyordu ın nıuharlp dcv~tler nrıısııı 18.7.ıH ı ı uıuartc·111 "uııu ..a.ıt 1111 

ılurttı• tliııli ularaı. lstıuılııılıı l:'"li
~ordııııı. hı~· ı,;oı, ı,ııl ıb.ılıl.tı, ıı .. 111 

l.."llo,;ırıu.urn.ıli lı;uı L'll ı.a' ı !{\ize ıılıırak 
treııı· lıırııllııı. l\lru1 '""" ru bir 111L·-

11111r ı:"ldi. Otu:r. bı ı.urıı~ ~t·riıw 

ihbnrl.}•' ııuını ııltrnıla uııız kıını ı. 

ı: eden fakat biı gtln resmi ıııır 
1 Mu·· rakebe komı·syonu ehem Fatihte .\tpazarında oturan gut olunacak konmsmnll\f rıı• 

• ~leliha adında bir kndm, g~cn nu, fll!laklka lnglllzl{'rln Y1 

!erde evlerindeki diğerbir kiracı !1 b r 

ml•yetle tahkı•kat yap•yor olan Sadamı mi afirliı'Tc gelen !steclıklcrı Hltıenzm şah 
1 Feride~·i kocası Kemalden k1S· olmadığını, !ngill~leı in ıtııtt 

1 

Fiyat mur ıknb komisyonu ııon 
l t\t•sllı• 111tıııı .. h•· .. kunı lıı;h'flı. \ •:r k 
dlııı. H• nim \ ut:lyl'tinıdc olan glinlerql' muhtekirlerin yeni \ •' ço 

•1 .. _ l k..ırnıı.z bir usııllrrlnl ıııeydanR çıkar
h ı r ,. o k 1 u r ı J.ıhıı \Urdı. " t 

• d dlınnc değil df' tlltl rıznıc 
l·ı"·ata ~atın paraıannı lmllkta ve kanmt§ Vl' ewelkl gece kaı eşı rıı 

.r " ,. auklıırını ıı.nln tUktan or. 
mallıırı n1e elA bir hııftn ıonrn bir 2\fehmetle hlrlikte l•'eı ideye ha ı 

karet t:tmi•. bı"a kl:ı iiz ri 1e vli- "( iiul<ii ııı111N lernrn ... ı ııı 'I ıuıkllyııt nmbıı•il ı.ııtcdlklcrı yere gön 
terınektedlr. komisyon muraklplnl 
bu gltn gizli depoları me-yctıı.nıı c;ıkar. 

ınalt kin hnr retle aıııştırmelnrıt 

baıılnmışur. 

.,, .. . ıp• 
rümüştür. bakımından Hıtlc•rlz nı .,, 

mıırdaıı bllı•t \ e ıııııkh111 ı .. t.edlnı. \ t r 1 mışur 
A.nın,ıldığına Hrf', b zı muhtekir. 

JtıP.dl. ldıırı•niıı kı•ıııtbin• lllmu•lı 
le.-. mnllarını ııtz 1 ı polarda muhıtfı; . 

oldıığcınıı ı>O.) lı•(ll. C •) O urudıı bll<•t-

F'eridenin poli mlirncantı ü· Hin .\Huıı:ı)n -..\liıhltı tı:~ 
zerine iki karcle.5 yakalanmışlar nıak ondım ""nnı bu Jı 

h 1 , •• 

,.e dün de asli 'e nlhnrı ce1.::. ma ~ine ı.ilnhl:ı biitliıı dii!')''-., P za cdertk gol• n ınUıterllc·r•· 1 tedlkkrı 
hır dı· tuııl:ındıf:ı u• kıııılrol rl.u \'"-' kemcsinc veril<'l ek cünnU mcR. <>t mek .. 11,.<..,.i ic·in ugrs' 
ı.ıonlnl'dun bıı lıuhgı lçlıı hlr !,'111, hl.. 
ıııt izler ınt>ıııııruıı korıtrolıiııılı·ıı J:"• 
\'~ •ı \ u •ııııluro glt.ın<'k urı·tllı• ikr .. t 
\Crnıt•dllur. U nim urılııııındı~mı uıık 
t lar şuıılıırdır: 

l - Hd lı• h•\ kal de 7.aııııtnlıu<l3 

bilııt ı:i"t'"İ rı (• f :ı:hı ıııemıır ko.) nınlc 
\ I' llflkerlcrln c't'Zıt \ t•rııu•lı•rinr ıua. 

nl olnııık 1 ııbtı drıgll midir)' 
2 - lımın ht•r iierı 1 \t•~a oe;rA 

l\;lıı bll"t \ ı• ınııkbıız ' PrHnı~ i ietıp 

ec:lt'r. l)Q\ 11'1 demir) ollıı rı mrnıurlıı. 

rı kiralık ıırııbıı p;nlılplı•rl glhl nldık
lıırı p ım nm\\ııhlllı•d• • hlı,;blr \l>sll.u 
\ermt'zleı I' ıH"Ut·ı llt\rtl~t' \ıırır? 

S - Hllı•tııır hPmen lrnntrol ıı.ııı. 

ıliğl '" torıtaı111ığı h.ılıı ı;cınrıılil b 
tns.'I onlardan bıııl'nlt"r 'e ,·ıı~ııncl ırı 

\'ngonıı gı-.•enlı·r paı n \'l'rnwdll .. r: 

lıu, devlı•I ıılc) hine ıanır ıkJil mi• 

dlr.'I' 
8kc~rli!rlıı tali.la lıcrot 'ı mıl'ınt>h· .. 

ri ve her ttırm ııııllı.tımııtı· nuıhnl 

lmlmama ı lt;ln hıdblr almak 1 T.un 
gelir. liinal ıı11it \Cıkllettnln naTJln 
dikkatini çek t'!rh:: 

'(•\ 'Memurun adı !da~ hııneınlzdl' 
mıı.bfuzdur 

Menemen 
ovasının sula· 

ma tesisatı 
Dün meras ınle açıldı 

Bu sayede 170 bin dekaı 

arazi sulanıyor . 
lzmlrden blldlrlldlgtn M -

ncnıen ovası '!ili m.ı teıııı;; tı dUn me. 
rasıml•• açılnııştrr 

Tcsi t gelec ı.. 'le tıımıımıan;;ı 

caktır. Mnam .utı ll • J:"••ptnn nıhl<'-

şekkll olan abıının heı tarıı.Cmıı ~im ı 
ıiiden su \'erılınl tlı Yalnız l'lucaii 

kısmında ı~aa t devanı • tmt:"ktudir 

Sulanan rnzl 100 oırı rlclrnr•Jır ~ l 
biıtıJura 170 bin dekarıı Vf' kcın:ıllnrın 

uzunluğu 400 kilomctroye çıltacalctır 

Sular Enılrtılemılr.kl.. bır u:gül!töı. 

1 
d n 11 kilometre uzunluf?uııda blr o_ 

na knnnua Menı!llt 11 kasaoasınm yu. 
nıb:ı§lndald taksım hanızuna getlrtı. 

mekte v buradıı dı er K n llora \'e. 
rilmektedir. Teııısl ıOO bin lrava mal 

olmuştur. ~ mıl.}on hrıı kıymetinde o. , 
ln.n topnı k derhal krvrr. ti nnılş bir 
miııli artmıştır 

D.ışmı ynvaş yavas iki tarafa sal. 

Jıynrak geliyordu. Geldi, gel-dı, a\' 
ıuyu bo.} dnu boya ve çcpçevıe iki 
defo dolaştı. Sözdf' duvarlara yak 
ınşmaktan çeklniyorch: lakın bu 
hal onun seyircılt•re meydan oku. 

ma.aına mani d<'l'.:rildi. 
Ancak yirmi yaşlar mdn tığ gibi 

bir dclikanh, sol elinde büyük ve 

krpkrrmızı bir şııl olduğu ha1d 0 

parmaklığı ntladı. Sn.ğ elinde u • 

zun, sivri bır meç vcı.rth. 
Bo 1a ba mı yere kadar eğmiR. 

u. Soluyordu ve sert nefesinden 
tozlar havnlanıyol'dtı. Ayni 1.aman 
da ön ay:ıklal'i~1c toprağı eşeliyor. 
eavuruyordu. 

Seyirciler ıımsrııdan bazıları di
ğerlerine diyorl:ırdı ki: 

- Çipiko iyi toreadoı dur! 

O. Barselonadan birkaç a.y ev • 

vel gelm bir gençtir. Mnrki del 
Ko!ombo onun sevgl1isinc ~ koy 

muş: JA.f atmış. Çtpiko da Markiye 
sokakta bir tokat atmış: btmını 

pek pahalıya nuıl olacağını anla _ 

ymcn kaçmış. Her zaman ve her 
yerde en tehlikeli işlere girmek -
ten, kendisini bile bile ve :aorla 
feda etmekten hoşlanan bir hali 
va.rdr; bunun ll8ll ~ h le 3iip. 

5 bin top mal 
varken .. 

,.., . . '"' 
Z l l hııt knnununa ~öre muhnkcme bir 11' .. kiliıı cleınf'ktir. ·' 

e Ze e olunmııGlardır. ctaltili \(' hariri iclnrı·~I ı.ııı 
Dinle . ıeıı şahitler de vakayı. r.uıa oldu'kı:ll bu tı•"lıilfıtııı_ .. 

vukarıdaki ckilde anlat.u11ı?]arsa 1 11111 .... 

h 
• b da iki mfl7Jlun kardc. inkfır el. şah..an Hitlerln hu u .._,, 

ta r l at .. mif1lerdiı. 1\Juhnlwmc di~r a· bulunmama."' bııhl" me' 
Müs.terilere satmıyan 2. hitierin a;nıenm""İ icin başka maz. Eğer ~~rı:ekt"rı 1 ~ 

. . h k l t A\urıında biittiıı mnıvt ~ 
ı·kı· muhte"·ı'r tevkı·f bır gun~ ıra 1 ll'Jll ır. 110 

:K M \.,; ı h ı· • inkh.nfl:.ırıııı tC'nıinf! ı 11' 
olundu ug a ve ava ısın~ --- jarllnrı te"i" c•tnwk ":8 rt 

Cnkmakc.:ıtaroa, ara hanında de 209 ev yıkıldı 1 KOÇ0ı{ HAŞERL~R : l 1 ~:~~~' gı!;:1~tei• 11;~~::.'~~1~ 
ın, nifaturacıhk yapan Moris rll 

• h Yak ;;. l kanm dil io,tirfıki ilr lıı~r,.-:ı 
!'.in~ o ile tez~ıı tarı o, ına,..a- t . • J-Jnttıı başınd• ,>apılan Tllrk nr- NHlet ll'r ('emh Pi iıw ~ırfl"'iil 
zalarma murncmıt eden bazı ta· Muğlıı, 'W (,\, ,\ ,) - kı aydıuı · 1 bl 1 1 · ,., 

1 

1 .. d d mııtor eri rllğl dare bcycll ara ar:cıı olur 8 ln"ili:ı:lerin \tnıall.~ 
cirlere malları bulunmadığı cıe- bt•ri Muğla ve hnvn ısın r e\•a.m .,. n 

k 1 t 1 da ~ taksimini yapmııtır.Rlyn ete L{lt nıısnuı"a mini aılılet Ukl• ...ııı 
\'ahını vermielerdlr. etme tr: 0 nn yer eıırsnı 1 arının il Yelkene-!, rd" vekllli~ine .ıc AU ,. ti ,..,.. 

lhb,aı· u"?A.'rine derhal maaaza· sehe. p olduğu. tnh.rıbnt h~kkı~da ri.ını rı•jiınlnin ıııill -: e ~et "' ı 1 1 t -,()9 ~ııktarlk seçllml§lir. 111 ebntlne tahııkküm ı•t _,. 
\ 'I <'r""atı kontrcuöıler. tavan a· Yerı en resm.ı ma uma a gor·" - "' ~r:. 

• "ı. k 1 '11 t t 1 t • " lstıınbul değirmenlerin hl 'l\ıprnk ın"hl,ctı' kalnıuıttıs , .. , !Je. rasıııda vesair yerlerde tam e~· yı 1 mı11 ·• <'\' n~ ı~e ı~u 1 aı .. •. 
5770 top kumafj hıimuşlaı·dır. 1 bı r derececi~• zu~ar göı milşt~r. Bu rmılı;;uller! ofıei Laratuıcııırı çnıı~tınl- -.ullı~n :&nh•t i o ·ııunı~" 1 

Bunun Uzerme i\'lons Şayo ile ' ıarıırm telufıııı içıı~ IUıumlu ınası <lolayıallc şimdiye kad r plyaıı:ı- hlliııe ~irnıi-:; olur. 
tev•ahtnrı ndliyeyc scvkcdilmiş· olnıı malzeme ve para mıktan tes_ ya tavuk yt>ml gtbi tali maddeler ptyıı- 1<: .. a-.en \\·nııında tıııı1 

.,.. L'• ndı'lmi<: ve bıınlıırııı t "mlnı· hıı aya "Ikanlmıyordu. Ofis, ııeıtlrnıen- .. l ı 1 1 nıı-•lr !er \'C dun de a \iye İkinci ceza ..,, ...... - .. ...,, "' . " ov e b r "'ııf ıaya f. r •' 
mahkeme-si tarafından t evkif e. "USund:ı alitkndar makamlar nez - lerde eıd~ edilen kavııa. tavuk yemi, ~İlter~· bnlomı~tlan b·ıııuıt 
dllnıİE;lerdir. 1 

L • • \ e\·a ıııt '<'"' me-. ..... f'l"~ d'ııde ıcaıı eden teşeb'>u"slf'rde bu çe\•rentl vesalr c;ıkınLılan toptan ı.

1 1 k 11 i .. (! • ..,.. 
lunulınu§tıır. muta karar \•ermııtır · ı<lr~ 

POLIS'te: 

Dün gect. 

:Jir.si kamyon 
anında kaldı 

A1 ıııı volmşundıı. D nuınıı.rada o. 
.ı. r ı 1 1 brnbtm Sönmez. dUn ~ en ı &l 
:! ı ı · ı<a ı ıı kö,; d ziraat bıı.nkaaı Ö• 

ıı , n gr.c:erk.m !JOför Hnliıtu idnrP. 
• ıı le ,ı 4127 nunuırnlı kamyonunun 
ıllın l L kalmıştır. 

1 t r •hlm Sönmezın sol bac ğı kırıl. ı 

r '" \l' birçok yerln~n ğır urettc 
)' ı.ı ır.arak Beyoğlu hastun~ıılne kal. 
1 1'11 tır. suı;ıu goför ynkalanınıştır. 

.i , \it \H.\ UENl/.t~ l'U\' \HL.\:\-

nı lKI HF.l'GIH 80LOl11.UU 

Ambacı Yaşar dUn idaresindeki 1 

- ----el----- • . . kalılarııı ar/ll<.1tnB bıtı: 
Dc,·ıct dem~olllln ıdı:ıres .. Bur. 

11 1 
,_ t • ı \ 

Belediyeler tekaüt 
sandığı kanunu 

Anl:aradan bıldirildi~lne gö· 
re, belediyeler w bcl~ivelere 
bağlı müesseselerle l:'clediyeler 
bankafü memurları tekaiit san
dığı teskılinc dair karar layiha~r 
1 ıkincıte§ri n 1941 tarihinden ı 
itibaren r:ıcr'iyetc girecektir· 

Bu kaııunun m\ıntaıaman tat 
bik edilmesi i"in lfızım t;?;elen tefi· 
birler hakkında Dahili~·r Veka-
leti "iliıyetlere hiı tamim gön 
dermi:;tir. 

Belediye mües--escleri i"~cr b. 
lediye büt<:esinc dahil olsun ı,ter 
mülhak bütçeli müesseseler ol· 
sun lbu kanunun huklimlerine da 
hı! bulunacaklnrdır. 

Memur \'e ıniiı:-tuh!icmlrr;., 
a vlıklnrından ke ilccek vü:rdt' 
bEo.şlerın sen lik ttıtar·na muadil 
miktarda ruebl:i.c:ııı memul'inrııı 
men ... ı.ıp oidııl<!arı belcd!yelm,:ce 
ödtnmesi icap etnıckt.xlir. 

' e l.'r nu•m et\e mı e •·' 
gazada lskclNlnl yerılden ve cı.ıısl: ' k ltl ki rlukr 

ıtınruı ıı ı · arı ıo ti 
bir şekilde ynptırmagıı karat \'ermiş- mlllet l~in .,ilah kU\' \ t' 
tir. ,. 

ıliinyaya df'ğil, ısad<'ce 
• Şehrimızıle b·ılun:ı.n Alman Uca. 

ret heyet! dUn ticnH't oftel umum mu. 
<'Urllc görUşmUşlcniir 

'" \'ll~yet emr ine :,o tane kamyonet 
ın.~tıttlnln tevzllne tı'lşlaıımıııtır. 

a Ağ'•ıstos ba~ındtın itibaren vlltı .. 
yct'tl~ı'ıııırldtı'kl ka'zaılfrd hayvan $»1-

ı;ilcri a~ıladnktır. 
• Hattın ve letaril>uldn çılan <;ôCuk 

hfı1iim olmnk dil.\ a-.mın 
olduktan b:ı im hiz7Jlt ıal 
i\'in c c-hlikcli olabllecf.'~ 
ml .. tir. Onnn için .\mert 
~an ... ulha doğnt ~it nıelt 
ııin fiili netieC'h'rl bt•klC 

kampltm ay onunda kapnnacal<tır. Hfi "•in Cahlt Ya~ın J 
* Uclcd:ve Ycrı.ıbatan Baraymuı C- , l:!ı, 

1 1 ıır· t..naı• • HindlC n.y st uya un'lt" 
zerlnclckl eski ah§np binayı yıktırnıış ı' ıııı 
ctrnfınm tanzlnıı !çin bir pll'uı ıınr.ırıa ltnln bu hAdlscden meıu~~ 
nnştır. Bıı!'arn yeşil aaha tıallne kalbe. anlattıktan ııoura bu hfl 
dılccelı:llr. da tngUtcrc \e Amerika""' 

• Vilayeti mir. \ı;aym:ıkamınrındnn rckcU:ıi tahlil ediyor ve d ~ 
baz.ılnrı birer derece terfı etmişlerdi!'. "l"il<riıulu-~ nafile hlr.,, 
Terfi <'den kaymnkıımlnr şunlardır: 1 t'\ i aldatnınan bir gı; .. trr11' . . , .. 
Ueyıwz kııvmAknmı Naı: 150 llrayıı , I \e \ml'rfüa hükfınırtıeriı1 

y .ıovR ltnynı11kamı .:-:'ııcıret. Şılc kay. liiH•t trnılıı .-tmhf'<•ı•f:I 11t1• 

ıııel:ıım llaşlııı, J<'ntıh :< ıymal<tımı Re hı;mn bir mııl•n.,:·h·~ e ı.111!0~ 
lıl•. 110 •iı1lyıı. Ç'.attılca karmaknnıı •. ,uıııı 

. • tlı•lin1I .11111011\ il ,;;11ntı!iı 
Ihsan. F:m!nönl.l kRynıakıtmı Hayd11r. h 

1 
· ... ı.~ 

mı.. , .,, ir " ~ııreım• .. . 
~::ıl'l~er 1myınnk.1ın• Htirn!! 70 lirnya' · u 

05 nuıuııralı ve çlCt bt vgırll ıırabn • 
le Pıış brıhÇc şişe ve W'l\ fabrikası 

yrınındıı ıırn.b:ısınıı vlıkledlğl bazı 

molozları ı1 ... nı1.e dök<'rkı?u hı·yı;irlcr 1 
'irkmilş aı abıı vı dt>nl:ı:e yu\•nrlanı ış • 

.nrılır. =============== Bir murıdct \lgr şıldtktnıı onrn 

' dU .. ılrmrkte ne fıı' da nt 
tı:rtl etmı lt:rtl!r Sile ımyınıılrnmı ld' · A . lerl meçlıu ıır. 

beygırlerin lklı!l de boğulmuş olarak 
nknrılmıştır. 

Bllt ÇOClJI noc_:m.ITVOr.lll' 
Hncıkrulın mnhallcırtnt1e 26 numn. 

radıı. oturıtn Feyzullahın 10 yaşında
ki oğlu N'zamcttln, diln Galata nh
tımı üZf'!rinde oynarken muvazenesini 
kaybederek dcııız.- dllşmllştUr. 

çocuk bir havli su yuttukt.nn son-

hcsfa. aşkmrn ve ümidinin 
olmasmdnn ibarf'tti. 

- 13-
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1'1'~ClltlBl;LJ:·~R .•. 

kınk 

Çipikonun kızıl şair boğaya doğ
ru sallnmnsr o hir kasırga gibi hü_ 
cum edince gayet sevile hareket -
terle yann fırlamruu, ktzgm ve az.. 
,g111 hayvnnm hızını ala.mıyanı.k ba 
zan bütün meydan boyunca nıev. 
hum düşmnnn doğnı saldınşı en 
çok Uin Alinin alAkMmı cckiyor -
du; çünkU diğerleri bu oyunu çolt 
defalar görmli61el'di. 

Korsanların büyük kısmı boğa
yı daha sıkı hücumlar içbı kız -
dmyorla.rdı. 

Cin Ali Martinezln yanında. ra. 
hattı; yalnız iki şey onun canını 

srkıyordu: Birisi §ll.rnP içmeğe 
mecbur oluşu, diğeri de akşam mi 
safirlik müddeti bittiği zaman 
kendisine ne yapılacağıydı. Viçen.. 
w da sözüyle o.çıkça söyl.e:mi§ti 
ki ona pek çabuk itimat teRrin. 

rn hn;k ve knyık1:ıl r tnrnfındnn kur. , 
tnrılmııı. tcJa \'i nltına nlmmıştır 

\'~HF. \1'1 .. \ l~l;\I l>EUKt:N .. 

KarngilmrOkte o!urnn Oırın:ın adın
d btrisi .ıun tnım,•oyl:l ~tlltnllden gc 
ı;erk<:?n tınm 1( ı t•.•rnLj. ııu\iaı:enas•. 

n: kaybederek dUşmUştUr Osman \ ll. j 
cudunun m•ıhtcl'f ;\'erlerin•lcn .... ınln.ı 

nıış. ~rrahpa4a lııı.ıttl ııc.,ıne kl\ldırı!. 

mı~tır. 

35 
etmeğe imkan yoktur: Cin Al! de 
herlıangi bil' yabancı gibi uzun u 
man teerUbc l'dilecektır. Delikan
lı blitiln &arluklan. göğUıı gere • 
cekti. 

Boğa giirt.'~dt~n sonra ate 
dansı yapılacağı .söyJcnlyordu. or. 
taya, beş altı a~ın kutrunda ve 
daire şeklinde klil döı;cndi; üatü. 
ııe neft döküldü; birkaç yerine 
yüksek<](' taalar kondu sonra t~ 
tarın ıistüne ve kUllerl tamamllc 
örtecek büyüklükte ince demir _ 
den bir leıvha yerl~tlrfldl, Kül 
tutuı:rtunıldu. 

Paolino })ar:rnaklıklarm getinldi 
ği yere gitti; eamer ve genç b.i1· 
korsanla bernbcı· döndü; za v&llı 
sapsan k~lmiştl ve gözleri deh
s-ctle büytiye:rok ~118.dm elinden 
kurtulnınk istiyordu. Y alv&nyoı·, 
bağırıyor, yerlere sürUnüyordu. 

Demir levbanm çevresine Vi • 
<,:eru:ıonmı m888.1'rnda oturanlardan 
yirmi kişi sıralandı; 'kıhçlarmı 
~ ._ ~rkh 11-.tblar; 

Hnşlme rnJııı.tııır.lıı;ına lılnnı:n (ıç ny . 1 mezuniyet ver!lml.§Ur .Japonya la.stil<, pctr" 
• Altın dlln 10 kuru" artarak 26 ilk maddel~ri behf'.Jut•b!LI ' 

dıı lk et ı:-P. • ıneehurJıır· ,. lirn 20 kurt.:ş.'l ı;ıkmıotır. r ın .,t ır 

ıerlnln piyasaya nz pPvnlr çık rdık- dollln St.~nı!'kt.t•tl r. 
• ~on ı;llnlcroe bazı r:eynlr tnclr- ı hloke odllı'n ml,tl1CıhatııııS'il 

1.ırı t;ö: üımı.l'iUir. Bu hareket ı.ıım u. ıııühiııı pıını"ı huluncı:ıUlr· 
mlı'!!le yapılmrılttadır ~tıtokntıe krı. \ıncrlkıın linmn1arıntJ»1'~ 
m'syuııu b•ı !ımruııta tetkikler yap • nıllrrf tm·klf edileöıllr. ti 
maktadır Ja)Mlll\ l\,Yt Hhıdlçlnldcıt V 

sonra genQ adam çırılc:ıplnk aovul
du; kızmnğa ba17lıyıuı ıit\mir lı'v~ 

h'\nın ü~tiine ntıldı: 1.a\·allı. her 
düı:tıu';i.l \'e sr<'rl\dığl \'Crdn bir an 
bile durmuyor,• zıplıyor, zıphyor, 
~·an dilşil'f:or. yerlnden fırlıyor, 90 

hık soluğa. gözleri yuvalnrındun 
fırlnmu, olduğu ha1de a.şağı '\: ııka
ı·ı. yana, dört dönUyordu. Ta.b:uı. 
lan, elleri. vücudunun muhtelif 
yorlerl kız.'U'tl'lta, yanmıştı. Kızgın 
le\•hadan dışan atlamak istiyor, 
ilkin o ıaınan da sivri kılıçlarla 

ıtareılaeıyordu. Bu korloınç ve vah 
i dansa devam ederse tahammUJ 

etmek ve kurtulmak ihtimali var

dı; likin bu aiV'ri §Öva1ye kılıçla _ 
rından biri onun karnına veya göğ 
t.Une saplanırsa heme.n öl~ektl. 
Ya§ıyacağınr uman ve hayatı se
ven bir lnaan bu uğurda nelere 
katlanıyonntıf ! 

~Pri rlli11dıır••<•rk bir t('fllr 
~ıı haldıı ihtiyar ı•dilCll r'",J, 
yıırı~'Ucak ~ Sadooe bir ~~ 
ı ı daha ~iddı ""' vakur 

bili ren. rJI 
Rug lln l<:ln uıut '' prllt• 

l~tlnRtı edllml, olmaM"• " 
,.~ 

ooluınıntllln nıcınnıın 4 ıJI 

ll'tıl•11t uzakjark1a tıarP-' 1., 
tıulaıı lmldınlmı§ drği1• I 
bir btll,bal atılrot tır• fi' .J 
Aml"rlka u:tak prkt:ın ~ f"I 
lannı Qekerek eııerındel'~ 
ponlara takdim etml.Y"°"~....ı 
!arla ln,ırUi;ıo. '-e Amerl~-

1'-' _J behemehal bir tıt.rıı vıı 1.,,.... , 
lllndlc;lnlJ• yıarltıŞ~ .,.ı~ 
"' lı;ıe o za.man da ha t;ıı 
;,.kt.ır. BlnaenaleyJı il~ 
btrakdı:naaı sn1' sıy.,ıl 
gllt.ere He Amerua.ııııt 

Demir levhanın altındaki a~ 1-------_. 
hafifleyince yan çıplak bir adam 
uzun ve ince hlr demlrl kUllerln a. 
nwna u.z&t?)-or, orayı karıatrrıyor
du: o zaman alevler pe.rlıyordu . 

Martin ez diyordu ki: 
- Ya.ak olan bir ye.re girmis, 

onun cezumı çekiyor! 
Bunlar ne garip ve acaip ceza.. 

lardı ! Cin Ali bu ı;ıetit cezai 
bdmda İspanyol ~kbmın ne lbl1 
Yük kaıbllfyet g&Jte1"diğini yeni 
gö'rilyonlu. 

Asker aileleriıte 
parasını zİJ11.~ 

geçir1111•· 

Galata belediye ~ 
Jarmdan 1brahiro. ~,. .. -... ,,,,,.. 
ne yardım parası 
550 lirayı m.ak.b1D' ~ 
rmda ta.hrif&t ~~t· 
zifmetine ~iı:rn!~A-
İbrahfm ~~" 

da takibata. gJr.itd)ltP""" 
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DERTLERi iSTANBU~UN 

UskDdarlılar bekliyor: 
------------~ 

Tltlae dair 
Su, sihhat .ve tramvay J lzmir gazeteleri, .Ege bölg,.slnde 

1 
bu ~hın mahsul. bollu{,'1Jndan balı
~cd:::!'ken, tüt.Un rekolh•ı.inin 22 

1 
Mu t.onu bulacai:vını haber ,·criyor-

keıı, Nalnıi bu bahsi şö3 le ıwlatJ 
yor: 

"l'angm perişanlığı halka m<-
Jal ''eriıı kah' eJerde, dedi • 

. 
'ç1t, H "' lınq.; adi seıer .................. 
YUJ

0Ve Tarih 

ne zaman meseleleri 
ha lledilecek 

br, Ve bunların nefasrt it ibarJylc 
' d.~ her sene çıkan tütiinlcrdeıı da

ll.\ üstün oldui,runu ilin' edlyo:-
lıır. 

Türk tütUnlerı yalnız mt•mleke 
timizde değil, dün •anın her tara· 
rmda meşhurdur. Amerikalı. Türk 
tüliinünün hasretini ç<'kcr, Al. 
manlar bir se,·g:ilfden bahseder b1-
bi, Türk tütününden bahsederler. 

kodu aJ;p yürümüıı;tli. Fit • 
ne ihtimalini gidcl'Jlll•k için İstaıı· 
bulda \ ' C taşrada bulunan bUtün 
kahvehaneler kapatıldı Ye birçoğu 
yrktınldı. Sonra Berid tenbaL.ii 
dcdllderi nıeknılı yaprağın dahi 
l~llnıcsi yasak olunup hiWında 
hareket cdenJe~ lmtlile ıJyaset o
hınacağı ilin olundu. ViUzler \'e 
nhllıler her ıı.~kadar öğüt ,·erip 
bu yasağı l<un·etlendirnıeğe cch. 
delmfslersc (!<' kimse tnt 1bah et• 
mcyip hatta bir kısım :zn.rifler: 

,... ..... . ÜskUd:ı.ra ayak basar baknaz, 
doğma büyüme oralı olan bir dos
tuma raaladmı, 

- Nereye? 
Dedi. 
Cevap verdim: 
- Çamlıca.ya. 

ıs~~nbulda blr yapıcılık olduia- - Gfizel ... Amma bizimle biraz 
ııa. şuphc Yoktur iki üç konuşsan, 'üslrlidnrlılarm dertleri. 
;\ele göre Ortada' bir ~=: e;; ni dinlesen de öyle gitsen olmaz 

3 eser \'ardır; vaktlvı- •- to mı? 
rnk ilksel """ un; ve P- Arkadaşımla bel':ıbcr yürümeğe 

~ . • J en, lihiirken zorluk ~ '-cladım. Yolda, blrk"'" yere uğ-ı.ııen, otonıoWIJerfn bil Jd ~ u=J ..,. 

1 J'Olla~c~ bir kısmı ..:~:~.O:f; nyarak epeyce kalabalıklastık. 
l' ıre dozdur, l'liıwz, e8kl , c köhne Bir para.söle kurularak Bıı.ğlnr -
l bir ~hriıı Yeniden ._pılınası 1,.ln başına çıktık. Kır kahvesinden 

onu '.\'(' .. - "' Haydarpaşa, Moda, Marmara gö -
· r Yer )'J]anak mecburiyeUnl rünüyor·, gönül, bunlarla ferahlaı -

lmbul ZILl'Uridlr; hatti. bir zaman. 
lar blr Dluharrlrln dedJg~ gibi ta• mak istiyor, lakin dinlediklerim ne 
· " ~elenmeğe meydan bırakmıyordu! 
ısan yapan eller dert görmesin!., "C!sküdarhlar, evvela su mesele• 
~~ıkablll 

1
°larak "yıkan eller dert Bini orta va. altılar. ·Diyorlnr ki: 

""-' ı?:onnesln.,, demekten kcndinl a~ il ...._.;r L · "- .Kaza.mızın birçok nınlın e.. 
rnıyor. iızuınsuz, değersiz, kohne 
5CYI~ Yilmıak elbet iyidir, Li.kln leri, hatta hemen hemen biltün 

ti tıı işı yaparken kazmanın Snırta... çevreal alı.'JS.p evlerden mütc§ek • 
l( ııkad klldir. Bu yUzdn, birkaç sene ev • 
il( : .cı \'C m des ağzını, korkuaç, vel olan yangınlar da, birer fclA-

zallm 'e kUstab olmaktan şiddet- ket halini aldı. 
ı.t Je menetmek liznnclır 

Takslnı meydanı f~rabladı; bu Neden? .. 
ferahlık belki rniitehassıslMJ tan- Çünkü yangın muslultlarının 

da bem miktan az, hem de aralarııı-
1' im n ~ göriiJdii; halkın arasm. dald mesafe ~.oktur. Yine. bir yer· 
1ıt da da böyle olanlar '-ardır. Bu den ateş çıkacak diye, yüreğimiz 

yiizden Taksim su huinesiain yP o~rnuyor! Onun i~in, sular idaresi. 
Jolılca~ haberini okuduk, Su de~ ııin harekete g~esini. yangın 
fiU dc~ıp geçoılyellm. Bu bir varil mushıklarmm çoğaltılmaıunı isti • 
nJn tank değildir; bu blr yüzme yoruz .. Fakat, ne yazık ki bu ~ 
hll\'llZU '~e bir tekne de değildir. camız, bir tilrlü tahakkuk edemı
Bu, denımiıin birkaç günde yük• 
e;e'h eren, yabani otlar gibi yerden yo~zlerlmlze şunu da ilive ede. 
fı.;Jnrnıı c;lnıento ,.c demir yığını 
da değildir. l'a nedir! Za~ bb- Um ld derdimiz bu kadarla kal • 
de onun ne <>lduğunu \'&znıakla ık- mıyor. Umumi çeşmelerlınh: de, 
Ofa edeceğlı; zira l).;nu bildikten ya.ngm muslukları gibi, hem pek 

~"'' \c <iJ;'rendl~ lionra Tak§lm su ender, hem de pek seyrek! Hiç o1-
"'aı...__. mnzsa Bağlarbaşmda, tembel Ha. 
~L~''.'~ unun ~ıkılıp yıkılmaması 1 Mehmet de çifte bakkallarda 

\'~ ha•:•und:ı. karar \'Cnnek ~in SRdc- c. t di ·ed 'birer umumi çeşme 
u ınsan olmak, Türk olnıak, kifi- '.e Jca lı~ Aem.ma onlar inca edil 
illr lu~ünk'" 1 __ ._ . .,.,,apıma. , -. • 

~ . ~ u \ar ık '<' ,......1>1yeu- • b"l" usuzluk da ... -asınm lama.. 
mizl \asımı 1 d -~ı ril. ı-• 1 ee ı "• s lıJ • z a e~ı ta ıır.ı u. )&- h 11 dil bilı.-ceğini sanmayın! 

J Yazan: 
ı·l ll l l1 11 11 111 11 1 1 U ltt lllllll l ll l lll l ll1t ....... , 

!~.~~-~ .. 
rimdc ratat oturablli)'{)r, ne de a.. 
yaklanmı oynatmadan, ollcrlmi, 
kollarımı sallamadan kahvemi içe
biliyordum, Zira, fi tarihinde Koz. 
yat.ağına, lçercnıtöyüne dP.lışct 
salan sivrisinekler ctrafrmda vı -
zıldıyor, kulakla:rımda, incesaz de
ğil de, bir bando orkestra tesiri 
yapıyordu. 
Muhataplarım, hR.lime dikkat et 

miş olacaklar ki hafü btr tebos -
f'ümle: 

- Kadıköy kazasında si-vrlsl • 
nek mUcadelesi ~lndıktan sonra, 
bu hayvancıklar Üekildara göç et. 
tiler. Ne yapalım, tann misaflr:i 
diye biz de onlara katlancyoruz! 
• dediler -

Memleketimizden 
geçen yabancı 

diplomatlar 
Edirne 26 (A.A.) - lılemleketıe. 

rtne dönmekte olan ltalyanJD\Koskova 
sefiri Rosso Aveustu 22 k.i§&lllc mal. 
yeU ile' dUn §ebrlmlzden gepıl§ttr. 

Erzurum, :Z6 (A..A.) - Almanya, 
İtalya. ve Dan!!n:ırkada.n d8nmekte o. 
lan kadm ve erkek 151 RıoUik Sovyet 
tebaasından mUtc§ekkil.blr kafile dlln 
ea.balıki trenle !Jehrimlrıe gelmi§ ve blr 
müddet 18tlrabatten eonra ihzar edilen 
otobüslerle Sankamışa hareket et • 
ml§lerdlr. Ko.!ile Sankaml§tan ltib&. 
ren yolqna trenle devam edecektir. 

Ak denizde lııı ratan ded,·ll•rtmizin ~ a,ıannı da Ç;1 k'" :ık e ıı!ıız budu llan içinde 
'lllı katarak ta,ın etmeJ< lazımdır. On- nd u, l az da '\"Oktur Bu scber. 
r:ıllt ları saymak 'e sr\mek e crl<'r:ni su epo. an · d · f 1 "'k Bı"r İngı"lı" z torpido m uh· 

mıak • le denız sevlvesın en az a )u • 
" '"!1~ ı 'e scvnıc• • .ıc olur. . sc

0

k olan mah~llclerde, hele yaz rı"bı" hasara ug"' radı 
~~ B r AHupalı muharrir cll.)or kı: h gU 

l "Sulara alt i"'lerlle Tiirklrrden aylcnnda.,, hcmend~emen er n Londra, 26 (A.A.) - Bahriye ne-
lh~ dııha bilrrıı ki • .. sulnr kesılmekte ır. ti bildi ' 

San kadın saçların~ ben1Jyen 88• 

Onların bu laüfesine gülmek <:.aklarmııı ne gönül \'c.• ~iiz. alırı bir 
mi liiznndı ,yoksa aJlaına.k mı': manzarası urdır!"., •Onun içindir 
kestiremedim! ki herke~ nou sam1nk v~ nazlı 

Sivrisinek tedai sile, !Mm mec- nazlı t üttürme"Ji ister! 
ıası, sıııbat işlerine <löküldil. O Halbuki - herkesin bildli;wi bir 
zaman anladım ki Osküdarlılarm §eY olmakla. beraber, tekrarlıyo
sivrisinek vızıltısı ka.'bilinden din-

1 
nı;.. - tütünün memlcketımlzdc 

lenen bir temennisi daha var: ~lirültülü, dedikodulu bir tarllü 
Topt.a.!jı semtinde bir eczane a. vardır. Dördünl'U Murat, ~ilmeKinl 

~tlması. . yasak etmiş, yasağı dinlemlyenle. 
Maamafih, ÜskUda.rhlarm, sıhhi rln kellelerini uçurtma , kazıklara 

bakımdan aynca. bircok istekleri vurdurmu~tur. 
de mevcut. Bunları, kısaca sıralı• Asıl yurdu Amerika olan tUtfuı, 
yorum: 1005 tarihfnde tstanbula glrmlşUr. 

Çocuk balmn evinin, ihtiyacı ıuu,·errih Nalmi. bu giri~i t:öylo 
kSJ'§Ilıya.cak bir şekle :if'rağı, if!Çi ıuılatıyor: Dilhan Frengıst~ 
kadınların çalıştıkları miiessese - duhul n bu saldc diyarı lslimda 
leri tarafından doğumdan evvel iş'all naireı şur edip gittlkçe §uyu 
ve sonra tedavi ettirilmesi, 18.ğmı ve iştihar olup bal.si iptlla~'l zu~ 
mecralarmm tamir olunması ve fayr diyar oldu. •• 
temizlenmesi. Fllha'klka - tiryakilerin _ta.birL 

Muha.taplamn, ibir a.ra. diğer le - gam ve gussayı 'lağrtmak 
bir ba.hsa temas ettiler: l!,'ln h:llcn ,.e yalnızlık s~tıerindc 

.. _ Vali Doktor Lfttfi Kırdara. iyi bir arkada!} olan tUtun! ~~y 
• ;r... 1 zaman lçJldl çubuklarda tüttörii-

da ufak bir tarlme buluna.ca&u.· Jilrdü. Fakat bi mman geldi ki, 
Kendileri 23 Nisan bayramında, . r 
F tih ~ ö il Beyoğlu ve Be • tütün bir siyaset .• bir devlet m<'SO-

a. • n n ' k lesi oldu. (1633) 
§iktaş kazalarında b~ ~ Büyük bir '"""1•n bahseder .. 

Zararsız lblr dühan hakkında ney. 
ler bunca. dikkatler, 

Dühanı altı mazıumaru "Ylen hü. 
ner oldur! 

Deyu tariz yolunda siirler SÖY" 
ler oldu.,, 

Yer yüzünde ~ zaman pa.t.. 
bk "~ren elini ''e lçtlmai fhtili.Uc-
rhı hlçlıirlnd~ tütün yasağı günle
rlnde1d. gibi kan dökUlmemL,, ln. 
san ölmcm4tir. ÇtinJ.ii. dördüncü 
Murat, tlitünii ka1dımıak bcluuıt
siyle sayısız adamın canına kıyını~ 
tır. 

Tütiiıı yasa~ insafsız bir ~d· 
detıe tatbil< edildikten sonra, ni• 
ho.yet Deli lbrahiınln t.ahta çık. 
ma.'ilyle ortadan knlktı. Tütün ke. 
scler.iııbı ağızla.n tekrar a.oıtdı, 
tlryakner bir ta.raftan çubaklannı 
tüUUrdiUer. bir t:ırafta.n da kalı· 
Yelerini höpürdetmeye .ba.,Iadda.r 
Tutup ke'qlıı kenarından zarafet 

birle lıörjü1d.,t. 
Desinler kahve içmekte bu ammi 

amma mo..h.ir ha! 
J.,AEDRI bahvelerl açarken, '"l'iirlt yavnı- yane ....... 

larmı ışığa. ve temiz ha.vaya. ka • -==========================-= -__, 

wşturm.ak emelimizdir,, dediler. 
Halbuki biz, Hav11zbaşmda bir ço.. 
cuk ~esinin ya.pılma8Int Jics; 
etmlştik. Bu dileğimiz, diğer ben
zerleri ile beraıber tahakkuk et .. 

HER GON BiR iSiM - --

mek saadetine erişemedi!,, 
Akşam olma.k \lzereydi Arka • 

daşmı Çamlıcaya gitmek istediği. 
mi hatırlamış olacak ki, he.p be
raber kalkmak teklifin.de bulundu. 
Tramvayda, Üsküdarlıların birk!Ml 
sencdenberl dillerinden düşürme. 
dikleri bir §iki.yet tekrar bahis 
mvzuu edildi: Tramvay ilcretlerl
nbı lsta.nbulda tatbik olunan tarL 
feyle tetabuk ettirilmemesi. 

Laypzıq (Leipzia) 
Her 8efte soubalıardıl açı.tmaaı idet olan Laypzig sergistnbı bu eenc de 

açıJacetmı gnzeteler yaulı. Laypüg, Almanyacla, Salaıony:ıda 680.000 nL 
fuslu büyük bir ı;ehlrdır. 

Ş<'hlr güzel minıaıj eeerleri lıtn.rtıe çok zeagiııdir. Bclod.lye da..l'°'"I, ~ 
nlv~lte. bonıa bınaıııı, timdi lajlA JuıUDe kOllDlll' olan Pla)'!ienburg ptollP 
ba güzel ~lerio ı.a,!Dda plr. Şeilda etrafalda ~ parklar 'S'ard.tr, 

La''J'!.lg Alm:ıoyanm kWttır ve tkıU8t ~ e.n nıübiınlerlndendlr. 
;tl'nlveraltesincle dünyaom ber taratmdaa l'eblıit talebelere rast.laıur. Blıra
eı 600 cleıı lazla ınatbaayı lhtlVll eda. :Ralm. nota. ba.rltıa basmıık ~ln ay. 
rıuı bll'Ç(;k nıutlı:ıısl.&r \"e d&\ııyalla bll' &ek olan kH.ap bo1'8a81 da Laypzlgtlt 
bususJyetlerind<'ndJr. Şehri bir Jdllfllr lıaynafı haline getıren mUeııııetıekır 
araı>ında bir Ulm ıılademi9bıl, bir ~ -.natler &kadf"mlsi, eski Aimım dD,. 

le.rl fü:e11ııdr aruştırmalsr cemlyetınJ, koaeervatuan saymak J.Aznndır. 

La'p:i:I~ ou dordUncü uırdı&ube.rt panayır ı;ehrld.Ir. Burada blri.ıı.l yıl
bıtşında, lkındıl kn.ıl :Jumurtada l~ocll8n sonbaharda olmak U:ı.ere ııeoede 
ü~ defa sn~· ııt"ıhrdı. Hu tıergU<'r lıugllne kadar mlitemadlyon t-0keınmW et-

"" ,., 1 ıuse ) oktur.,, Turk. Tazvlkli sudnn ıstifsde edile.bil. zare r.yor: 

Çamlıca tepesine tırmanır~en, 
şikiyt yerine, birkaç memnu~yet 
eUmlesi işitebilınişthn: belediye, 
yolu asfalt yaptıracak, yazlık p:uı.. 
siyonlar açacakmış, Reis muavini 
Uı.tfi Aksoy da, sırtların ağaçlan
dırılmasına çalışıyormuş. Hatta, 
Çamlıcanın güzelleştirilmesi ile a .. 
laka.dar cemiyet, kendisine bir tel 
graf çekerek teşekkürde bulun. 

nı., Vt' burası dünyanın en güzel 1!1f"1~1 ıtehrt olmuştur. Sergide K()teııll • .)1bl

m dokunıslar, ııor!K'İt'JI, IAkc eşya, ipekliler, maklrıcler, ölçil!er ve her ~ 
ba8sa!I lllc.tler, liekım~lllk işleri, fımesıto, kimya aıuuı.yll, '\'emik uc:;uuı yat. 
lar, ooyıılar tt"Şhlr edilir. Sergtnhl bllbaaııa kA.tıt ve matbaa k-..r lılr p. l'h~. lerin Y'l!>tıklan su depolaıınm \'e k i . . Ba.ğlarbaşı Çifte Akdenizde cereyan eden son ha.re. muş, 

-·,y, Sil nıaksırnlerlnin ('il ıctizeli de ~~kalç:· ymıe diye gibi semtler- kat esnasında evvelce battığı bildir:!. Yalnız, muhata.planının endişe -
~ Tnk~im su (l<.•posudıır. da b" e rdve dcpoa vücuda getiril • len Fearıes torplclo muhribinden bRş. si bu suretle giderilmi§ olmuyor. beserdir. 
~ Uıı clt•nn S it M "' t e ır r c e k dlıo.... bl to ido hrlbl iz de La l ıoı .. •ıJıaa kadar afak tıir kÖ'-'dU. Bu .. _ ......... _ -h•· ,_ ... ,_.._, f'l ..... ~u u an llumu lid" 1 t diğimiz cc>smelerden a t>"r r rp mu m du. ypz g ,- .• J .-ua.., ~ o.,u ... _.. 
\! J (1145 • 1782) .,.eııe..,lndc yaptu- ~~ .. 

1 
ır ğu ~le sula aksa bile evlE'. hasara uğramıştır. _ Aca,a su, sıhhat ve tramvay edildi ,.e ız lncl ııs:rdn et.rafma snr çokildi. 127S te ıteblr, para bwımak .._. 

tı.._' ııc.;t r:. "nlu \'aUde 'e Topuzlu g_u~. .1:1 Ken:ıaya benzedlklen Aynı harekt\t esnasmda 22 düşman meseleleri ne zaman halledilecek? kını halwi. 1400 da Untw•rıılte af,.'11dr. 1831 de burada lmpa.mtortuk orclaMn 
-~"" bent ı .. rınuen Kelir (91) metre u- nmızın ıçı ,.,_ft 1 bl tayyaresi dU,UrUlmllş. dört dllşman Diyorlardı. İsTeÇlOere vr ~kıK>n1:tra mağlOp C>ldular. 1842 de Almanlar borada A,,__ 

"unlu•'"nda (l7 • • ı~-- sonra, bunlann ne fayuoaı 0 a • -·•ıı Bu lıBdlsclPrdcn •· . "' ) m('\tre gc-nu~I ,....... 
1 
. ., "'-""-""le . kalkar kaikına.z tayyaresi de ha.sara uğratılllll§tir. Ha Bu sırada sivrisineklerin hUcu. ralya1ılan :ıe .... l'r. sonra. ııehrtn nilfwAı antL Yedi ..-

~1" dedır \j"-1 d- fil h \r · O<W.RU• yın ' .. ıın... 1 rln d ,ın.,.....n. I ' ğ · rl .__ bel rlnder 90ara ,ehrin etratın .... ..., kalel -...1.rak - ..... ...--h:' '\Uzla'n ,~... ort tane • \.re a. yüzlerimizi yıkamn.k, diı:lerimizi sara -.•ayan tayyare c e ----- mundan koruyamadı mı bir ye • mu .... l'f' e ........ er J._ JU•~ --· 
·-,. rdır; herbirl kargir du. - k "çln k kla fırJıyacak olması muhtemeldir. min kaşındığını hissPttim. Dü,,ün- yapddı. 181S te bu ~n etrafmtta l'llapolyon mUletler maharcbeal adm(l8lıd 

1 \arla a~ rılmış, tonoslarla örtül- ~gmğil~ 1 
1 

so a ra · Bir dllşman denizaltısınrn batmış 1 dUrn ki "Anlamı~'3Jla davul zurna büyük harbi '-erdı NıspoJyon bura&. 160.000 kişilik ordosOc s:M>.000 k1fllll' 
müs olan on 'ki • ·~ a.ı;ına e ız ya... , da l Um 1 dahllln'"-dl anl . . i ek ' d mllttcfildP.r ordıı.sJle çarpı1Jt1. 

>.a:' va 1·!1nu r ı._ -aııa' t.a.,...lm tıar Ç !!!!ü;;s;kü~' d;a~r~lı~la;r~ı~d~i;n~le~r;k;en~, !n!e!y!~!!l!!!!o!,.ın!!!aa!!ı!!!!!!h!!!~a!!!!!!!!!!""!!!!!!r!. !!!!!!!!!!!ıı.~z~, !!!~11~:~ana!!!~s~ı '~·rıs!!!~n!!!!~sa!!!z~. ·~· !!!!Il'!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!:!!!!!!!!!!!~ "'' • 
1 

, _.. n yapı mış r. a• ~ ::::ı 
~il~ tı.ar 'e ("4) h&\'a pencereSI kes- clı saniyesinde korkunç bir infiUUı: hedeflere bir mühendisin en ince 

me ta tandır; üı; bin ton su alır. r. d •-~-b · til kopa ____ ,,. ve berhava edilmn .. 1• dikk • tik 
Deııoııu ~~~ıft Bu ra yo ııuıı alan, tabıa (', lllA'GA ....., ve atlı hesaplariyle serp • 

" k 1 n cenubunda \'e tıe'klz met• 1 cam lamba değil, fakat küçük çe. matlup olan şeyi şaşmaz bir Şe teli sonra deniz ;"saat t--....&ı.Jarı 
" re a< ar uzakta taksim yeri \'ar. kilde bava.ya U"'Uraca.ktır. _., c;:.r;f;-· 

ı ılır· seki k' ·.o · R D u lik levhadan ibaret olan madeni .. c.ivarma '-'erl-tirdig·i 83·a.nıann3 \aı. • z Ölfeli \'e kapalı bir tür. t-tc zeki İrlandalı sabota3'cmın J .....,, ., b '<'kli d limbala:rdrr. Bu lambalar yalnız ~ · f ,.81 
e n edlr Tak.etim Jaawzlan ~~ ğun yapugı· da bundan ibarettir. Yal. ınf Jaknı matlup olduğu anı gv,. e. 

"" •·ok g · 1 • • ' muayyen dalga uzunlu u alma-lıı .. uze ~lenmiştir. Bakırdan. nız azıcık 1'üçük bir farkla, O fark meleri için tarassuta m('11lur e • 

l ıc~ ~aıul~n iki ı.üzgeç Türk 80 mü- ya mahsus olarak imal edilmişler. da audur: der. 
' hl'nilisu::-ı-ı y,.Qll, ~'-tıra; dir. Yani, bir radyo istasyonun M " 

t f>U• n ~.n .-rlak eserleri B 1 ıç.,, Stuvikin radyo bombası. tavva • Zira, berhava edileeek yerlere 
olduğu ibl C mektebi profesörlerinden . D. dan muayyen bir dalga uzun uı>.. J J b. 41..ıtrrı g eski sa ôlçülerı ol&n asus lsv""'li neşredildiği zaman bombanm bir reyle atılan malüm infilak bom . herhangi canlı bir mahlukun 80 • 

~11), r<>: ~r.masura takslmatmı göste- • u -~1.- ucuna yerleştirilmiş olan bu lAm• baları gfüi üzerin~ atıldığı binayı kulması, yakla§ması son derece 81 

eser~ ;;:
1 

lftus1uklan da mükemmel .s. v6engıo.u-m IO balar bu dalgayı alrr ve derhal o. muayyen bir mesafeye kadar <le • kı bir dikkat ve şiddetle mene • 

~ . ~ r; bunlarm sayısı yinnl • • ler. Bu cihet, Sluvik bombasmda dı'lml..+-tto, dortf · tomatik çakmağa elektrik cereya- .,.. ..... 
'- ur, Tevzi yerinin kıymeti nı ver:ir. ayarlanmMil'. Onun için Stuvik 'Binaenaleyh faaliyet dakikası 
~.~ ;\talnr.ı; Uculuk deitl mimarlık nok· Stu•·ik ha.rp gcmllerindeki sırf kendisine bağlanan bir maddeyi bombasınm nere'-'e ve binanın bekliven a3·anl ..... m uzak mcs"fe 
wıl.1· • sm<l4n ~- • edef" k · · Muayyen elektrik cereyanile a.. .; .; -, ~ ... ~1q ... m\ihlmdlr. pıI rl tam h ıne indirme ıçın ayar hangi kısınma saplanacağını ön • d..r tı.ı_ ..... " C!ilıerl rln ub&f mda hesapla ve görmeden ya an • lıuna.k mümkUn olabiliyor. teş alan kimyevi bir maddeden d h lcrden tarassut etmeleri ehenı · 
-," hakiki bl e m azas y<.ızi endahtlar şeklinde yaptığı bu yapılmış olan çakmak dcrhnl ateş cc en c-saplamak ve ayarlamak Bunu da teleobjektif temin et.ınek 
~ ~ ren 1 r ıtarıatklr titizliği göttte- Bu ayal'lı paraşütiln vazifesi i - alarak bombayı infilak ettirir. mecburiyetindedir. 
i, Vik~n:ı.. 1llar Sedat Çetlntaşın tet- şaşılacak sabotaj suika.stlerinde, sc, söylediğimiz gibi, ucuna takı • Radyo bombası bu kadar basit bir Bunu yaı:ıtıkt.un sonra gerı ka - tedir. l J ıJört e göre yapıhşmdan elll bugün modern teknik casuslarınm lacak maddeyi hesapla tesbil edL cihazdan ibarettir. Jan .iş gayet basittir. Zira bir ke.. Ellerinde kUçük casus radyo a.rı 

~· ' ı lılr s:ene tıoDra Gazi Hasan pasa. '"Sitil eden şu basit len ta.m hedefine indirmektir. ..u olan ajanlar tezgahların ıızak ınc-
'lb.. .,ne 80 k repertuvarını "" takıl Fa.kat pek guze·· 1 takdir oluna • !?U tayyareslylo Stuvik radyo bom 1 ~~ bliyü&.u llra da baıJka bir Tür .. 'etleri kullanmaktada: Bu paraşütün ucuna. an hasmı hedef olan mahallin Uzerıne safelerindekl tarassut pusu arın-
"'- tılnııs&'".., lara.tmdan salan ~pi. a.ı madde ise bugün casuslar arasın• cağı veçhile, bu bomba ga.ye: ~ bırakır. da teleobjektlflerini kurarak aleS-
~ bura ' .a.opazıa bendinin salan da Mesahalı liUçük bir paraşUt, da (radyo bombası) diye tanın • zak mesafelerden radyo vuı ası- ta bir halde beklerler. 

"-..~ T-~~bnıştır. teleobjektif bir rod~·o bombası ve makta olan husu~i b.ir bombadır. le infilAk ettiril;bflmC'k gibi fcv. Ayarlı küçUk Pil ıışllt bom.bayı Tarassut altındaki binada da bir 
~ en~ !Al depo8u bir iki seıne bir caaus radyosu. Radyo bombası nedir? kalAde bir huslveti haiz bulunmak hesap ederken yere saplar. hareket olur olmaz bu harekette-

~ ı ~tı :-ı~~ twlr gördil. Yıkıla- Bugün basit, fakat teknik ca • Stuvikin radyo bombr.sı hakike. tadır. İşte Stuvilrin yapacağı ilk faali· leobJ",,,ktüik fotoğraf p!AklarI ns. -
.... ıkılıyor!..ııu. ............ ! Yapıldı, ul"'1.. •-- b'ır fen harikası ohnnklan zi • Bu hususi••eU bu bombaya pek Yet safhası budur. .... d ektir 
·' -, ,,_._. 'lf&U suslarm en tehlikeli silfı.hlannı o.cıı ~ kt L tüne ta.biatile derhal akBe ee · "-•ade bir zeka harikasıdır. Zira bu elveriall bir kabiliyet verme c • Ancak Stuvik bu tayyara geç n•ns 

~ ı ed b s cihazlan ua. J • ..,, Hl ld rd Bu akis görlllilr görUlmez c-~ _-Ani , Kadlraa KAFLJ teşk l en u ca.su gUnkU tekniğin en basit malUın . dir. Bu bomb<ı.yı yalnı:r. zım o u. ffinde birkaç bombasını bi en d'-"O ...,. 
d ·k t · tti ht lif 1 kt dl rad"OSU derhal merkez ra .; erıkada iki torpido aıl şeylerdir? lan ve imlc§.nlariyle, fa.kat son e ğu anda infila e mesı arzu e • mu e yer ere serpme e r. J ,Anmda 

"-..., d İtiraf etmelidir ki bu cihazları ve rece şeytani bir zeka bulUJu ile ğiniz herhangi bir yere bıraknıız. Her bombada ekseriya lambalan tasyonuna parolayı Vt;rir, 

~ 'F""ı enize indirildi ma.lıiyetlerini bu İrlandalı sabotaj meydana getirilmiş, saatli bmo - Yapacağınız cüret ve ceaaret sa.. ayrı dalga uzunluğuna gCire tan- ifleyen radyo istasyonu muayyen 
ve Eıı'eıı.ey, it <A.A..) - Brı.toı. mlihendisi sayesinde öğrenmiş bu. balar en mode'rnidir. Radyo bom· dece bundan ibarettir. zim edilmiştir. Buna. da sebep nu. dalgayı ndreder ebnez hangi. ~u~ 
btntıı ~ lıınılııde üd torpido muhri.. lunuyoruz: · bası eass itlbarlyle bildiğimiz ve Sonra infilukın faydalı olllCağı maralı olan her bombJlyı hep bir· maralı radyo bombasmDl infili.k 
deJ1l ı1a....___de1l!ze tndlrflme.tyte ma. Stuviikin mMalı kUçilk paraşU • tayyarelerle atılan küçük 1nfilAk anm gelmesini hesaplanıanrz veya den değil, ayn ayn ltuım oldt•kln.. matlup tse 0 bomba anında kor -
..._ -;;;"7er bltaatmda yeni blr tn sukut ellrat ve mesafeal hu. bombasından ibarettir. Yalım bu t.arassut etmeniz kafidir, O and'l n zamanlarda iniilik 11ttirebll • kunQ bir çatırtı ne infilAk ederek 
~ ntı otu te-. edllaltflr. 8U~i bir clihazla ayarlanabilen k ll• infilik bombalarından farkı bu radyo lıııt.asyonuna vnrilccclt bir i. mektlr. oradaki faaliyeti havaya w;uruve-

"'ndan ~Uhrtp tetJgtlıa konul®klaa çük mikyasta, bildiğimiz blr para. bombanın bir ucuna alıcı radyo şaretle istasyon ilk elektrik dal. gtuvik sert bfr tayyare gcÇi§l' 
«lirlı~ • -· buçuıc "-Y W\nra denlae tn. şllttPn ibarettir. lambalarından kilçük ve otoma • ga.~ı gönderir göndermez, emanet esnasında ayariı küçük paraı;llt 
---. - efte daran bomiJaım leriyle ~ JxımiıelarJDI :iatMlği 

rlr. 



27 T E M • i U Z - 19-11 f..-

~~ t 
Z t • ~ le " ~ 

eg ın JlOi.ffll l!JQ'I.l Tas a!~iis:.J ·ı Ticari")~ Vekilinin beyanatı 
lı el •• u' .. f,, ~ -~ l ;go .,..~ hıldırdıgıne göre /h ,, " 7 A k "" l 'JJ 
er eJ un Y '·~~-- " 'Balkanlardan llKar atı o ara1<-
Mura:<a'1e kom syonu azami fiyat koyacak 1 •1 •

1 
k . 

Fiyat murakabe bürosu, zey- bulunan stoklarda da böyle oı- Çe~<I en ezl ece f zr 
tin ynğı fiyatlarmın yükseli§ se- muştur. Ve imha edile!l 52 inci 
bepleri hakkm~a tetkiklerine. de- 7.evtinyağı fiyatlarının yUkseli-

,,, vam etmek~dır. lst~nbul pıya- sinde görülen bazı amiller yok Alman alayının 
s~mda ı:n~·~~an t:etk~kler ikmal 1 değildir. Bu meyanda en mUhi- dosyaları arasında 

Fiyat murakabe te.skilatında 
vazife alacak olan murakiplerin 
vazifelerini hakkiyle ba53rabil
meleri için açılan kurslardan 
ikincisi dün Ankarn.da kapan· 
mıştır. 

bir şekilde tevzi etmeli i~in aldı
ğı tedbirlere zarar veren bir ha
re.ket, vatan mtie3faasına muk
tezi cephaneyi evinde gi2'lemek 
kadar zararlı bir harekettir.,, 

edılmi~ gıbıaır. Şımdi AY':'alık, mi zeytinyağınm makine yağı 
~emıt, ~ursa ve l~rd~n azh~ı dolayısiyle makine yağı ru··rkiyeye 
ıstenen malu:natm gelmesıne ın· • . kull lm w b 1 
tizar edilmektedir· yerme anı aga aş anması Vekil sermaye meselesine te

mas ederek vurgun vurmayı ar
zu edl.?n sermayenin bilatercd
düt ezileceğini söylemiş ve hüs· 
nüniyetle bir işe konmuş olan 
sermaye hakkında da §Öyle de
miştir: 

lstanbulda yapılan tetkikler- v_e .bu suretle kıymet kesbetme- ait mühim 
de, zeytinyağı fiyatlarının son sıdır. ... 

Bu münasebeUe Ticar~t Veki
limiz Mümtaz Ökmen, kursu bi
tiren fiyat murakıp namzetleri· 
ne bir hitabede bulunmuştur. 
Vekil fivat murakiplerinin vazi
fesini hudutlarda nöbet bekleyen 
kahrrunan subay ve erlerin vazi
felerine benzetmiş ve o derecede 
sereflı ve ehemmiyetli bulundu· 
ğunu söylemiştir. 

bir h<-fta içinde hemen gün aşm Zeytfnyagı, borsada m~amele •k / 
ve bazan üst üste her gün beş gören maddelerden oldugundan vesz a ar 
kuruş arttırıldığı görülmüştür. şimdiye kadar fiyat konulma- b'6~lundu 
Bu !stanbula yeni gelen yağlar- mıştır. Fakat QUndan sonra fiyat ~ 
da böyle olduğu gibi Asmaltmda konulması ihtimali vardır. "- Vurgun fıletl olmak iste

miyen milli varlığımızm bir cüzi 
olmak lıaysiyetile çalışan ve 
muhik karları kabul eden serma
yeyi himaye eder ve onu bcsle-

Bcrlinden bildirildiğine 
.. gore 

/-larplen 
sonra 

Sovyeller birliği 
mevcut olmıyacak 

'Bcrl"n, !6 (A.A.) - Yarı res
• tnt bir kaynaktan bildiriliyor: 
ı .Alınan hariciye nezareti mü • 
mesililleri bugün de gazeteciler 
tarafından sorulan suallere ce • 
vap vermekten ve şark toprakla.
:ı:mın tabi olacağı müstakbel i
dare sistemi hakkında beyanat _ 
ta bulunmaktan imtina etmiş ,. 
Jerdir. 

Yalnız, Alinanyanın istihdaf 
ettiğin maksadrn ne olduğuıTa. 
bir defa dı:ı.ha işaret edilmiş ve 
harbin sonunda Sovyetler Birliği 
ffiye bir mefhum kalmıya.cağı i. 
!ive olunmuştur. 

Berlin siyasi mahfillerinde 
lhalihazır §ark vaziyetinin inhili
lile meydana gelecek yeni top -
raklarm ve Almanya ile m~ 
betlerinin ne olacağı hakkında 
simdiden bir gey söyl~yece 
ii fikrindedirler. 

ovyet 
tebli(ii 

~ 
(Da., tarafı 1 ncldc) 

Dlln gilndUzUn birçok Alman tay. 
yarcleri Moelı:ovaya taarruz etmek ls. 
temJşlerdlr. Bunlardan 1iÇtl tahrip e.. 
dilmiş diğerleri geri pllsldlrttll:mll§ • 
tur. 
~an Leningradı da bom.bardı • 

man etmeğe tsşebotla et.ım,şttr. Bil • 
tun bu hücumlar ağır zayiatla plla,. 
kllrtlllm.ll§tUr. 

Rus druilz kuvv-:tıerl Karadenlzde 
Tuna n1!hri ağzında mUatahkem blr a. 
dayı işgal edc.rek buraya Lcıker çıkar. 
m~lar, birçok top ve malzeme ele 
gcçlnni§lcrdir. 

So\·yct hava kuvveUeri Rumen 
petrol mmtakasma t.ehllkali b!r hll. 

cum yapmışlardır. Birçok variller, <re. 
polar ateş !:inde bırakılmıştır. Tuna 
nehri Qzerlnde iki dllşma.n gemisinde 
yangmlar çi.kanJml§, diğer gemiler 
de tahrip edllml§Ur. 

Moskova !7 (Radyo) - Nepec11leın 

bir tebliğde 8 inci Alınan tırkasmm S 
g1ln1Uk muharebelerden aonra tahrıp 

edildiği, fırkanın bUyllk za.ytata uı
radığt blldJrilmektcdir. 

Askerlik tlanı 
EyUp AskcrHk Şnl>f»lrufeo: 

l - Şimdiye kadar Fatihte bulu. 
nan eski EyUp askerlik şubesi yenL 
den t·~ckkW etmi§ ve cskı Çmar Ka,, 
rakolu binn.mı1a işe başlamıştır. Ke
merburgaz ve Rami nahiyeleriyle 
<Çatalcadan Ramiye b&ğlaD&D bq 
köy dahil) Eyüp merkez nıJılyest nll. 
fUB kUltlkleriDje kayıth bulunan ve 
§Ubede 1ş1 olan eshabı meearuım 28 
Temmuz 9U Pauı.rteal.nden itibaren 
aakerllk lile.ri için yeni Eyüp 1Ubesf. 
ne müracaatları. 

2 - Bu aubeye mensup yedek su. 
baylarla harp ma.ıcınerı ve ukcı1 Ey_ 
tam Eramll muamel!ltma ikinci blr 
ilana kadar ea.<!.ai gibi Fatih §Ube. 
Binde devam edlleceğıne bilgi edinll
meai flAn olunur. 

. . 
·~· &.elktlıt Askerlllr Şubc91nClen : 

ŞW>eınizde kayıtlı Yeoell 5. Smıf 
Hesap .Memuru 299 doğumlu Er:au. 
rumıu Tufan Necatı ~ lılehmet 

•tVklnln pek ima bir zamanda ıube. 
lbJze mllracaatı. Etmediği takdır.. 
hakkmda 1071 ayılı kanunun madde.. 
JC m b :ı una gl:l:o muamele yapıla., 
ca.;ı tlAn olunur. 

Şark cephesine 
gitmek üzere 

işgal altındaki 
Fransadan 
10.000 kişi 

yazıldı 
Bosnalı Müslümanlar 
da grup grup hareltet 

ediyorlar 
Vl§I. il (&.A.) - .M'arallyadan 

blldirlldlğl.De gare, bo§levlkJlğe k&rJı 
mUcadele etmek üzere teıkll edilen 
Fransız lejyon•Jna işgal aıtmda bu. 
lunmıyan mmtakadan ~ gönUllU 
yazılmqtD'. l§Pl altında bulunan 
mıntakala.rdaD kaydolunan gönWlllle. 
rlD adedi 10.000 n! bulmaktadır. Fran 
SIZ lejyonuna sabık askeri pilotlardan 
Pierre Constanttnın kumandası altın. 
da hUIUll bir tayyare flloawıun da 11.. 
Uhak edeceği Parlaten haber verilmek 
tedir. 

Zafreb, te (A.A.) - D.N.B. 
Şarkta müttefiklerin mncadelelerinc 
!§tırak etmek üzere Hırvatistanm her 
tara.tından gelen Te Zağrebte topta..' 
nan ganuutı tqekk1ll1eıi bergtın Zağ. 
rebden hareket etmcktedır. Son glln
ıerde Bosna Benekli mDslUmanlar 
dan mtr.kkep Ud topçu ft Dd taııır 

teşekkllltl ile piyade lntalan cep. 
beye hareket eylemı.,tir. 

••.Bınat.ııJd Narod. guetesl. bUt1lD 
bu krtalarm geçen dl1nya barbiııde §ah 
ret alDUf olan bcıfn•klardaıı te3kil 
edilml§ oldutınu ve bunıann hllr Hır 
vat bayrağı lçln bol§evUderle çarpl§

mak ~ ile yandıklarmı yazmak. 
ta,dır. 

Moskova dün gece 
de bombalandı 

Moskova, t7 ( A. A.) - Ofi: 
Resmi tebliğde §Öyle denilmek.. 

tedir: 
26 - rl temmus gecesi, dalgalar 

halindi biribirinl takip eden yüz 
kadar Alman tayyaresi, yeniden 
Moskovaya bir akın YP"'mak te • 
§ebbüsünde hulunmuglarsa da tay 
yare dafi bataryalarnmzm mania 
ateşi De ka.t'§ıla.~mışlardır, Avcı 
ve himaye tayyarelerimiz, dllş -
man tayyarclerinı dağttmışlBf ve 
pa)ita.hta kadar gelmelerine m6.nl 
olmuşlardır. 

Tebliğ illvc edlyor: 
Dü§manm bombardıman tayyr.. 

releri, şehirden uzak yerlere kar. 
makanşık. bir halde bombalar at • 
mışlardır. Ancak bel na. yedi düş. 
man tayyaresi mania ateşini geçe
bilmiştir. 
M~kovadaki htçbir askeri he -

defe isabet vaki olmamıştır. Bir • 
kaç evle b;r mektepte yangın çık.. 
m11tır. Bu yangınlar, sUratle b:ıs.. 
tınlmışt·r. oıu ve yaralı vardır. 

HenUz natamam olan mnlumnt.n 
göre altı dU.şnıan tayyaresi dilşü. 
rülmüştUr. Sovyet tan arelerinin 
zayiatı yoktur. 

Amerikanın uzak 
şark kumandanhğı 

Vatfagtoa, 21 (A.A.) - Aft: 
RefD:umhur Ruzvelt, J"!ni btr ordu 

kumudanlığı ihdas etnu§ttr. Bu da 
"'Uzak§arktald Amerika orduları.. 

kumand&Dlıftdır. 

Vllflngion i'7 (A.A.) - Afi. 
Ayan mecll8! askeı1 encilmeni mtı. 

11 menfaatin tehllk~ye marus bulun • 
maSI dolayısile kur'a ve !lıtlyat e!rn
dmm bir l!t'tıeden .'azla si!Ah altmd:ı 

tutul~aıarm:ı mUsn:ı:ıo cd?n bir taır .. 
rir kabu! etmı:tır. 

Vasikalar Moskova 
sef rımiz vasılasıle 

hükt1metimıze bildirildi 
Ele geçen harita ve 

planlarda Türkiyeye ait 
askeri malumat var 
Moslwva, 26 ( A.A.) - Tass 

ajansı bildiriyor: 
52 nci Alman kimya ala}"IIlID 

Sovyet kıtaları tarafından imha· 
sı sırasında e~e geçirilen dosya. 
lar arasında bilhassa bir tanesi 
dikkate ~ayan vesikalar ihtiva 
etmektedir . 

Alman esirlerinin ifadesiyle 
de sabit olduğu veçhile bu alay 
Alman • Sovyet harbinin başla
masından evvel Balkanlardan a.. 
lmarak şarki Prusyaya getiril· 
miitir. 

!VIezkQr alaya ait mevzuuba. 
his dosyada ezcümle §U vesika. 
lar bulunmuştur: 

1 - Türk tayyare meydanla
rına ait krokiler ve planlarla. a· 
razinin vaziyetini ve münakale 
rollarmı gösteren planlar. 

2 - Türkiyenin Avnıpadaki 
arazisine ait 1/500.000 mikya. 
sında bir harita. "Bu haritada 
başlıca yollar gösterilmiş bulun
maktadır.'' 

3 - lstanbulun 1/15.000 mik. 
yasında coğrafi ve askeri bir pl:L 
ru .. 

Fiyat murakabe memurlarına 
vazifelerinin ehemmiyetini anla
tan Ticaret Vekilimiz, halkın da
hi vazif clerinden bahsetmiş ve 
şakavet, halkın müdahale ve 
yardımiyle nasıl memleketten 

miye çalışır.,, ı , 
r ----o----

Londrada 
k!ildırııdı ise, ı:c~inci k~ı dcn~ıen Sark cephesindeki harekat 
hıyanet şebekcnın de yıne rnılle- 1ı · tin umupıi işbirliği sayesin.de --<>--
memlekette tutunamadı~nı sör.-1 J\Tz•kbı.nlz.kle 
lıyerek halkımızı muhtckırlc mu· l Y ı 
cadelc hususwıda da aynı teyak
kuz ve mücadeleyi göstermiye 
davet eylemiştir. Halkın Fiyat 
murakabe teşkilatının müttefiki 
olacağını temin eden vekil de· İ 
miştir ki: 

"- İhtikar mevzuunda da . 
ihalkımız hükumete tam ve de- j 
vamlr bir yardımda bulunursa 1 ibu sahada da tam ve kat'i bir 
muvaffakıyet ellle edilecektir .• , 

Bundan sonra Ticaret Vekili, 
ticaretimizin csasuu temiz ah
laklı ve memleketi seven tacir
ler tccıkil ettiğini söylemiş ve 
davayı anlamış olan namuslu 
tüccar vatandrujlan muhabbetle 
anmıştır. Vekil hitabesinin iaşc
ye ait kısmında mahsulün am
ibarlara girmiye lbasladrğını söy
liyerek vatanda.~arın kendi ih
tiyaçlarından fazla mal almala· 
rım lüzumsuz ve hatta zararlı 
lbulmuş ve demiştir ki: 

"- Devlelin ihtiyaç madde
lerini fötiynca ve adalete uygun 

mütalaa 
edilmektedir 
Moskova, mücadelen n 

zafere kadar idama 
edıleceğinden 

emin bulunuyor 
Londra, 26 (A.A.) - Rus cephesi 

hiç de yersiz olmıyan blr nikblnlikle 
mUtalea edilmektedir. Bl.Jlun sebebi 
Rus ordulannın düşmana insanca ve 
maızemece ağır zayiat verdiren §ld
dcW mukavemeti ve Alman gerilerine 
do §lddetll taarru?Jar yapıltnasıdır. 

Taymis gazetesinin nsltcri muhar. 
rlri cephedeki en mUtebariz btıdlsclcrf 
kaydetmektedir. 4 - Türkiyedeki askeri hedef

leri gösteren 1/100.000 mikya. 
smda bir harita. 

5 - lzmit körfezinin gene kumanda ve kurmny heyetlerinin 
1/100.000 mik).1lSmda bir hari- ancak Beyoğlu mmtaknsmda mU
tasr. nasip bir şekilde yerleı;Urlleblle • 

1-İ§ğal edilmek üzere olduğu bundan 
on gUn evvel Almanlnr tarafından 

remnen bfidirflcn Klyefin doğrudan 

doğruya tehdit altmda buJunmıunas• 
dır. Kiyefe yaklaşan Alman kollan 
ya durdurulmuş yahut da lmha edil 
ml§tlr. 

2 - Almanların geçen hatta lşğal 
ett!klerinl bildirdikleri Smolensk ya. 
kınl:ı.rında muharebe bUtUn şiddetiyle 
c!evnm etmcl<tedir. Smoıensk'in ki. 
min elfnde bulunduğunu söylemek 
gUçtUr. Ancak dlln alınan son malQ. 
mata göre Almanlar iki d!!fa bu ~ 
rı.ıı dış mahallelerine girmişler ve iki 
aefa da tardedilml§lerdlr. 

Bu vesikalar Ü2'el"inde "yalnız ceği .zikredilmektedir. Beyoğlunda 
servis ibtiyatla.n için kullanıla.- 7 büyük otel bulunduğu bunların 
calrtır.'' ibaresi yazılmış bulun. en iyilerinin Perapalas ve TokatlL 
maktadır. Bundan başka mezkQr ynn otelleri olduğu n daha kUçilk 
haritalar ve planlar üzerinde b:rçok otel bulunduğu d!l kaydedil. 
Türkiyedeki askeri hedefler bir nmtir. Bunclı:.n başkn Fransız ve 
takım hususi ~tlerle gösteril. Alınan mcl:tepleri gibi sağlam ve 
miştir. Bu hedefler, tayyare mey büyük ibinnlnnn da Beyoğlundn 
danları, bahri İll§&at tex.gfilıları, kfıin bulunduğu ve buralnrıı. askeri • 
harp malzemesi imal eden fab- idare servislerinin yerleştirilebile· 
rikalar, liman tesisatı, demir ceği tebarüz cttirllınektedir. 
fabrikaları, şimendifer yolları, Taksim meydanı civanndn nakil 
posta.haneler, askeri telsiz istas. vasıtalarının yerleşUıilmesine mu. 
yonları, kimyevi maddeler imal sait bilyük kışlalar bulunduğu da Daha eimnlde, tıı.entngraıja doğru 
eden fabrikalarla mühimmat fab ayrıca luıdedilmektedir. çekilmekte olan Ru.sıar Psko!'dan ıu. 
rikalarından ve diğer bazı tesi· Faşist mUstcvlilcr Tilrklyeye 1 baren yaptıkları geçikUrmc hareket. 
sattan ibarettir. denizden bir ihraç hnrekcti.nl de lcrl neticesinde Po.rkot'& vardıktan 

•Bundan maada mezkfır vesi. derpiş etmişlerdir. 1 s~ra mukavcmeUerınl takvtye eyle-
kalar üz.erinde bütün kepriiler Knradenlzin şimal sahillerine mlşl6dir. • 
i~t edilmiş olduğu gibi bun. ihraç vapmak son derece gUç bir 1 Cenupta Bc~rabya hududu civarm 
ların in~asında kullanılmı'i olan harek;ttir. Bunun sebebi mezkur da Almanıar bUyUk zılfcr iddiaların. 
malzeme de yanlarma kaydedil- mmtakanm fırtınalı olması ve sa. da bulunmuyorlar ve Ru91ar da orada 
miş bulunmaktadır. hillerin ya.rlnr şeklinde teşekkfil bir Alman zırhlı kolunu lrnha ettıkle. 

Köprüler inşa tarzlarına göre etmiş buJunmrundır. Bura1ara an • rint IJ!ldlriyorlar. 
meseli. beton, demir, ahşap ve cak küçUk balıkçı kayıklıın ile ya. Dl~r yerlerde Almanların bl\yUk 
yahut betonarme köprü diye tas. , pılabilir. Daha uznkt.a, cenup sa • :r.aytat mukabllinde kUçt\k kaz.aııı;lar 
rih edilmiştir. Diğer taraftan bu hili hafifçe meyifli olduE;u i<"Jn bu. elde ettikleri anlaşıltyor. 
vesikalarda araziye ait sarih ma. 1 rada krtnlarrn ihraç ve yayılması Tayınis muharriri yazısına §öyle 
lumat bulunduğu gibi T'ür~ kr- mümkünse de bu krtıılar Çntnlca 

1 

devam etmektedir: 
taatının nerelerde bulundu!dan. müstahkem hattınm atcşı altında Rus tebliğlerinde iki UPY nnzan dik. 
na ve miktarlanna ait mafümat- kalırlar. kati celbctmi§tir. Blri Rusların rlca-
da vardır. Kezalik m.ü~arrik 

1 
BUtnn ves!knlar, Hitler _hU~fıme tını ilk defa Moakovanın vermiş ol. 

mal?.emeye ve en elvenşlı taras- tinin niyetleri hakkında hıc:bır te. du~.ı ve d~~rl de Rus ba§kumandan 
sut noktalarının intihabına ih. reddüd"' mahal bırokmamnktadır. lı!i"mn u~ harp seyrini bUdirmek.
tiyat kıWarmın nerelere ne Alman b:ışkurnand:ı.nlığı bu vesi _ le beraber mevkileri kati olarak ta. 
miktar tevzi cd;lmesi lfizr:n gele- kalan muhtelü nlaybra, yani mf'z yon etmemesidir. Meseıt\ "Smolensk 
ceğine ve denizd"!l ihraç imkan. kiir plimlıın tntbllı t!:lcek olnn kı i<ıttkametinde., gibi mUphcın L~arcuer 
lanna dair de birçok mallimnt tnlara tevzi ctm" Ur. Sovyetlcr kııstid!.r. ÇUnkU Alman genel kurma
bulunmaktarlrr. Birliğinin Türkiyf>.ye knrşı bazı yı ekseriya ileri uMurlarmm nereler. 

Blitün bunlardnn baRk'.ı ttbtmı • t<.'t'~fü:kar planları bulunduğu if. de bulundugunu bilmez. Ruslar tas

ların ve depo!arm derccci ehem - tirasmr çirkin bir !i<'kllde ynyan rih ederlerse Almanı.ar t&kviye!erln 
ıniyetlcı:ine, limanlardaki vinçle • Alman fa,.c;isUeri bu suretle kendi nerelere göndcrlldm.e.i t4zmı gelecc. 
rin kuvvetine, sahil mıntakalarm. yüzlerindeki maskc>i bizzat açmn ğ"inl anlıyacaklardır. 
da ihraç nolr:talarm derinliklerine bulunuyorlar. Diğer taraftan Almanlar, Ru.sya. 
dair birçok tafsflat vardır. Bun • Almanlar bir tarnftan sulh per. run evvelce ba.zırladrgı veyahut da 
dan maada motörlU birlikle'rln en verane n"yetleri hakkında TUrlt :Fransa barb!.nin tecrübelerinden &lı.. 
ziyatle ve kolayca mllesair olabile- hlikümctine snhte teminat verir nan derslerden istifade ederek aıcıa
cekleri yerler de plAnlarda işaret ve bir dostluk muahedesi imza e. cclc tatbik ettiği cephe gerisi barbln. 
edilmiştir. derck Türk milletinin teyakkuzu. den endiae ediyorlar. Halbuki Alman-

Türklyeyf Jşgal edecek veyahut nu uyu,.crturmağa çalışırken diğer ıar Franaada ekseriya teşkill\Uı hiç. 
Türklyedcn cebren geçecek her or taraftan Tilrkiyeye tecavüz için bir mukavemete maruz kalmak.Sızın 
du için en müşkül mesele Boğaz - gizlice hazırlanmaktadır. 
la.rdan geçmek meselesidir. Bu hu Türkiyeye karşı dalına doetıu'k 
susta nuıl hareket edileceği ve hisleri besllyen Sovyet hllkfuneti 
mevcut imkA.nlarm Kal'adenis bo.. Kızrlordu krtaJan tarafından el~ 
ğazr ile lstanbula, Marmara deni - geçirflmis olan bu gfzli vesikaları 
zine ve Çanakkaleye dair izahat TUTkiyeziliı Moskova büyüle elçlsi 
verilirken ~terlleccktir. vasrtaslle Tilrk'ye hükümetinin it. 

25 numaralı sayfada ~al lota • tilanıa a.rzet.meyi ve Tilr1dyeye 
larmm tstanbulun muhtelıf nokta. kat"§ı bir tecavUz hazırlayan Hlt. 
ınrmıı nasıl tevzi edileceği hakkm. lcrle Fon Papenin hakiki mllteca.. 
dıı tal"mnt veri'w."'~t<>dlr. Bu say. viz çehresini meydana vurmAG"t b!r 
fndn, A vnıpn.lı kıtnµ,.tla vazife &ddct:n!:t~:r& 

Ucrlemı,,lerdl. 

Ta.ym!a muharrlrl makalealnl g!Syl• 
blUrmektet!Hr: 

Londradakl Rus &1keı1 heyeti lzaat 
bu sefer Moskovaya yaı;ıtıklan ziya
retten dönl\ılertnde, Alman taarruzu. 
nun hlc otlphcslz daha ıntlthlf b'.r ma. 
blyet aJ&catı lıea&p edilmekle bera.. 
ber mUcadelenhı zafere kadar idame 
eclile"1i1cccğ;ne llo::ı~to,·nmn itimadı 

olduğunu bilcllnul~lerdlr. 

b]:l z iayy;ralcr! 
B ;Jr/71,·n 
•• • 
uzerıne 

En büyük 
bombalarını 

attılar 
Londra. 26 (A..A.) - lııgWz hava 

nez..'lrctın!n istLhbarat bürosu b!ldi.ri. 
yor: 

DUn gece Berlin Uzerlne OD bOytlk 
tnı;lltz bombardıman tayyareıertnlJI 

birkaçı en b'lyUk bombalardan atmıı. 
lar ve şehrin ortasında muazzam ıa. 'i1' 
zıl alcvle:in yükseldiği görlllmUşttır. ı\ 

Dört motôrlll bomba tayyarelerimiz 
ltfdeflerlni hakkiyle tayin etmek lçln 
tenvir fi~eklerl atmışlardır. Hucuma 
i&tlrtı.k eden pilotlardan biri demig. 
Ur ki: 

- DUşman dafi bataryalan hiç bir 
hayat eseri g!Ssterememişlerdlr. Fa
kat ~mbaıarımız atilmağa ba§ladık. 
tan sonra da!i topların hepsf blrdeıı 

ateş atmışlardır. Berlin altımızda idi 
Giderken fırtına içinde ve buluUarm 
arasmdn.n geçiyorduk. Fakat Almano 
yanın Uzeri bu!utsuzdu. Berllnln Uze. 
Tine varmadan ~vvel iki defa projölr.. 
tör hUzmeto inin çcnbertnden geçtik.. 

----<>--
Francala alan raporlu • 

lar gittikçe artıyor 
Francala almak ürere raporla 

müracaat edenlerin sayısı gittik
<'e art.maktadır. Yalnız bir gUnde 
Beyazıt kazası dahilinde rapor· 
la frarcala alanların sayısı 300 
kişi birden artmıştır. 

Belediye. ihtiyacı karsılaya· 
mamak vaziyeti karşısında tet 
kiklere ba.~lamıştır • 
~ 

Japon istiharat 
bürosu reisi diyorki: 

(Baş tarafı 1 ncldc) 
rasmd:ı. aktcdllmi§ olan mUteluı.bll 
mUtefanıı. mi.sakının Amerikan kUV• 
vetıcrlnln İzlanctıı. adasına çıkarılma. 

larındıuı daha sulbperverıı.ne bir ma. 
h!yetl haiz olduğunu ll~vo ey'emfştlr. 

Mumaileyh, sbZUı:c şu Sl:reUe de • 

vam etmııtır: 

Ruzveltin karan üzerine 
maUQbatınm bloke edılmestn!n iktiı 
dl bakımdan Japonya Uzerlnde ciı 

bir tesiri olmıy.acaktır. 

Hatip, Japonyayı H!n<!!çinlnln n 
da!aasma mUte:ılllk bir mlsak ım: 
lamağa scvketmlş olan esba~ ve 
vamill hatırlattıktan sonra Am< 
Itanm Japonyanın bakik1 ınakEatıs 
nı anlama~tan ımtina etmekte ol 
ğunu s5ylcmlş ve Amerikalıları dt 
ıyt ıılyetJer beslemeğe davet etmi§ 

Akdenizde 
Büyük bir kafileyi 
muvaffakiyetle . 

geçıren 

İngiliz filosu kun1a 
dan 'e efradı 
tebrik edildi 

Londra, 27 (A • .\.) - (B.B.O.) 

Bahriye nezareti düşmanın hı 

kuvvetleri, pike tayyareleri, hs 
deI!iz kt:vvetieri tarafından ya.p 
taarruzlara rağ!llcn Ud gUn iki g 
h:\ilt ed"r\'!l< Akdenl.zde çok kıyınl 
bir vapur lmfllesinl aaJlmen geçin 
ge muvaffak olan lngilız filosu 
mantlan ve efradını tebrik elmJ§tlı 

Bu muh!lrcbelerde ı 1nglllz torpl 
muhribi batmış, ı kruvazör, bir m 
r.p, bil" ticaret gem1.!l hasara uğraı 
tır. 6 tayyare kay:pt.ır. Dll§man 
tayyare, ı deniz tayyarul, ı deJ 
altı kaybetmiştir. 

Bu h:ırp zayiat mlktarlle llc;Glr 

meli, bayaU ehemmiyeti halNam 
nin salimen mahalline nrıMm ga 
nllndc tutulmalıdır. Bu babdan d 
manın harekatı tam muva.ttaklyet 
llkle netlceıenmlştır. 

Bir kadın 
Dün gece pencreden 

düşerek öldU 
Sultanabmet.te, Cankuttaraıı mal 

le5lnde oturan Aziae adında bir k&d 
dlln geoe evinin tıat kat pencen.ınıd 
bir leğen auyu sokağa dökerken Dl 

nzsıeainl kayQederek IOk&im ort 
sına dU§mUgt.Ur. 

Hurdehq bir hale gelen A zlze ,. 
ııenıer tarafmdan ha t neye k.ıldll" 

cı. a doı. b.rıız sonra. ölınüııtUr. 



E3üvük Milli Roman 
GiTTiLER VE GELMEDiLER 

Na<lbden: Muzaffer Esen 
.. 29- ( r:cçcn 11us1ıadaıı lcı:anı) 

!'\ecrniYenin Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT j ~::\ Fakat Ayşeyi. benim kaçıp ku::-
" renai b. nda '1::1'--. red k a· . tuldufrı.ım bu cehennemden ~· "' rı ve sonra b ır a rum. ııa.uı ne eyse en ımı ~ ~ 

Oldu. o, ~ . kıp kırmw hfiltim. ~uzuruna _cı~~ :bir maz ' kip çıkarmak lazımdı. Kızkaı-
'SJOda ~eınaıın ilk SÖzO kar· nun gibı su~u go~. atl;ı!Ht·Ji~r - oımı1dı! lM tt .. nır deşime uzun bir mektup yaza. 

Uh • sarsılır gibi ol uşt - Tahmınlerde 1 abet lbuyu_ rnk. yür·uuüğüm yoldan vUrüme. 
'i'J a})>ilesiru bir m u. rulduğuna şüphe mi ediyorsu· Avcı sini tavsi) e ettim. Gill ercui-. 

.. eıı bir h~ . ~vzu. ve mu· nuz? D . 
Çın Ol'ada ddise ıle uılettiği _ Affedersiniz. Bir kimsenin enız kenarında balık tu. , ailesi Ay~eyi de evlerine almıya 
hnde bir Yalnız fikrisabit ha· her yi !bilmesi kabil değildir ki.. luyordu. Yanına rkadaşı 1 razı olmuşlardı. AY§e istet~e bu. 

O: on ~ Yaşıyordu; babnsı... Necmiye t;~ karıştı: geldi: J'ada bir iş de bulabilirdi. Annem 
YüJ . udu ünüyor o - ln af edınız ne olur. Merak. - Nasıl? dedi. Talilıin j şühesiz ona da babasından kılan 
ve d~dı.~or. Kurunt . ~~ tah.~~~ tan çatlıyorum. Ve Kemale dö· var mı? miras hi:;~esini verecekti. 

c:ok tehlikeli bir yolda yürOdiı. 
ğtlnu nasıl anlatacaktım. 

Ne olursa olsun ablamla ciddı 
görüşmek lazıındr. Bu maksatla 
odasınn gttim. 
Arşe odasında değildi. Anne· 

nün oda mdan sesini işıtincc o. 
raya girdim. Annem yatağında 
hıçkırıyordu: Ayşe, ayakta. yü. 
zü sapsarı. parmaklarnu ıkr

yor. 
Ozünti\lü bir ~sle sordum: 
- Ne var? Uııunces· usu uzüntu u nerek: 1 

YO!'Qu.. 1 sadece babası olu· _ Babamın iyi bir vazi ·et - Hiç sorma. Jkinci lıa. Fakat Ayşe buna razı oln::>dr· 
l!u ara içinde olduıhınu sövlccliniz te~k. lığımı \uttum. ı Bnııa yazdığı çok mühim mek· Annem iki hıçkırık arasmdn 

~endin· ıntı colt devam etmedi kür ederim. Pek çok havadısle· - Ya? Sabahtan beri mi? tup beni çok şaşırttı . Acaba Ay. yah'Srdı: 
al 

1 toparladı Ve ' rim var dediğiniz fJCylcr hcrhnL - Hayır. 1920 senesin • şe buna neden razı olmnmt;;b. _ Murat. ona yürüdüğü yo. 
' e: · sonra de bu kadarcık değildi?. den beri. Bu mektubu ahr almaz derhal 

k - Ah .. Dcdı . Kemal: Canip be~e ~ ·ec~i Jun cıkar yol olmadığını anlat. 
Orktuın ki. birden o kadar veve baktı. ~nra cıddıleşen bır Hediye oraya gitmediğime. vaziyeti ye. Buradan bir türlü ayrılmak iste-
~ bab· . . se!-le: . . Bir hafta gündüz plajda, rinde görüp bir hal çaresi arama miyor. Fakat o artık evde dur. 

Yeceksini anı ıçın bir ~Y sövle· - Babanızı lngılızlcr Maltay<1 dığıma bugün bile pişmannn ! mamalıdır. 
- ıte 2 ?.annettim. • iki gün evvel göndermiş bulunu. gece otelde bir hayat ya,a- Fakat o vakit bi->yle dü. ünme-

La tak etrn l nuıılardı. Bir hafta sonra ay. .. ı•· b" -~,ı 
'
1 fUtn s· eyiniz ecmhe vor nr-. :ı miştim. AY§e henden on y~ bti. h.a ı ır ~e: 
!telın~ı ıze herhalde bo bo. - A..... 1 rılırken kadın: ~ktU y tı- ·!'lı· her halde bi - Annemin hakk, var. dedim. 

~"1.1 rn.. 'D~b m ş Necrnı·ue yerı"nden fırladı. O. B. yu · ap gı 1• • 
Qa, anı ı J - ır !ey unuttun, dedi. · l · · k ~ana evvelce de yazmı§tım, be. bi edim. z a kendim gö· dadan dışarrya kendini zor ~ttı _ Ne unuttum? lirdı. htimal kı o da köy çocu ·. ~ı 

d t ltteınuraı.ına: . Orada çalışan Simdi artık kntıla, katıla agla. !arı arasında :aadetini tentin e· rabcr oturalım artık .. 
lbı. Re.r· un ıyr haberler al· yordu. - Hediye. <lccck birisıni bulmuştu. belki Ayşe haykırdı: 
('elisinct ık bey İyi bir vaziyet Canip bey de .• Ken\al. de ,.a. - Zarar yok, canım. Son. giinUn birinde Ayşenin düğün Olmaz!.. Hiç kim~ ile be. 
au e~1'niR. ~ırrnışlardı. Hatta Cnnıp bey ra bir kravat veya bir mendil haberini de alacaktım. Ben sev. 

~tıi l!ırada rnerd· Kemale: gönderiverirsin. aimin ve saadetim in içinde gö. raber gitmem~ Buradan bir yere 
ıı,,,.., 1> heYin ıven bşında - Keşke bu haberi söyleme. ~ ayrılmam! 
~ dl%ldu· Revrek ve alaycı seydiniz dedi. Hem b~ kadaı: Fırsat mülü yaşarken bütün bu endise.. 
- n· . · acıkc:a ve birdenbire F.oylenmeı:ıı Filozof lıir hikmet yumurt !eri çabucak unuttum. Artık Annem tireye tireye yatağın· 

··k ı~ıın Necmiye hanım hiç te doğru değild~ diy~ biraz ladı ! Gülserenle her akşam ber&ber da doğruldu: 
tapı .... ıneınurlarına be . teyakkuz etmek ıstedı amn, - Fırsat bir \el saçı olan <;ıkıyor ~in (!eC'tİJH•e ııza"fln "e" - Fakat ben seni bu evde i~. 

eşıgillde ad nzıyor. }{emal: b. k t""'mi.vorum· Buradan git di~ o 
.. ltınadan ~mın kafasını _Hayır dedi. Bu tUrlii hare ır P<'ridir. Kim açık göz ve zintıler yapıyorduk Bazan ır. " 

w~ ••" JIUllllJ.ılit Ulrib Çl!~Velll 

ponoyla birlik~ gönderilecek) 
t~l'LE~ME TEKLlFL!:Bl. tş ABA 
l\IA, İŞ \'E&'KE. ALIM. SA Tn 
gibi ticari mahiyeti haiz olmryan k 
çlik llAolar p:ıra&u. n~rolonur. 

Evlenme teklifleri 
• Ya~ 19, boy 156, nar'.n kara k 

ıı knrn gözlü kıvırcık Eac;lı beya 
muntazam dl lı orl.ı • .1 ıl ı. orta ha 
lı H' bugUn bir yerdcr: gdıri oımadığ 
ıçin ça'ışnn bir genç Kı.t. ı.· • .lıJ YD{ 
lıınndn yUksen tahsilli kı.ın:ırı 've i< 
klaı olmıyan nylık kazancı bır ııHcy 

gcçindlrcbUecek kudrettı. bir bay 
e\ lcnmck 1stcmcktcdlr. ı.-cndısı ka 
nııa tkıtr, elinden ev ve N l~lcrllc ye 
mek pJ5irmck gelmckte1ır. (19 Pa 
p:ıtya) rcmz!n" milracant • 239 

• Yaş 2 • boy 176 kilo 76. 20 lir 
mııaşlı devlet memuru, ıçklsl ve k 
marı olmıyan bir bay; orta boylu et' 
ne dolgun, çok gUzel .-e çok gcı\Ç ol 
ınıyan l>lr !!kokul öğretmeni veya d' 
g-cr bir meslek sahibi bir bnyan..ıa e\' 
lenmck istemektedir. (Ufuklar) ro 
zlne müracaat : 240 

I ş ve rşçi arayanlar: 
* 25 ynşınd~ türkçe, !ro.n.aızca 

rumca okur yazaı- bi~ ~yan ı.ş 

m ktadır, Te7.gAhtarıık yapabilir, b1 
doktor yanında çalıp.bU!r. (Baya 
özen> remzine mUracaat. 

• Türkç franaızca fizılt\ kimy v 
orta talebeslno riyaziye tarih ·ve co 
ratya ve yurt bilgisi dC1'8lerl <M.S.S.) 
remzine müracaat. 

• 17 yaırnda biraı; daktilo bllen bi 
orta nıektcp mezunu ti aramaktadır 
( Uçmnn) n'.mzlne müracaat. 

• Orta tnhallll eaki yazıyı mllk 
mel bllcn ,.e daktilo kullanan bir g 
ış aramaktadır. M. R. remzine mu 
cııat. 

• nır buçuk yasında bir cocuğa, 

bakmıık için bir dadı aranmaktadır, 
Namu ıu oımasr, çocuk yet.l§Urml' 
bulunm ııı ı;artt.n'. lstiyenlerln Tak. 
imde Taksim ccuneırt.ne müracaat-

lan. ~3aade Yok ıçenye girlnesine ketim çok daha doğrudur ve tetik davranırsa bu bir tel !arda baı::ımı -:evgilimin di?Jerinc rum sana! Burası benim evim. 
c :Necnı · esini yavaşlatarak: • saçtan tutar, yakalar. dayıyarak uzun t•zun ~hkyüzüne dir. • ~r mUoasesen!n. yazıha:ıcııln. 

A. kızı 1Yeye hitap ederek: _ Onµ bu ~urc.tıc fclnk.ctc ha. Dinliyenlerden biri: ve denize bakl'',..r hım. Ayşe küstah bir kahkaha ile mağnzanm yazı \'e hesap işlerini der 
Ut, ~ ın adaınca~ yorgun zırlamalıyız dıye ılflvc ettı . . Aman! dedi. Bunu kadın. • cevap verdi : uhtc edebilecek bir 'bayan iş aramak. 

de i~~~ı~ır .. Hele lbir yol Ve parmağını dudağına götU. lar duymasın. Ba,ımda bir Köyümü görmeden iki sene _ Bu ev, senin olduğu kadar tn~ırı"ie':;:a~;::~~~=~:~t. ba.. 

0n,ı_n gırsın nefes al ın rerek: t 1 1 k ki gc"tı·. 0eııı' cı·aya c.·ekm"k ıçın lh da evı"dı"r .\c.ıl e"ı·n efen· ··~ SOnra , d" k N · e saç o an er e erin peşi- ıc 0 
' · sanın · • - • yan evinde her türıu enjekaiyon yap. 

l> Sorgularını sırn. - Su~unuz. ıyerc ecmıyc. · b anncm<i•'n aldıg-ını hir mektup disi O savılır. Ü benim burada oıRktadır ômer HU,.tUpa"a ıoka"'ı 
,;~etna1, 11., • nln arirnsmdan d1~rıya çıkt~'. ı nı ırakmazlar.. d ., " ~ " 
ıetten k~'OC:ınıyeyi müşkül va- Genç kız sofadııkı kanapc uze. Lüzumlu şey kafi geldi Annem hastay r ve kalmamı istiyor. No. S4 e milracaat. 

rJ.: 'de'"}\· akhrtaa rrn_ıll olmak ı·çı'n ·. rı'ne bvlu boytınca uz.anmış \"C Yaramaz Ertug-ı·ul bayan ölmeden en·cl beni görmek isti. . • 17 ~ şındn lise 2 de kimsesiz blı ~, g 1 "il t N J d Annem kulaklarına ınaııamı. gcnı: ı~ aramaktadır. ~·azıyesi ku\. 
"q\de 1 bcl'e.f • ~crniye hanım. bayılmıştı. . öğretmene aördu: vor u. "'Ordu. Ben de Ay~c.yi bilekleıw. \• ti\ yazısı gtızeıdlr. Her l,fi ve taı;ra 
ltı~"' · l{end"ıl~dı. Asıl gevezelik Canip b~y telaşla aşağıya nııemin \'anma ırideı lren ni. J ""!"'•" ... rı ...... k Rafad t 1 d akaladım • ' gttımıyı "kabul O<ter. fH.B 9 7 > ıırn~-""" Oldu~ "" .. arşı pek cok seslendi : - an yumur a nası Fcınıım ı dıı ber'l.,eı ur tiır bili· en Y ' · r~cmwıne müracaat. 
~ı::'l ~.:"" guın ıçı k k · yapılır? - Aklın ba<ıında yok, senin .. 
'"IQlltı ~"8\lriarı n ~~ı ar a· - Hayrire .. Hayrıyc-· · rim. - /, pl'k Ci·'· ""'r('n1 11i~an. .,,, • ıs yaşmıb ıUıe ıı ce bir geuc: 
~ ..... s' mın affı ıçın çene Kemal: Necrniyenin bileklerini - Suda haşlamakla. lanmıı:ıtık Fnl at Ol'l: thsanm Ayş~ ... Anne sen üzülme. Ben kız <: I~ıp hayatını kazanmak met~ 

Ola:y tat görij ve şakaklarını oğuşturuyordu: - Peki, su içine bir fey \'ll~adı~ı Pİ" hıl'·n i<'eri .... :re "Ok. Ayşeyi beraber götüreceğim· buıiyetlnd dlr. Yazı ve he p lJler. 
....._ { Utı diyrı. l'Şcınaı· kaçma 1 - Biraz kolanya isteyiniz.. koymak lazımdeöil mi? 1 . t . _,,. ·\~·ş kcdı"ndeıt ......,...,,·ış bı"r ~"'f. rspnr. (X. V. Z.l remzlnt1 mtlractı t 

Vtf.,"}i' ı tab""•n"'bg ,ıba ?.. Hayr"ıyc hanını beti 'benzi _kül b m'l \ ıc: pn-ıı •o, .. ıım. ., b~:<"'.. ~~" o 8 d "' "·'1.1 ,. ·•u u rd - Hayır, )azım deg· iJ. 1 1 
_ 1 •t • rtn e, ı ... ya~ınaa bır çocuk 

....._ 'i, ve g{i] ~ ~ • unuz~- gıbi atmış elinde kolonya şı • Annemle knrFı ııc- '"lnl \'an le: mağazatnrda v~ya yazıhar.cıerde ça. 
~ aJn~; ~rek. ılavc ettı: siyle geldi. Lazım, bayan öğut. ltn<ı acıdım . Zavnllı kadı" "e kR. - Bunu ne hakla \•aadecliror- ıışmak uıtemektedir. Çarşıkapısı Hsı.. 

,ı_ıı~~~!İnin ~~~yed hanı~ı~• - Ne oldu? ,,Allahaşkma söy. men. dar deP'i<>mif'ti c:iırırli rı ~rl hı fh· sun? dedi. İkiniz istediğiniz ka. tat &0kagı numara ı e mUracaat 
~liııla ~·nı için ereccsını leyiniz ne oldu: Söyle bakayım, ne la. ti,·ar hir kat'lındı l-1eııüz Pll";ıl( dar aleyhimde ittifak ediniz. Ben Müteferrik: 

'll~ 01 tı:yıe ın zat:alinizin il· ·canip bev onu teselli elti: zımn:ı~? 
bu;Ull1ı{)llğunu ~lenın halledil. _ Bir sey yok knrrcığıın. in. _ Yumurta! kır~ vıı~ında olan anıw"F:·irnin buradan bir yere knnıldamrya. • Kull.ıı.nılır hnlde bulunan bır tak .. 
ılp.'::' cr.~rurn. g rerek müsterih san değil ·mi "yahu bp. F'l'nalık ·oı guıı yuziiııü çizgıler. ıki nrl!ii cağım. ıı.ı arabası aranmaktadır. I<'ort 3i..3 

~illlıi u~ı lbir . . geldi. Ba ·ıldı. -açlnrını aklar kaplamı~tı. B,,ni _Ayşe, senin al(lın yol< mu?.. otursa lABUkıdz de ola.b!tlr. Son :fiya. 
}{~Canın be C!~ıvakı. Öyle Xecmiye ~özlerini aı;tığı za· •tcakladığr ZRnıan nımn uzun ağ Annemin senin için ne endiı:;eler tının tOt.omobll) remztne arabanın 
~ltıı~lbey iy{tab" man ilk sözü: ıdı. ~lediğini düşünemiyor musu~? cvaafile ve nerede görilleblleoetmln 

l'ı.. liı~ l:Yoriar. ıyc kullan· - Babacı,J!ım oldü. . .. thsanı. \y~c~ le yanyana gö. - Endişe mi? Güleyim barı .. · bildirilmesi. 
·.ra ÇıJttrek he Hayri ve hanım onun büyle.ba· k Aldırınız: 

1 
~ıl' ılar. P beraber ruka. bacığım diye ağlamasını lrn;:ll. mcc her şeyi anladım \y§e. o beni yalnız kıskanıyor, ba 8 

~i.,.,ın bey h'·I" hav. ra yormadı ve birden ollcrı '\kışları Ih anın dudaklarında bir -Y degı··ı. &f&tıda ru....-.. ,_. .._ .. 
\,.-ıt"lf'!tt "a al t d dl - 1 aayucolvımı.. ==hF"INt selm qu~eınisti. B n\cı avrını ~evşcdi. av fena oluvorunı c a~ıyordu. ihsanın ağzından çı. Yerimde donup kalmış bir ha· mektuplan idare> 1 in ~ 

.._ ...... ~ nettiler. u defa Kemn ve '!'C~inneğe ba!71adı . an her özU. tıpkı vaktiyle an· de. anneme bakmıya cesaret e· eaM.tıta. •tt17e ıı:..w ..,. ... H 
;;:.~ ~ dını mu Canıp bey: · k l F k t A b"r he ~"O~ U hn.rck t;kkılim Kemal _ Hanım ne oluvorsun Alla ·mın cl;nlediğı kadar dık at c. demiyordum· a a yşe ı · ~ eoara •klınMlan ma ..._.. 
~ iil .bir ~- ~ill<'r~·' taamınü~~n h~kına? Bir şey , ok .. Refık h " ,., ar hayrnn dinliyordu. yecan nöbeti içerisin<le ha):kıra CPAk 37) (S. 3) (K.JL.) (Rabia), 

ltıde adıS<!ni ır. An.r k mus· vı Malta va sürmiıc:ler .. Du) um:< Buı aya kims~ve haber YErnıe. haykıra söztine devam edıyor. (Çevık 155> (Tekyıldız 3> (ıı:rol) 
I<erıı··. n hallı muvace. sinirlendi iizüldü.. . Jcrı gelıniı:tim. Bu manzarayı du: -(Bayan aoçO (Ha&ye> <209%>. (1'.B.), 

>. ....._ () aı. Havriye hanım kara hır hnbe· görUr görmez İ(;imdcki volkan - Annem artık ihtiyarladığı. (Sevim) (S. 126) (X. N.) ("Jftk1 
~·~ıı1a' ?vtaıroııah . rin acısından kurt ulduğ"una se· - :-;., dlyorııunuz! Her *'> ut.o:, . İh <30)(Temiz gU.vcn)(R.'i'.)(Zl fJe'tllm); 

'fl11 d. llliikenun 
1 

~edi. Avnı vinmiş gibi Necmiyeyi kucnk· p:ıhrLqı da siiz nıtı'.' Komııı kalp ııarıı patladı. Burada yaşadığım bır nı unutuyör, şimdi sanın sev- ısuııan) (Poyraz ıı>)(Remam)(K.l>) 
e t~r .. C bır dava ve· ladı. bat<ıyıır. gcnt• li\ lı· llwn tk vnluuııw hafta içeriı-ıinde bu işten nasıl giJi~İ benim. •(T.K. 26) (22 BWent) (.A.. l'l1J 

tüf etmiş oluyo. . ( nevatııı var) tıir urıı~ a ı,:-l'tlrf'nııyorhz qıkaC'a .Y1mızı diişündiim . Ayseye (Devmnt var) (Deniz 213l o(Buldıır 125 '!'&ımlılll 

ıbtd·~~~~~;;;~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~~;;~~~!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 iltırı ı. )' tld 
ı ,.. ırırn t 

1 ' h Oyfed·. asavvur • 
·~ı 0 1.t. l ı. 

1 'tı narı h 
\ t 1 tor .. ) ' a.rpt yarar. 

\ot u en ak 1 
l ~ t\dirir ek ıncı arımız 
"lll'd ttlet Pa na ıl olur? 

1 
, \1: ıa.nın istediği de 

ıtetı· Çok 
ı 1tn ı !tıuvaf k 1 -~~ı,1 • dedi z 1 o ur, şev. 
f>ıJ~h •elciı ; .. aten bunların 
~141\ • .' l-fer h"U~den fazla de. 
~.. •a. ırıni b' ." d "llı~ h • ır ere ba. 
ı, 'I~&. tder eBPsı efen dimi • 

"\# "tı.... • u 
r 'ıld .. ııı olur suretle ne 
~tlte !rıtıı bu~ ne de kelıap. 
't,'~llk lo~ karar ve • 

bl.' ı.. 'ı>llıak . ayı Ahmet 
"qk "'llı.a ıstedi: 
-- 'hıt nuıun h" L..._~, ..... bunı ızmetime 
~~ ~1trı • on arırı içinden 
~e'l ıh,,11 b \:anesini de ' ,~e kad UYurursanız ö. 

trirn. ar dendimize 

~İl\ Ot~da. . ._ li blı'? hten hisseni 
'}'ır 

' §evkctiim ı y 1 . a . 

nız, hızmetime bakmak üze
re yaşlı bir kadım yanımda 
alıkoymuştum. Bundan baş
ka bir kadına el atll\adım. 

Ahmet Paşa yalan söylü • 
yordu. Fakat, padişnh sekiz 
vüz kadından on tanesini 
~ezirine ihsan etmekte te • 
reddüt etmedi: 

- Haydi, git.. ıstedikleri. 
ni al. Geri ka1anları da erle
re taksim e~elim. Bu dava 
hitsin. Herkes alacağı kadını 
nikahlasın ki, kimsenin gö. 
zü üstünde kaimaun. 

' Ahmet pata paditahın hu
zurundan çıkar çıkmaz, di • 
van katibi vasıtaaile Yıldırı. 
mm fermanını icap edenlere 
tebliğ etti. 

Ve hemen Macar kadınla. 
rının mahpus bulunduğu es. 
ki kışlaya 1tiderek, bunlar 
arasmclan on tanesini seçip 
evine gönderdi 

Yazan: lskender F. SERT ELLi 
• 82. 

Martanın kız karlleşi Marı 
de bu on kadm arasmda bu. 
lunuyordu. Marta, o güne 
kadar, küçük kız kat <leşinin 
Macar e.;ir!eri arasında bu • 
lunduğunun farkında değil. 
di. Maa~~fih . Ahmet paşa 
da Marımn kım olduğunu 
bilmiyordu. Mari hüviyeti • 
ni saklamıştı. 

Mari, Mart dan daha gü • 
zel, daha körpe bir kızdı. 
Ablasının Türk sarayında bu 
lunduğunu öğrenmiş\i. 

Mari ablaşmı çok kıskanll' 
dı ;' bunun için hüviyetini sak 
lamağa mecbur oldu. 

Ahmet paşa tekrar . bir 
gün sonra • bu mesele hak. 
kında görü~mek üzere padi. 
şahın huzuruna gi: di Bu es. 
nada Marla da Y ıldırımııı 
yanında bulunuyotdu. 

Padişah: 
- Aldığın kadınların ismi 

ni .söyle ~akayım ... 
Dedi. Ahmet paşa on kadı 

nın isimlnini söylecli. Bu i. 
simler arasında "Mari · Mir. 
çe,, adını duyan Marta bir • 
den bire şaşırdı. Fakat, duy. 
gularını ve heyecanını ~ 
me~e çalıştı. 

~eki padişah "Mirçe,. ia-

mini duyunca, Martaya dön. 
dü: 

- Bu kadın, siziı. aileniz 
den midir? 

- Hayır, şevketmeab. Mir 
çe ailesind" Mari isminde bir 
kadın yoktur. 

Ve hemen fU sözleri ili.ve 
etti: 

- Macarislanda birkaç 
Mirçe aiıe~i vardır Bahai 
geçen ka:lın o ailelerden hi. 
rine meusup olsa gerektir. 

AhmPt p&şa , pa dışC\hın na. 
zarı dikkatini celh< tmernek 
ve bu güzel kızı ehnden ka • 
çırmama rnak,adile lafı de. 
ğiş'Lireı·ek: 

- Oteki kadınl"'r icin ae. 
kiz yüz ki~ilik bir liste hazır. 
}atıyorum: Sevketlinı ! Bu su 
retle h .. ,.kes' nasibim alıp di-
lftri ................... .. .. 
.......... 2 ••• 

~hmet paşa padişahın rrıu 
vafakl'ltini aldıkta" sonra. 

göğsünü §İtirerek g~~ 
nefes almak fınatml 1:ııalf* 

- Bunlan Sunaya ı&ı -
dermi§ olsaydık, Bursanm a. 
sayiti hozulacakb, ~ • 
lim ! Yarın erlerimiz nasiple.. 
rini alıp efendimize daa ede. 
ct-kler· • 

- Nikah ihmal edilmean· 
Nikahsız almak istiyen)ere 
kadın verilmiyecek. Yarm 
nikahlar kıyılıp bu davaya 
nihayet verilecek. . . . 

Dedi. Ahmet pafa ıkıneı 
fermanı alarak huzurdan çık 
'tı. 

MACAR CARiYELERi 

KIŞLADAN ÇIKRILIRKEN 

O gün Ahmet paşa, padi. 
şahın ikinci fermanını ali . 
kadarlara tebliğ ederek, esiri 
1ft1!adaki Maeu kadmt .... 
dafıtmala haşlamıştı. 

c n ,.,ımrı, '-"'Ol" J 
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-14- Bjr onbaşınm hatıra Y azan: KURT MAREK 

Yoklamada aramızdan üç· kişinin eksik 
olduğu anlaşıldı bunlardan ikisinin 
bacakları donmuş esir düşmüşler, 
diğeri de menziline erişmiş olacaktı 

İki metreden ilerisi görünmü .

1 

biitün cepheden ~ddetli bir taar. 
yor. .\ ramızdan biri °'aya indiği ruza geçtiler. Diişman bizden sa • 
i~in üç klııi~ iz, Gece gündiiz her yıca ~at kal üst.ündü. i\lenilerimi· 

nes'teki sıra. sıra evler yerle bir 
oldu. Nan·ikte rıhtım tesisatı na.. 
mına bir şey bı:rakılınadı. Bütün 
ct\·ar bu şekilde yakılıp yıkıldık · 
tan sonra miittefik kuvvetler üç 
noktadan ihraca başladılar. An -
kenes't-eki avcr bölüğü Nanik 
kıtalarının ric'atmı m uhafaza. et -
mek için mevziini son dakikaya 
kadar terketmedi. Kıtalar bu sa -
yede on kilometre uzunluğundaki 
Beis fiyorunun nihayetine çekil -
lÜ. Beis fiyor yolunu Narvik ve 
Ankenes'den gelecek olan asker
lerimize açık bulundıııına.'k için a.. 
ğır mitralyözü beraberimde gö • 
türemiyeeeğim için tahrip etmek 
emrini almıştım. Ayağı sakatlan • 
mış bir beygil'j öldünııeğe mecbur 
ola.o biri gibi teesüre kapılmıştım. 
l\litralyöz dağın sırlmclan a..sağı yu 
varlach"k. Kayalara çarpa çarpa. gö 
zü:müzden kaybolduğunu gördük, 
Karabina ve uzun namlılı Norveç 

üç saatt~ bir nöbet bekliyoruz. 
Dün, lxımbardrman tayyarele 

rimiz Polonrahlmm bulunduğu 
dağr bombaladılar. Bombardıman 
saat. sekizden bire kadar sürdü, 
Bir Ş<'Y göremedik. ı·aımz uzak 
fan uzağa. infi1a•k eden lxımbala· 
nn donuk sesi geliyordu. Bombar 
dımana. bugün saat ondan on iki
ye kadar tekrar de\•am edildi. 
Bombaların kayalıklarda müthi,Ş 
ta.hribat yaptığc belli. 

Bataryalarımız ilk defa. bir ölü 
. ve bir yarah verdi. Destroyerin 

biri 2 em. ilklerinden birini onal. 
tllı.~lariyle ateş altına. almıı:;tc, 

~lerminlıı biri kum torbalarını et.
rafa sa.vurmu'.), (B) nin bir baca. 
ğmı kopannıı; ,.e öJiimüne sebep 
olmuştu. Fakat birkaç giiıı sonra. 
ayni destroyerin battığım göre 
rel< memnun olduk . Ile. Ill tipin
de bir tayyaremiz bu destroyeri 
sahilde görür görmez yrldmm j!,İ. 

bi füıtünc giderek yüz ldlolıık bir 
bomba göndermi!;ti. Destroyer bü· 
yiik bir infilakla batmıştı. Destro
yer yaba.ncı değildi; Bize ınüş • 
kül dakikalar goı;iren meşhur dost 
"Pott>mkin" di. 

Garp cephesinde Fransa harbi
nin ba.§ladığım haber aldrk. Dize 
gelin<'e bir 8.\'UÇ adam Na.rvik ve 
cfvarmı müdafaa etmekle meşgul 
dük. 

Beis fiyorundan bölüğüme git
mek için Narviğe gittim. Düşman 
destroyerlerinin da.ima ateş altına 
a.ldıklan - bir otomobiJ veya insan 
görseler dahi - rıhtımdan yürüye_ 
rek g~iyorum. 

NaT\ik altı haftadan beri düş · 
man tarafından lxımbardımana. uğ. 
ramış olduğundan manzara çok 
acıkır. Düşman hemen her gün 
olmak şartiyle Nan;ğtn ah~a.p ev
lerini topa tutmuştu. Şimdi beyaz 
e vlerin yerinde yanmış, kaıf.1<a.ra. 
kereste yığınları .• Bir ticaretha • 
nenin penceresinden giren mer , 
mi yolu üzerinde her şeyi dağıt 
ınış, infilil.lnn r;iddetinden iskeın • 
lenin biri ayağı ile du\'ara. sa~ -
lanmış, öylece asıh kalmıştı. 

(M) Lehçe bildiği için tercü -
roa.nlık ediyor. Polonyalılar ara • 
smda dü":man hatlarından bizim 
hatlara g~enlcr var. Polonya esir 
lerinılen bazıları Varşova. önünde 
hala. muharebeler cereyan ettiğini 
Polonyanın harbi l{azandıP;ım söy· 
lüyorlar. Za.va1Jılar! Ne güzel de 
alda.tılmrşlar. Polonya harbi bite. 
Ji ~k oldu. Nerede be Fransa 
mağlup olacak 1 Söylediklerimizi 
Polonyalr a.'lkerlere inandırmak i· 
çin radyo başına ~eçirdik. Doğru· 
dan doğruya Narvi'i.: limaııma yir_ 
mi yedi .romorkörlc yapılan bir 
lh.raç te!:iebbüsünü 2 cm. lik bir 
top ve mitralyözle akamete uğrat-
tık. 

ingtlizler her ırktan asker lrnl· 
laruyorla.r. Biz be bir a\'UÇ Al
.man askcriydik. Sıcak memleket 
insanları zencilerin böyle soğuk 
mahallere getiren İngilizlere içer
llyorum. 

NA&\'İKTEN DAG-LAR,\ 
Mayıs ayının son giinlerine odğa 

ru. bir sabah, İngilizler, Frnrnslz • 
la.r, Polonyalılar ve yabancı lej 
yonuna. mensup askerler Narviğo 

zi bunun üzerine da.ha geriye dağ_ 
Iara. çekmeğe mecbur olduk, Bir 
~ün enel, bölükten dönerek mev
zimizc gelmiştim. Arkadaşın biri 
kendisine bir akoıdeon tedarik et 
miş çalıyordu. Düşmana. karşı a. 
kordeon çalmayı fazla müstehzi 
buludk. Arkadaş çalarken ''Dilı.'ka.t 
ka1"51da. seksen asker yürüyor" 
diye bir ~arkı tutturmuştu. Evet, 
doğruydu. Bir avuç asker dağlara 
çekiliyordu. Arkalarrn<la iz olarak 
çiğne-nmiş ve kirlenmi5 bir kar hı • 
ra'lnyorlardı. Çoktandır. beklenen 
büy1ik t.aaarruzun başlalracağıru 
anladık .Gece uyumadık. Her an 
taarruzu bekledik. Ertesi glinii 
şiddetli dü~man taarruzunun iki 
dağın sırtından yani Kestefjell vo 
Skavhıva'dan yaı>ıldığou haber 
aldık bunun üzerine Ke.'ltefjell'e 
çekilmem, yani iki yüz metre da.
ha yiikseğe çıkarak sol cenahı mii· 
rlafaa etmem bildirildi •• Dağ avcr. 
lanmıza ayni zamanda müzaheret 
edecektim. 

Bütün sabah diişmanm şehre 

yaptığım talıınin ettiğimiz ağır 
top ateşini duydu'lc. Diiı:;rnan bom· 
bardımanı yedi sa.at sürdii. An1ie-

fllntlnala.riyle kaldık. Yoklama 
yaprlu~{en aramızdan üç ki§i ek • 
sikti. lkisinJn, Romba'dan Slldvike 
gitmek için 1200 metre yüksek 
mmtduı.Jardan geçerken ayakları 

donmuş ve Fransızlar ta.ra.fmdan 
esi.r edilmiştl 'Oçüncosu ise men
ziline erişmiş olacaktı. 

(Devamı var) 
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Devlet Demiryotları ve Limanlan 
ı,letme Umum idaresi ilAnlan 

15 ağustos ; 9.U tariltindffll itibaren: 

ı · - Banliyö yolcu tarifeleri:•"' zo.ıllre tarifesi hariç olmak ttzere, dem:ir
yollıı.rı esas tarüel.erinin 6 olan P.trı.ı;::ı.li, nakil Ucretlerine mUnhasıı· olmak ve 
tarife vahitler! ile haa:lr zarbm.:lan çıkacak santim kesirleri santime iblAğ 
eclilm;ıh ~rtil"l ''U,3,. e çıkarılaca'.~:.!'. 

2 - .Ana hat tarifelerinden DO. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 101, 102 
109, 112 

201, 202, 203, 204, 205. 206, 208, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 

' 'Maktu ıicretlere a!t ill. Ü!lCÜ lusma., 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
2!3, 2-14 .. 245, 246. 24T. :C5C, 251, 254 255, 256, 257, 258, 259 

.Mudanya B:ırsa tı..r~felerin1 m. M.B. l, 3, 4, 5 
Saımıun · Çar~aınlı~-ı tarifeJçrlncien: S. S. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 
Erzurum hudut tarifelerind":ıu: 1!1, 2C, 21 

numaralı husust ve tenzllll tarifelere g8· 
re her mesafe içır tahakkuk edE.cek nakil ücre Uerine yUzde 5 zam yapıla· 
caktır 

.F<ızlr tafail'Lt için islasyonla:-a müracaat edilmesi.( 4280.5813) 

*** 20 ıığ"ustos 1941 tarihinde :ı.ç•ıını.k 20 eyl{l) 1941 tarihine kadar devam 
edecek clfln Hı41 b"~neımilcl İzmı~ fuarına ve 9 eyl1ll kLlrtuluş bayramına. 
iştir~k cdrcek yolcn~ör:a fuarda te,.Nr veya kullanılmak üzere lzmire gön. 
derllt cclt :nıuıyyen :n•ı..tardaki eşy' nakil ücretlerindt> bu sene de mühim 
t0rızilfı.t yapılac:ıld ır. 'ft'rıziHl.tm tlit 1.ı!k tarihl:!rile miktar ve şartları hakkın.. 
da.ki tafsilat içm !stasy<.nlara mılr<ıc.aat edilmesi. (6232) 

laoli<EPÇE! 4k :~ ~ 
1 tÇKILI LOKANTASI l 

il sirkecinin durak yerinde . Yüzme _4:ampı·gotıa 
Bol Kepçe içkili ~okantada Y 
radyo paraziti yoktur. lnhi ) l • ~ 
sar fiyatına rakı i~ilebilir. seçme erı ~ 
Sirkeci Beşirkema.J karşısı ı ~ 

Gayri:c:=satış 138 Yüzücünün iştirak ettiği musa~t -....; 
.;::::!" ~~~~.m~• .. ,kAıı,_ ,, .... uı !~!!~,,!~~!eY~~!?~!~~~ _ ~...ı; Hin 

BahaeddJn Kılıçerlnin ve zevcesi mUsabakatar.na dün Môda yüzme ha. 1 S.) 3.5,3, 2 - ·ı·evfik (B.Zı.) B ..- etr• 
MakbuJeye bakmak şartiyle hakkı vuzunda büyUk bir ka.labaUk önünde met (G.S.). JJ)'J C 
Beşerin uhde! tasarrufunda bulunan başlanmıştır. BüyUk bir intizam ~ 400 Sorbeat: 1 - Veda.t 1,.... 11 
Gaıata rophane Kıltçall paşa mahal. tında. cereyan eden bu müsabakalara 6.5.1, 2 - Mehmet (B.şJ, S 
lesinde Mescit sokağında eski 8 yeni şimdiye kadar görülmemiE" bir şekil. ınall (B.Z.) . . _ ..r~ 
10 No. ile murakkam ve altında 10/l de tam 138 yUzücU tştira.k etmi§tir. 4x200 Bayrak: 1 _ GalaW°'J 
No. lı dükkanı müştemil haricen ka._ Susporlarmda. en b&§ta gelen klüple. takımı U.S,l , 2 _ Beyko:ll P'" 
gir ve dahilen ahşep kmmen rimiZden olan Galatasara.y ile Beykoz 3 _ Galatasa.ray t&kmU. (~ 
tamlre muhtaç Uç katlı olup ytizUcüleri arasında. sıkı çekişmeler Tramplen a tlama : ı - Fııııti •:." 
birinci katında iki oda bir hala. b:.r olmuş ve mtisa.baka.lar bu yüzden çok 117.48, 2 _ Sabri (G.S.), s _. V 
mutfak ve ilünci katında 1.lç oda bir heyecanu geçmiştir. 
hala., Uçtincti katında iki sandık odasI Birden altıya kadar derece alan 
bir tarasadan ibaret elektrik tesisatı. sporcuların şampiyonluk finaline kal. 
nı havi tamamı (3500) Uç bin beşyUz dıkla.rı bu mUsa.bakalara Galatasaray, 
lira kıymeti mulıammonesi~de bir ba.b Beykoz klliplerinden maada Haydar• 
hane şuyuunun izalesi zımnında açık paşa, tstikl§.l, Şişli Terakki ve ticaret 
arttırmaya konuımuştur. liselerinden de bir çok yüzücü girmi§. 

Bfr!ncl açık arttırması 19.8.941 ta. tir. 
rihine tesadüf eden salı günü sa.at MUsabakala.ra bugün de devam edı.. 
14,30 dan 16,30 a kadar Beyoğlu sulh lecek ve İstanbul şampiyonllllu tayin 
mahkemeleri kalem odasında ve baş.. edecek olan karşılaşmalar 9 ve 10 
kAtip nezdinde yapılacaktır. Arttır. Ağustosta yapuacaktir. DünkU mtıaa,. 
ma bedeU muhammen kıymetin yUzde bakalarda. a.ıman neticeleri sıra.slyle 

yetmlş beşini bulmadığı takdirde en 
son a.rttıramn taahhüdü oaki kalmak 
üzere müzayede on gün temdit edile
rek ikinci arttırması 29.8,941 tarihine 
mUsadif cuma gU.nü saat 14,30 dan 16, 
30 a kadar icra edilerek en çok arttı
rana katl olarak ihale edilt-cektir. Bi. 
rikmiş ve !hale tarihine kadar birike. 
cek bina ve belediye vergilerile ev

kaf icaresj hissedarlara ve 29/36 his
sesinin 20 senelik tavizi ödenmiş ve 
vakıfla a.ldkası kesilmiş olduğundan 

yalnız 7 /36 hissesinin 20 senelik taviz 
bedeli ve tellı'lliye rwıumu ve ihale 

pulu ve tapu ve kadastro harç ve 1 
masrafları mllşteriye aitttr. Arttırma 

ya iştirak edecek kimselerin gayri 
menkulU.n krymeti muabhemenesinin 
yüzde yedibuçuğu nisbeti.Dde pey ak. 
çesini veya mll11 bir bankanın bu ni~ 

bette temiına.t mektubunu vermeleri 
şarttır. Arttırma bedelinin kendisine 
ihale olunan tarafından ihale günün • 
den itibaren verilecek mühlet içinde 

mahkeme hesabına ödenmesi me<ıbu. 
ridir. ôdenmedlğl takdirde ihale fes. 
hedilerek kendisinden evvel en yük. 
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş 

olduğu bedelle al.mağa razı olursa 
ona. ihale edilecek ve o da razı olmaz 
veya bulllflmazsa hemen yedi gUn 
müddetle arttırmaya. çıkarılacaktır. 

Yapılacak ııa.n alAkadarlara tebliğ e-

bildiriyoruz: 
BlJl tOKLER 

100 Serbest: 1 - İbrahim (tstıkla.l 
Lisesi) 1.4,4, 2 - Rauf (lstikW U. 
sesi), 3 - Mustafa. (G.S.). 

dUmiyecektir. Müzayede sonunda en 
çok a.rtttl'ana ihale edlle~k ve her iki 
halde birinci ihale edilen un ihale a. 
rasındaki farktan ve zarardan mesul 
tutuıaca.ktır. tha.le farkı ve geçen 
günleril1 yüzde be§ falzj aynca hftk.. 
me hacet kalmaksızın tahsil oıunaea.k 
tır. İpotek sa.lıibi alacak!Ilarla cuger 
al~adarla.rm gayri menku: 112.erinde.. 
ki baklarmı ve b.ususiyle faiz ve mas
rafa ve saireye dair olan ıddialarmı 

evrakı müsbite1eriyle UAn tarihinden 
itibaren on beş gün içinde satış me. 
muru olan mahkeme ba.§kA.tibine bil.. 
dlrmeleri la.zınıd1r. Aksi takdirde hak. 

ları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 
satış bed~llnin paylaşmasından hariç 
bırakilacaklardir. Arttırmaya i§tira.k 

edenlerin biltiln şeraiti kabul etm~ 

ve evvelden öğrenmiş, ve bilerek gay 
riınenkule talip bulunmuş oldukları 

addedilerek sonradan itirazları meşmu 
olamıyacağlndan satl§ gUntlnden evvel 
gayri menkulU gezip görmeleri ve te.z 
la. malümat almak istiyenlerin 941/15 
No. ile mahkeme ba.şka.tipllğine mUra. 
caat etmeleri ııa.n olunur. 

(B.Z.). • J I 
Bayanlar Tramplen atıa1Jl&• 

B. RöDe CB.Z.). 78. 

&:UÇUKLEB . ı.J' 
100 Serbest: 1 Necdet (G.SJtG·~l 

2 - Nejad (B.Z.), B - genıJl ıı! (~ 
100 Kurbağalama.: ı - SUP ı ı 

S.), 1.33.4, 2 - BUA.1 (G. S.). 

Yusuf (G.S.). eJ'. 
400 Serbest: 1 - Bedri (SJ?J.)(ı;11 

2 - Sadullab (G.S.) , 3 - <;-0g~ 
4Xl.OO Bayrak: l - Gal& ~ 

takıını 4.58,l, 2 - BeykorJl 
1 - Galatasaray takımı. r"f, 

Tramplen atlama: Ga.ıaıasa;il 
4, Beykozdan ı a.tla.yicr finale 

tardır. ~· 
Sutopu mUs&baka.smda Ga.l!lo ~ 1 

Ue Beykoz küçükleri urs~ I 
Galatasaraylılar arkı bir IJla.Ç 18! 
ra Beykozu 4 - O mağlftp e~ 

----o --Tenis şampiyonııs• 
finalleri 6 

!sta.n.bul tenis şa.mpiyO~tıJI 
nalleri dün Dağcılık Klübtl te~· 
nnda yaprlımştrr. Alına.JJ 

neticeler şunlardır: coto°~ 
Tek bayanlarda Bayan ~ 

ki, Bayan Behan 6.2, 6.2 "le !' 

tir. Tek erkeklerde Muhid~ı~ 
tmbaşı Hüsnü 4-3, 6 .1 4..3 
etnllştir. ~ı' 

Miksette Hasan Bayan Gc 9e"rl 
ki .çifti Benyamin • BaY~ ti!· 
~tine 6-3, 6. 2 galip ge1.ınlş ,i 

Çift erkeklerde de suıı.t ;~ a.ı 
çifti Hasan • Alaettln çiftl. 
6-3, 6..8, 6.4 mağlf1p c~ 

Raşit Rıza T iyatr0~ 
BU AKŞAM - Mtlt.:tyıuJtd" 

Halide. Pış~k.io btrJiktA' ~ 
- Bent ô pUnnz - Kouıedl S 

~~-~---~~--~~~---~~~---------.;.------~~ 

l stanbul Defterdarlığından : 
S1ra 

No. Adı Adresi lşi Matrah Kazanç Buhran Ze.m, Senesi MUlA.hıız&t t'?; 
938 MUkellefin itirazı wıeril';~o 

1 
ı Davut Ziyaça H:alerı.derhane Ko. Bakkal 

vacılar Vela lisesi 

No. 100 

2 Mürşide Aziz Eminbey ınahalle. Mat~aacı 
si Reşit bey S, 1 
No. 7. 

3 Serkis Gezer Beyazıt M. Okçu. Gazomacı 

iar 34 No. 

245.00 25.S~ 5.07 

72.00 32.40 

209.00 62.70 

yiz komisyonunun 24.l ~~ 
ve 7045 No. lr kararile ıe ;ı 
tıraz komi8yonu 1<ara.t1 
tasdik ~tır. ~~~· 

6.48 938 Mükeliefin temyiz lCO~tS) ıı_~ 
nun 8.8.939 T. ve 5797 t.ı~ ııl'; 
rarile bozulmuş ve tetldj. 1• 
komisyonunun 14.2.9' 11~ 

12.54. 

63882 saytlı kararile ~~ıııJf,lf 
matrahı 72 liraya. ı.ncU d~ 
§Ubece bU karara ıur~ 8 

ı' 
tir. . ~ ıf 

939 Mükellefin iti.razı tı.ıe 1.P·ı 
ki ki itiraz komi.syonıJllııll ııııtşl' 
T. ve 53294 No. lJ 

tasdik edilmiştir. ~ 

4 .. " .. ,, .. 209.00 3.5.73 7.15 939 ., .. "ıı'' ~~ 
Beyazıt maliye şubesine bağlı olup yukarda adları, işleri ve ticaretgfı.h adreslerile vergi mikta.rıart Y:ııı~~,, 

kellefler tebelluğe salıi..hiyettar bir şahı s göstermemiş ve yaptlan araştrrmala ra rağmen kendileri de buıun ıııs il 
olduklarından hizalarında hulasa edilen itiraz ve temyiz komisyonu kararla rile bu kararlar ttzerine na.rn13:ııııP.t 
zim edilmiş bulunan ikinci ve tiçüncU j.hbarnamelerln kendilerine tebliği ka. bil olamamıştır. 8692 No. lJ "' 16" 

l •t• !~~ 10 ve 11 inci maadeler ne ıs ınaden bizzat şahıslarına tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ua.n o .,.,. 

aııı.11~ 

~ 
Vi~1 
kat 
iz at 
l!in 
:ı1ok 
21 o 
li'ta 
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Bu ismi verirken muvaf. 
fakıyetli bir s e f e r b e r 1 i k 
-plruu hazırlamış kadar mağrur· 
du. Bu harekette itimötsızlu~ı. 
nm izlerini görmekte mümkün
dür, zira maiyetinin nasihalları. 
na hiç kıymet vermediğini gös
tereıiş, oluyordu. Almanya dahi. 
!inde asayi!), emniyet, huzur art-

StntJGCt m i' lJC uı•itt 
l 

• 

kıymet veriyor. hassa te1'~1 
cepheyıe gidecek ordu:Yll biL(( 
ediyor . Yüksek zabitıetl~ıı' ~ 
babası kadar nazik k oJltl :ıı~ 

H AYA 1 ,YAZAN 

EMiL LUDVİ6 tıkça imparatorun şuurundaki 
erıjniyetsizlik ve huzursuzlukta 
anıyordu. 30 sene süren hükii_ 
met devrinde imparator müte· 
madiyen isyan ve ihtilalden kork 
muştur. Bu hiGbir sınıfa. hiçbir 
partiye, hiçbir şahsa itimadı ol
madığını gösteriyor. İş başma 
getirdiği adamlar yalnız tehlike 
zamanlarında imparatorun yeri
ne ateşe atılmak vazifesiyle mü· 
kelleftirler; fakat. bti tehlike 
harp meydanında düşmandan 

il ruhunun muzaaf şahsiyetiyle 
mütemadiyen orduya mecluptu: 
alakası ve ihtirası kendisini ora· 
va doğru sevkedi:vordu, bunun 
İ('.indir ki kendisine askerliği 
meslek olarak seçmişti. 

• 54 " ve imparatora karşı emniyetsiz 
oldu. 

Maksatsız. hem sı:.kJ ..re ~ ~ 
srk manevralarla ordu::Y'1f~ / 
yor . Tecrütcli adamlıır111 ııtıJ ~f 
kıymet vermiyor . şaJııslyo1': ~r 
diği vazifelerde nisbet r;of• cf 
krsmını rahata alıştJ~rıdll ~~~ 
kısmım ağır yükler al. aıei°J 
yor . Zabitlerin amirJer~tı~ 
de bulunmasına g~ g.11' ~~ 
Orduyu iler i siırerek b i~t~ (. 
rmda şöhret kazanınalt sıı~· ıf 
Bu müşahedeler yalrıJZ lif ~ f 
ki r ler im değildir. Mul'l1&ıııt fi 
naklardan ald1ğım JllS. 13<1l\J' 
sala.hiyet sahibi insa.D:t eo.ı·~ 
$Ünceleri de bunu tei'.'}eıefl_ı,, 
Yüksek zabitlerin vaıt~o.ıfl / 
şmda uzun zaman kıı.l·ılil' IJ1l kendilerinde emniye~~ ııVl1t ı! 
dırı,,or ve gayretlerırı1 

11.;<l°l,1 

Ordu imparatoru ayrP "1111,J, 
tık otoritesinin kaltll~~f fi'' 

gelen tehlike değildir. İi.nparato
ra göre tehlike aıı~~ak kızıl voL 
kan ismini verdiği milletinden 
gelebilir. Bu suretle Guillaume 

Yüzlerce nutuklarının hemen 
hepsinde bütün milletin hayreti. 
ni mucip olarak aynı sözleri tek· 
rar etti: 

"Memlekette tıpkı 1861 de 
olduğu gibi emniyetsizlik ve nı. 
fak hüküm sürüyor. imparator· 

luğumuzun temeli ordudur. E. 
ğer günün birinde Berlin yeniden 
hükümdarına karşı b~ kaldır· 
rr:ak isterse, ordu süngüsünün 
ucuyla halkın kralına olan itaat. 
srz!rğmm cezasını vermek sana· 
tını öğrenmelidir-,. 

Binaenaleyh imparator işe or. 
duyu işi.ah etmekle başladı .. Er· 
kanı ha.zibiye kuruldu, manevra. 

lar yapıldı. üniformalar değiş
tirildi; generaller kadrosunu 
genqlefjtirmek istedi. Bu islahat 
bir sene devam etti. Sonra hiç 
hatıra gelmiyen bir şey meydana 
çıktı: İmparatorun öteki sınıf. 
!ara tercih ettiği bu ordu öz e
liyle yaratt!ğr bu muhit eski 
Prusya an'anelerini yeni Alman 
modasıyla mukayeseye ibaşladı 

1890 mayısında Valdersse er. 
k~ıharbiye reisi sıfatiyle bunu 
itiraf ediyordu: 

"İmparatorun ordu iGerisinde 
şöhretini gözle görülür bir tarzda 
kaybettiği söyleniyor, bunu i~it
mek bana çok ıztırap veriyor, 
ordunun imparatordan soğuması 
hissedilmeden oldu ve günden gü 
ne artıyor. Bunun sebepleri var: 
İmparator donanma.ya. daha çok füyor. (D~·· 


