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~'!ilş~ 
Hindiçini meselesi 
etrafında 

'Vişı bu ~~""-~~~-.. ..... ka ılllete 
1 t gösterdi., neden muvafa.-
labat buı · Buna aklen bir 
~diçtniyt ~~a imkfı.rı yoktur. 
loksa Japo Udafaaya kuvctıeri 
~ Oltnaııar nların gelmt'sine ra.. 
tansanın hvc Pl'Otesto ederek 

derlerdi akkını ınuhaf 
llı"d . Yalı aza e. 
teu llfaas:nı rn ut Hindiçlninin 

l
. re ve A . llşterek<'n 1ngi1• 

~~td.i. rnerıkaya tevd: edebi. 

llflae ~ ...._~ 
trinaı.:~~ Cabıt 'i alçın 

I\! da nı lllcscı 
lıta Pon bijik· esı münasebeti. 
IUy ~ rebı t \~metinin istihbarat 
&öııot: ''Bizını o hoş bir söz s6y-
l\ııı 41t.tTnern.ı lllndiçlııiye a ker 
~ı- erıkan z lzlanrta d 
<ııde llskcrj(~ 1 .. a asma 

lıar b daJıa az r gonderilme 
ııaı~et salılarn suthıu~rverane bir 
~rıı ldııtiıı ~ az,, dl}·or Haklı 

s o N H A v A D • s L E R 1 

T 
1DABEYERİ: ANKARA OADDESt VAKiT YURDU: tSTANBUL Yuı ışıerı 

~il llgıından : k • 
lfı ın etnı k • ~' ıırsa ı;ık• 

ıJ a tıdftlntnı e lizıınd ı r 
Poııı n ı sar · 

Alman motörlü kuvvetleri §ark ceplıeıinde Sovyetlerin çekilirken yaktıkları bir kaıabaya giriyorlar. 
dlltılııı ar e\·fre iı nıcscle~ini 
ııı~ ar. l de re~ re kitaba uy. 
h~'k&Uıe \isi hUkümetinln 
hflıi ı etı llJndf'~P_ılnın,.t&lrr. \'l~i 
~i o unca b ı: nınin resmen sa-
l ıı "'ft•. Urasının ü etı -._. adlı tn dafaasım 
tıııı; ~ttdiği ıa~:erhangi bir dev· 
'· !atta b"· t~· a anla ma yapa
'~-.Zgetnıe:ı un bütün hakkın 
~ °'lr edıı ne bile bir mani 
SUb•riyle eı;eı.. Binaenaleyh 
' ad«tetoıeğ 11P<ınyayı bir mil· 
o~tır. Onlar e P~k mahal kal
lat, ır llıUdara.a lf~ndJçlniye gfıya , 
le g,11etrı de ınaı g Yeslle geliyor· ı 
~ l'Otlat I> Sllblbtnln rlzast. 
~ .. &Gl'ıe~ece~nıek ki eldi iti· 
' · 4ı!tel'lkaı büyük bir ~Y 
n.nı~ tıt.~ dar İzlanJa adl\ 
L_ ..... ,r'-- -tdılar h 
"'llU lltıı.,.. hlikfbn ? em de .\811 
~. d ltıactaı:ı ehnln mu\•afa• 
'le )'\ 0hııdaı:ı • Anterikıın anlaş. 
l<ıt.ııib:ı1dı. hu bdoğruya İzlanda 
lb&. l'at akınıc1 J 
~bkidl ldarc.'iinl an.. apon ,..ll<a r. n mudafaası 
lerı ", t 1-'ran 

"<,( bıa Sil ,. 
eılenıı • ntl!{j .,,azetelcri kencıı. 
rtlll Jorıar surette rnüd f 
3' n g~ • lllnd' • a aa 
e na~ oıu olın d ıçınide tngiltc.. 

'erııe11 ırı :\liste~ 1
;•na dair harlcf

~l ler, J:rnıııat.a ·~en tarafından 
ll.arr117. ilnı.ıu ln . tlmat edeme 

ş~lle..: ı·trn .. d ı;ılt<>rc Surh·e-.·c 
tıııı •1 ıf· " en "' "' ,.llıtıı OJle.ını ev, el de ayni 
~llı.4 ~~t oırn:d. Arada hiçbir 
'lloıııa l<dJr Cc1 ığ~, l'ransız rad• 

tebHll 

iki Rus hrkası 
imha edıldi 

----0---

23. 000 
• 

esır alındı 

Alman tayyareleri 

iki günde 342 Sovyet 
tayyaresı tahr,p ettıler 

Berlin, 28 (Radyo) - Harp 
tebliği: Mohllefte muhasara edil. 
m~ olan iki RUB fırk~ı tamamen 
imha edilmiş, 23_ bin esir alınmış.. 
tır. 161 top, 80 tank dafi topu, 
750 kamyon elimize geçrniştir. 

Cenup cephesinde düşmanı ta 
kip hareketi devam ediyor. Şimen 
difer hattı boyunca ricat etmek 
istiyen düşmanın teşebbüsü akinı 
bırakılmış, mühim düşman kuv. 
vetleri tahirp edilmiştir. 

• • • 

Kadın çorabı 
lbtlkirı başladı 

Dlzlllesı 14 liralık çoraplar 20 liraya 
çıktı ve bir kısım mallar 

piyasadan kaldırıldı 

Mücadele için en kes irme çare 
Varbtı ile JOlllap mflaavl olan ince 

ipek çoraplara boykot yaparak 
çorapsız gezmektir 

(Yazısı 4 üncüde) 

Sovyet tebllll 

Şiddetli muharebe
ler devam ediyor 

---0----

4000 
• 

esır alındı 
-<>--

Sovyet tayyareleri 
Evvelki gün 104 Alman 
tayyaresı tahr.ıp ettiler 

MO!o1<ova. 28 (Radyo) - 27 
temmuz giinü Nevel, Smolcnsk, 
Jitomir istikametinde muharebe -
!er devam etmiştir. Cumartesi gü• 
nü 104 Alman tayyaresi tahrip e. 
ıiilmiştir. Rusların kayrbı 12 tay. 
ya.redir. Cumartesi günü Moııkova 
ya yapılan hücumda 6 değil. 8 Al.. 
man tayyaresi imha edildiği şirn• 
\il öğrenilmiştir. 

:l\Ja r lllndıcı~~ıyor. Bir kere 
"l'l)·e klreeekı ·~1 müdafaa için 
~11'tbı~ llıiid:~e lngifiz.Ier de 
llo 1 hile~ bak~ için , uriycye 

Bertin, '28 (Radyo) - Neşredi. 
len tebliğe göre 25 ve 26 temmuz 
günleri Alman hava kuvvetler! 
342 Sovyet tayyaresini Wırip et. 
miştir. Bunlardan 174 il hava mu. 
barebesinde, 168 i yerde tahrip c. 1 
dilmlıstir. Alman hava kuvvetleri 1 

Sovyet geri hatlarına ve Mosko .. 
vaya da taarruz etmiştir. 

Curnarteııj günü hava kuvvetle. 
;lmlzle birlikte hareket eden de
r.iz kuvvetleri Baltık denizinde 2 

1 Alman destroyeri ile bir denizaL 

1 

tısını ve yakıcı maddeler yüklü 2 
(Dnamı .ı ünl•üde) 

lllara "ıırn"ti 1 haiz olurlar 
~~elc lacı_ lrı~t;r'! ıırenslpi Ja: 
11 ~ı~e %geıırcu z ere de tatbik 
t laıı lsutk ~urıye • Bundan başka 
t~ 'e h !~1 ve b .. ınıııetıne lıakkı 
~ Stırı ~r J.'ran~rrlyeu vaadede
b tıl'j leye ı;i ızfarı ileri süre
}·~~~lldtıkYll!de ın~~i Ur. lnglllzle-
~11t a ... _ 'a1tkat 

tilca lir. I" · "ld:ı ~·· surette 
bıı ıııuıı •kılt tn ~Pheye imkan 
·la tıhır "haıede glbtcro ile Ame• 
bir~la~ hatbi .~lunmazlar ~·e 

Numan Menemencioğlu 
bu sabah geldi 

~ kıı,,.f\t ltlndıı:ın f~"-e almazlarsa 
llt~'ttrı b l.asa,.,'"U<en çıkaracak 
Ja ~ .tııııı Vısı r edlleıneı .. 
~a1t~ııt~1li)·orı:; ,.Fransızları da 
~a ~. ııı Yüksek e uzak şarkta 

Hariciye vek~lcU umumi kltlbi Nu
man Menemencloğıu, bu sabahki 
ekspresle Ankoıradan §ehrlmize gel
miştir. 

1nglll1: ea.hillcrine k11dar sokulan ve J Alm11n '}imali Atrik11 ordusunun çölde 
nıayn tarayan blr Alınan fllotlllAsı. kurduğu bir telsiz istasyonu 

,, lat ~•dık1a se, k ve idare B •• t •• t k •ı 
ltj s<ı31u l'ilJta r~nı ;Japonyanın u un a s l er 
ta llılıcını 3"orı•r i"et edC<'ekleri-
~ oılll~ .1~rıon3?n?n ~ıkçası 

~·ııı 1 htı tır. a)a \ermeğe l "" b l d 
~~l'~?i~~;te :~~en mu,afakat ça ışmaga aş a l 
llo lltildar rn1<an l" en bir izahat 
\' 11 ları11 '-3·a kıı\ oktur. Hindlçini
~ llt11~ ıteırneııın"·eııerı Yl11<sa. Ja-- i Koordlaass·oa beyeU kararını neşreden 

Ruzveltin şahsi mümessili 

Hopkins 
diyor ki: 

Ame·rika 
lfJ 1 ~Ub t<ı Cdere~ , razı olmadar a t b 
~~:!~::~:'~ud~=1~~~~~-;::~; Resmi aze e a ıabab şehrimize geldi İngilizlerin aç 
"- uııırı ere \ 'e ını mu tere- - • 

~·~ ~e.e"~~~~~~e!~~a ::~~ Vilayet ve Emnıyet Müdürlüğü derhal kalmasına müsaa-
~Ô:Et :.:~~'.".~~~~:~~~ alakadarlara teblıgat yaptı de etmiyeceklir 
.~ "lltı b lanın li ndl. 
ıı d~ı~1uııarn 1 : nden alma. Taksilerin serbest olarak ça. müş ve derhal faaliyete "'eçil_ ~ 
~ı\tııerıı,h_l2 gibi l•caktır. Bu lnı hştınlınası hakkındaki koordi. mişti:· Tahriri emrin de, bu ak_ Ruzveltın yardımı şimdi 
~~ ~. o """lın k &neak İngiltere nasyon karan, bugün de öğleye şamkı postadan çıkması kuvvet. 
t> tdecııtatırı .r~'..,etıerıntn elin· kadar şehrimizdeki alakadarlara le muhtemeldir. fılen görülmekteilir 
~ll\ar (')cf{'rf lfı PonJardan istir. tebliğ edilmemiştir. Ancak, ka. Taksilerin serbest olarak ça_ 
.-~ı~ cliinrrıı::o.·~dlçini ise tekrar rar, resmi gazetede intişar tari. lıştırılması hakkındaki karar Londra., 28 (A.A.J - lB.B.C.) 
'~:ay,ııgııı,: diiscektır. VI · ı hü- hinden itibaren nıuteber olca_ 25 _ 7 · 941 tarihli resmi gazete Amerlkanm lngııtcreye gönderdlğ! 

·'lll~t.b- lıUl'\U( b:nant•ğı se\klle cağından bu sabahki posta. ile de intişar etmiştir. Araya tatil malzeme ile meı;gul oıan Ruzveıtın 
• r zarar daha gelen resmi gar.etede 'bu husus. günlerinin girmesi, gazetenin, §ahfil mUmcssm Hopklns diin gece bir 

taki ka.rarm neşredildiği görül. (De\·amı 4 üncüde) · (Devamı 4 fü'~i1de) 

ÇERÇEVE 

Talihli 
Türkiye 

Necip Fazıl Kısakürek 
Bilyiik (Frroerik) in en ~üzel 

,·ecızcsl, ~ hit.a.bıdrr: 
- Haşmetlu talih hazretleri! .• 
Talih, her hesabın, tasan'llrun, 

taa.kkulun, tedbirin ü~tündeki bi
linmedik , ·e beklenmedik k•celll
ler aleml.. Bu alem, baıı.lt madde 
, ·e he!'>ap dünyasmda her an yeni 
yollar ~ar, fırsatlar hazırlar, im. 
kinlar gösterir. Böylece nıutlak 
tekevvün sırrıom, bt•:;eri ihata ~er• 
ı;e\'C:sl clı~mda. olduğunu ihtar 
eder. Behlrn gibi kainat m ezeli ve 
ebedi mimarına. inananlarsa, kendi 
başına talih sözünü mii.naı.ız bu• 
lor; onu kader mefhumunun, hak. 
Jn ,·crllmcmiş \"e müessir; izah 
ı>dllmemi::; kaça.rnakb bir mukabili 
telakkl ederler. 

Her ~c halse ••. 
Türkiye hu kıyamet bendune .. 

ı.inde başından sonuna kadar ta
lihlidir , .e inşallah neti<'e)i, tcdhi· 
rile talihi el ele vemıis olarak 
deY!;ôlreccktir. 

Türkiycnin talihl cı·,·eli A nu• 
pa ,.e dünya ihtilalinden ba5lar • 
Bu hakikat bugünün değil, yan. 
oın hakikatidir. 
Bat-lan~ tn~liz • Fra•ız 

cephcslle ittifak Türklyenln tcd· 
'birle kanşık talihiydi. 

fTEMMUZ1 
t 
t 28 

Pazartesi 
ı 9 4 ı 
Sayı: 3386 

re t~t.ı~ Iı"'i}r..tı 5 KURUŞ 

inailtereyi 
istila 

. --o----

1 Dü~ sabah ingilte
rede rruazzam 

manevralar başladı 
~ 

Londra mıntakasına 
indirilen 

Yüzlerce düşman 
paraşütçüsü 

imha edildi 
---<>--

Kanadalılar düsman 
rolünü yapıyorlardı 
l..ondra, 28 (A. A.) - Afi : 
lngilterc ve lskoçyanın kara. 

müdafaalarını tecrübe maksadilc 
yapılması karal'la.ştırılmış olan 
muazzam manevralar, dtin sahalı 

eaat beşte başlamxş olup on beş 
gün devam edecektir. Harekata 
istila halinde bilhassa. mühim rol 
oyna.mağa davet edilecek olan 
muhafız kıta.atı ile zıriılı fırka.Jar 
topçu alay lan ve tayyareler işti: 
ra.k etmişlerdir. Düşman esas iti. 
barile paraşütçülerden, tayyare • 
lerlc nakledilen kıta.attan ve düş. 
manm İngiliz toprağında bir köp. 
rü başı elde etmeğe muvaffak ol
muş olduğu fan:cdilerek getirmle 
olduğu t.aıımin edilen hücum kıta. 
at.mdan mürekkepti. 

Bu akşam alınmış olan ilk ne. 
tayice göre, eyaletlerdeki harekat 
pek ziYade memnuniyete şayan 
b1r ı;urette eereyan etmiştir. Mü. 
da:filer, düşmanm ağır za~t pa... 
.hasma Londraya kadar :ra.kl8fD1a. 

(De\'Ul'lı 4 ünettde) 

.Tokyodaki 
Türktye 

sefarethanesi 
yandı 

Tokyo, 28 (A. A.) - Ofi : 
Türkiye sefarethanesi bir yllll

gın neticesinde kısmen harap ol. 
muştur. Yangının sebebi henUz 
malüm değildir. Sefirle sefaretha. 
ne erkiuıt sağ ve salim olarak kur. 
tutmuşlardır. Ha.sarat mühimdir. 

. Jlarbin Polonyadan sonra garba 
ıntlkali Türkiyenin talihi oldu. 

Fransanm i.ni ),kılışı, hiç de 
a~znlamamasma rağmen, Tüı'Jdye. 
nın ta.ıihlcrlndcn başlıoasıdlr. Dü
şünen anlar. 

İnglltercnin harbe de,·aını ve 
Almanlarla. bir dünya takaimine 
razı olma.yıt-ı )ine Türkiye hcea
bına. t:allh ..• 

Ondan sonra her tn~iliz muuf
fakıyeti, Türk politikasmı clestck· 
llyen t.alihlerden .•• 

Harbin Balkanlara intikal edi
::;lndcn sonra birdenbire llal'ka. dü
m<'n kırması \"e her iki mahMım 
tara{ hesabına cereyan §eklf, 
Türkiycnin t.:ıllhl .. 

Suriye \'e İrakm 1n~liz mura· 
kabesine geÇişi Türkiyenin tallhl •. 

\'e niha:\·et Türk. Alman cloıı;t.
luk misakl;·ıe' Türk • lngiliz itti .. 
fak hava.-;~ı kayııaı,tıra.bilec.ek an 
ve m<'kana rasgelmek Türldycnln 
azim talihi. .• 

Hula!ol& g('Çmiş, geÇmekte ,.e 
geçecek olan zamanın her sanlyc
sı Tlirkf~·enin talihi. .• 

Çektfğbniz ufaktefek <ııkmhlar 
bile talihimiz... 7Jra be de tu 
gibi, neşclilcre değil, ma.hzunlara 
talihli derim. Sonnnda n~lcnc-
cek, onlardır. • 

Su , ·ar ki din kader mHlihaza. 

8 d;1 itikatta ~retmiş, amelde 
:\"&!'lak etml tJr. Ayni hikmet, harp 
~e poUtJka dünyasmda da talibe 
güvcnmdf, fakat tedbirde ona hiç 
kıymet vermemeğl t&v~fye eder. 
Bf~ h9""cttt\ taHb hazr('ttlerhtt 
boklcmiyellm de o )ine t.eşrif bu· 
yonun. 
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Ha d i seıe 

Ve Ta~ 
··········' 

E z o ' 1 .. ilk muahede ... 
Hahz. kı ufuklarda gôrümııı 

rutubet il, ıslıılc scl.ı1mou yoJlanıa
dan, kar \ c huıdan asayl:ı. lu1.1ıııııı. 
1.ıı , urnınılan, ht>rkt i bir telll tır 
ııldı: odun tı·laM! 

Dostum Osman Cemal lıllc :.ıu 
ı.nn;u)ıı. futulmu , bütün odun s· 
1 ı~l<'lerhıi, oduıı d<'ı)()l.ırıııı ~eınıis, 

ılol:ı nw .. , ııiha) el lınlis meşe d~ 

~il, idikli mest>lerden alıp c\ inin 
bod~umunu doldunnu . 

Hu işı )uparkeıı, o lmdar t('rl" 
nıb, )omlmuş olaı·nk ki na.. ... ıl o
dun aldı !"tnl - lııı~ ır, aldığını dP
~il, ala.blltUğlnf - aııl:ı.faıı :.;iı:t<•I 
hkrnsma a mannlı baı lıi,'1 l.o)· 
ıııus: "Biz odun aldıl·. ıJnnsı ba
"'uıızıı ?,, 

Gazetelerin neşri) t.ından anlı
) oruz ki, murı~kabe komi") onunun 
nur·h ko)1llasmn roi;'lllen, mernlc 
ket..te bir cxltırı ilıdkiln \ar. Gizli 
<'Jler, odun ııl) ası üzerimlo O)· 

nayıp duru~ orlnr. \' e bunun jçln
dir ki, t>Sld :rıllarda olduı;ru gibi, 
hail, )IU:dan odun almaya sa\asr
l or. Fakat, bugunfoi odun alıtıaı.
Jıı., diınkii ahwe~ arnsmd fark 
\ar: dün, )n.z.m ucoz olur di)e alı
nırdı. l'<> çok ucu1.a. mal olurdu. Hu 
giıru e, buzlann damlarda sefrnf 
boynuzlar gibi u1.adı!l 't• 1-nnn 
:rum ak lltesinc dü~nl rin ço-
1n.ldrğı hrllnlerde, ffatl:ır birknc 
n\isli nrtmnsm 'c rtat fnzlalı~ı, 
soğuktan dyndc llikl«>rl tltref:me-

n diye nlJDJ.} or. 
Ukııdarlnnn bu ı,.,ı., uğra uk· 

lamır :liilmr edl'OOk değilhn. ın.. 
kat buna nıi_;'lllcn acı h!ddlmt mP~
darul : bir t rii t, odun l>inc istc
dib-i 'cÇheyi ,·eriyor. Bu iOba.rla, 
bo 1 n Ust.ündo ı nırJa durmak ve 
radlk:ıl bir surf'Ue mllcad l • et· 
mek lilııındrr. 

IuhU>klrler, bu ıcak ı;" rd 

HUtroyilı Cahlt Yalçın, Amerika ha. 
rlclye mUst~rmm BOll nutku 
sile .Amcrikn.n silft.hlanmaımıdan balı. 
sederek diyor ki: 

•<Anı<.:rtl nm Wi.blıuun:ı.k 

mll,}ıır.lar sarfetn olduğu iddiasını 

doğru gör:ıneğe imkfln ) o~"tur. Amr
rlka. bu mllyarlıırr zınrfctmlş olsa) d r 
bugün Alınnnyu g1bl kuvvetli olurdu. 

AmerU.-ıının gzü ıuıcıık lfmdJ n~ıl • 
mı; tır,.. 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi. Meneı:ru::n ovasmm su

lanmasını bahls mevzuu yaparak ~:r.. 
cUmle diyor ki: 

"Bu ıgllzcl crffi l<ilerioo 
t.fıenımiJet ,·eren bllldiınotinUz.ln ve 
suyun kıymetlnl pek )l I bilen :tıaUwm.. 
:un gög l'lnl ı. lw.rta öğtW.. 

h3kJ n vardır .. , 

ikdam 
Midin Do.ver, Amerika vo lngiı 

renin tatbik cttlklcrt lktısadt t.nzyı.. 

kinin .Japonyayı durduramryceağmı 

kaydederek diyor ki: 
''An"'lo • ~sonlar, "''"lt kA:uuı.. 

mak için d pon.) yı mali "e iktiımdl 
r.ecrl tedbirlerle ıkı.'}"trnııaJtla Drtlfa 

edooe'klıırdlr. Jnponlıır d.." Blndlçlnlye 
)~ve ı ım d:ı yol a geU~k 
için 7.am:um muhtnthrl:ır. Blr te.vak.. 
kııı d tttilnden oum, tı:rttındnn )ol 

d..-ı yllriimf'C-e de\'tUll edcccldc.rdlr. Bu 
U1ba aak !)8rktn bir 
dilin eden sevktılct'~§i hnzıTlıklıınu 

lıAd devr~ indeyiz." 

1 an askerleri 
taşı an iki tren 
isveçten geçerken 

berhava oldu 
1..ondra, f!1 ( A.A.) - Moskova 

radyosunun bildirdiğine göre. Al 
man askerin1 hfunil olarak lsveç 
tarikilc Finlandiyaya gitmekte 
olan 2 tren berhava edilmiştir. 
Alman hük\ı.meti bu hfuiiscyi Is. 
veç hiıkfuneti nezdinde protesto 
ederek trenlerin himayesi için 
kontrol tedbirleri alınmasını ta. 
lep ctmi5tir. ----o,__ __ _ 

Budapesteye bir Fin 
ticaret İieyeti geldi 
Budııpeşt.e, 27 (A.A.) - Ofi: 
Yc:ni bir ticaret iUl!U'namcsi nkdi 

zımnında müı:nkerclerd bulunmak 
üzere buraya bir Finllndiyn lkt.lsad 
heyeti ı;clnıl§tlr. 

E3kl ticaret ıtn:ı.fnamesinin mUd. 
detl hitam bulınıık tızcrcdir. Milza.ko-

crin Jyt blr yolda cereyan etmekte 
olduğu ve pek ~akm bir zamanda bir 

neUccye v tııcnğı tahmin cd:.1mckte. 
dir. 

ıılla'a.\ ı alt il..-;t ederlerse, kar 
kı..,t.a ıH'ler \C neler yapmıwlnr! 

Delj ibr:ıhim, bir kı" güniı, se-
J,erparcleri, telli hasekilcri )art ı 
na ıılumlt hılirne~c gitml ti. Her 
ııl.saın 1'unca bo~ undaki sarnydıı 
iu·yif ~atı)or, ht•r gı•c<'slni bir ca
ri~ enin koynunda ~·~~Ircrek lnş 

--araları yuıııyordu. 
~DA;J:ırı pembe topuklannı ÜJk..an 

ı·nri)eh'r knnla. ım•nl: göbel a
ıarken, ocaldsrdu ynnan BaJknn 
kütükh"rinin nle\ ini, kızlnnn el
hi elerl iiz<'rlndc akisler yupmı • 
)Or, i)i ı rtmıyor di~e hiddetlendi 
\C .u e.mrı 'erdi: 

- f tanbulrla1ri odunlar beni dıı 
h hoş ısıtıyor 'ı· dnhn iyi alf':' 
't•rirdl. T~ isl:ınhuldaıı odun ge
tirtin. 

\ğır sa' aı::;lar ynpılmııkta olan 
<11ridc .> ardımeı 'o hatta cepha
ne gonılereml~ eıı 'ezfrler, binlerce 
horn:ılııı sırtına kütükler yUkllye
rek l;:dirncye göndcrdil<'r. lalfım 
u, o gtirılPrdr -..oSt· yoktu, kamyon 
yoldu, nralr.l rnkt u, l<UtiikJcr t:
ıllrne) e insanlnnn ırtındn tılaı tı
ı ılıh. Y<' padl!'.'lhın emri ) erine 
A"elceok dl) t' yollard ii:ı:lerct' 
'l\1rk öldiı. 

l>r)j lbrnhhnin "hos ısıtır ' e iyi 
u ı .. , 'erir,, diye methettiği j tan. 
hul odunu im<li \ar mı bilmem, 
bt•nim bildiğim sudur: bizim al<l ı· 
ğımrz odunlar at ı•ahasm:ı. "'ıı.tıl
ma.ktadır. Ve ~ namdan en el in
sanı ~a1n;\·orl 

Yaz da.ha gcçmedı anm, ben ..-u 
bt-yti ~ :l.lllakt,aa kendimi al m.•
dım: 

Yaz geÇtl yine derdi stta var, 
Kı cgeldi hf'1107. evdp "odun,. Yok! 

l.At~ımı 

Mektep ki aplan 
basıhyor 

Ha darpaşa 
istasvonu . 

Kadıköy koyuna doğru 
genişletilecek 

BOlUn memlekete ynyılmqı olan bir 
taraftan lran ve diğer taraftan 1nı.kn 
doğru tlerlemcktc bulunan devlet de. 
mlryollarmm ooşlıı.ngıç noktasını teş. 
kil eden Hayd:ırpa garırun ve tcsi-
satmın tevsiln it proje üzerinde 
lstanbul b<!lediyestıc mUnnknlaM ve. 
kAlcU arasında muta.bak t olmuştur. 

Şimdi, bir burun üzerinde bulunan 
Haydarpaşa dcmlryolu tesisatının ih
tiyacı güçlükle ltarşılam .ıımdan do. 
layı t vsll mukarrerdir. Bu tevstatm 
Kadıköy koyuna doğru yapılması mu
vafık g6rUlmllştür Bu arada Hay -
darpa koyunda bir uman lnşıı.sı da 
gözönllnde tutulmuştur. Bu llma.nn 
muktezi depo VP! mağazalann 1nşa.sı 

için koyun kısmen doldurulm IJI zıı.

nıretl de görUlmektedir. Bu takdirde 
Hıı.yd:ırpa.pd3n sahili takiben Ka_ 
dıkoytlnc giden yol 30 met.reye ltadar 
çıkartılacaktır. Esıı.sen OskUdarla Ka 
dıköyU dcmlryolu Uzerlnden bağlaya. 
c:ık olan büyük geçit köprlisQ bu ya. 

ı: inmekte bulunduğundan g~e • 
mcğc ihtiyacı vardır. 

Trakya 
Müfet işliğinde 

maliye müşavirliği ve 
T ekirdağı defterdarlığı 

1!!.1lıno (llu rn i) - Trakya umumi 
ınUfettışllği maliye mtıı vlrllğin ta. 
yln eclllcn Edirne dcfterdartı LtlUi Çı
rağan yeni wzife ine bnşlamıştır. E
dirne dcfkrdarlığ'ına T<"klrdag defter 
darı tayin oollrnlştlr. Tekir~ dcl'ter 
darlığına ise, mUfetU§lik maliye mlı. 
pvlrl Zeynel1'ı.bdHn Akkök verllmi,... 
Ur. Akkök, yeni vu.i!eslnc gitmek U. 
zere Edlrneden ayrılmı§tır. 

----·------·---------, 
1 M illi ! 
1 ef 
i 

i Doğu evleri koopera• 
tif ine ortak kaydedil

m ek suretile 
. 
: 
! 
i . . . 
1 
i 

Erzurumlulara büyük 
hır ıltifatta bulundular 
Eraururoda kurulmuş olan doğu 

evleri yapı koopcnıttfi, Milll Şef ıs.. 

met İnönlinUn ortak lmydcdilmclcri 
ile yeni bir hız imzanmış ve faaliye
tini arttırml§tır. MUli Şefin E~rum. 

luları sevinç içinde btrakan bu yakm 
alakam, Erzurumun imarı için atılan 
odınılara. da Jıız temin ctml§ olacak. 
tır. tık hamlede, kooperatif konfoTlu 
150 ev in§tı edecektir. }·akında mUna.. 
kas:ı.ya koruıcak olan bu 1150 evin in
şa.sı bir mllyo nliraya mal olacaktır. 

Ba.§vekil doktor Refik Saydam, bıı 
paradan ba§ka Erzurumd:ı açılacak o. 
lan yeni ruıayollara sar!edllmclt tın!. 
re Uç yüz bin linırun daha Erzurum 
belediyesine bir yardım olarak veri.. 
leoeğinl vandet.miştlr, 

Zam almağa hak 
kazanmıs 900 muallim 

:M.ııarl! müdUrlugü ıık tedrisat kad
rosunda zam almak hakkını kazanmış 
muallimleıin 11.steslni hazırlaml§tır •. 

Gerek barem ve gerekı!c krdcro müd 
detin! dolduran bu munllimlerln sn.. 
yısı 000 dUr. Zamlarmı, 29 blrincilep. 
rlnd' ıtlacaklnrdır, 

Bursa ovasında 
yeni tertibat 

Sular, daim i murakabe 
altına alınıyor 

Nafia vekAleU, geçen ay da., aeylA.p 
felAketi nUatan Bursa ovamnda ge. 
nl§ ve devamlı tertibat almakla meş. 
guldUr. Yapılan tetkiklP.rden sonra 
Bursa ovası ve clvar:mdnn akan nehir 
~ çaylardan, NllQ!er, M.. Kemalpa,.cıa. 
Susığırlık ve Kocaçay dereleri üze • 
rinde devamlı bir murakabenin temini 
için burada dalmi murakabe ve ta
miratı mUtcmndiye cldplerlnln bulun
durulması takarrür etml.ştir. Bunun 
için altı ekip teşkil edllml§tlr. Bu e. 
klpterc muntazam binalar yapılacak 
ve çaylar hergün kontrol edilerek bU. 
hassa tızerlndekl tesisatın en ufalt g,.. 
dik vaktinde talili:' edilecektir. 

Nafia vekAleU. bu sistemli kontrol 
ve mUtcmndi tamir sayesinde devlete 
zaman zaman büyük masraflara mal 
olan teslsıı.tm güzel şekilde ınuha.taza 
edileceği ve her Ulrlll fcln.kctin vaktin 
do önUno gcçlleblıeceğl gibi bu tesı_ 

satıı. alt masraflann da haddlıı.sgarlyc 
indirileceğini tcsbiat etml§Ur. 

Yazan: Ka~ircan KAf/) 
J H . di .. e ssJdlıt-
aponyaııın ın çını) ~ 

cağını söylüyorlar; bu M\'llc~ 
Rusyaya yapılacak bir ~n ııl 
gizlemek için olduğunu .söyli)'tgt 
de var. Matsuoka Moskovıı)'ll , 
§inde St.allnle öpüştü; urnuJ.ttlll ~ 
bir §ekilde ahbablık ettiler.~ ~ı:dı 
lı ve esrarlı kelimeler soY ~ 
bir de muahede imzalandı. :aııpı! 
ahedeye göre Rusya bugiln r~ 
ta .Almanya ile mücadele ed~I) 
Mrkta Japonya&n zarar gel gelil 
ceğine emin olmak Ulznı1 rd~ 
Halbuki Almanlarla. da mual1 

11 
~ 

vardı ve buna. güvenerek baŞlt;ıııl 
halarcia genL5lemlş, taşmış. ) ıV 
den genişlemek ve taşmak ~ 
ti. İki sene evvel bu rn rı.!ıC 
Ruslarla Almanlann, ötcdedı}tl 
iki can düşmanı olarak uının !:::' 
rı !halde birdenbire canciğer ~11 
lan nasıl hayret ve deh~~~ ıııılfl 
dırdıysa bir ay evvel oır• e ,; 
boğaz boğa?..a. gı'Uneleri de ~ 
dere<:Cdc bcklenmiyen bir b~ 
oldu. Yalnız ibugün ve bu yı ~ 
değil, tarihin bütün de~frl~ ~ 
muahedeler ancak iki taraf ,.,4 

ne geldi,ğl 7.arrtan iti.barda ~~ 
lıırdır. Herhangi iblr taraf on:ıoıı 
mayı kendisi için mantıklı~ 

Kuduz Yakalarına ğu dakikada· yırtmaktan ı.: ~ .. 
miştir; bazı istisnalar v~rSB Lb , 

karşı mumi kaideyi bozmaz. Bir~~ 
sıtası olan mua.hedenin h eP 
hnl'.P vasıtası olduğuna son :~ 

Belediye sokak köpek- !erin verdiği m..lsnller her virll 
le rinin öldürülmesini den daha fazladır. F.Bki de··~d 

bu devrin farkı !bundan ib31""~ 
tamim etti tık r.ıunaıılarda muahedclef tJll 

Son zamanlarda şehrin muht.cllf şılıklı söz vcnnek ve yemin c 
yerlerinde köpekler araEIDda kuduz suretile yapılll'dı. flC ~ 
vaknlan çoğaldığını g6rcn belediye Eti hiikiimda.n Hatisnrll Jıf 
bunu önlemek için b:ızı tedbirler aı. sır hlikümdan ikinci Raın~ s 
mak zaruretini duymU§tur. Beledi • sında Suriyede Kndeş k~ f 
yenin gerek mevcut vakalardau, gt. duvarları önünde yapılan b d' f". 
rckse kuduz mUesscsc.ııine yapılan meşhurdur. Orada iki tarnf ;;f.! 

l·ı ı Fabrı·kaları mUracaaUarın tetkikinden elde cttlğ! man dövüşmüş, gnlip ve ~ 
- neticeye göre. kuduz vakalan: Kadı. belli olmamıştı. Sulh için~ ti 

f 1 1 
köy tara!mda tekasüf ctmelttedir. mağa bnştamışlıı.rd.ı. Netle ~~ 

mızın aa iyet eri Belediye, bUtUn şubelere bir tanılın hlnilk muahede.si yapıldı. ~ ,+ 
ya1>3rak soknklardn sahipli olan de gümUştcn bir levha Uz8 e,6;/ 

Tenzilatlı fuar biletleri ----<>- köpcklerın ancak ağızlıkla ve tasmalı zılIIlI!'ltı; Rıı.mses bu ınusbit '-
Maa r l.f vek1·11· yu"'ksek Su··merbank umum ol"""k vo tasmaya bağlı ... ıı-1am bir ~:~ıd~·la·n.e.,,,. ç1revnM·~~-olvan~~1'~ J1 1zm r fuarı münnsebaUle her tJOOe -.. ~ u.,..,~. ~~ U>UUö J." ' 

okulları teftiş edecel< olduğu gibi b11 sene <ıe tenzUAtlı müdürü m a hallen :~:::u vc;ı:;d:ıı:ı~:a::e~:ı ll~ıı;:ı::, narmdn m(Yjhur Konıak t~ 
tren ve vapur blletltuintn sat.ışına t l d b 1 taş üzerine kazdırmıştı . .BU 11,'ıl Şehrimizde bulunan Iaarlf Vekili başlanacaktır. TenztWlı tren biletle- emas ar a U onuyor nun haricinde görlilcn sahipsiz ve me tetkik cdil.mjş Ve okunıı1 ~ 

Hasan Ali Yücel oltullann çıln1ası 1 rl 1:5 ağustos, vapur blletlcrl ise 10 SOmerbonk umum mUdllrU BUrhan a.ğızııksız köpeklerin, ftlAfı. umumi Anln§l'ldxğına göre muatı~cde ı 
Ynl,minamnsı mlinascbeUI·· devlet ba.. zı·hnı o-nus. Ank---'~n lzmlte ge'. menfrıat nammıı. lAzını-.ldl""'nl b!ldlr tn.ı-r.•t hem de. _____ _. ,. ' ...., ~ nğustosUın itibaren satllııcaktır. ~ ..... ~... ,..,~ o• ~" ......w~ı-uz.ı ., 
sım evinde tetkild• rde bı.iuuarnk ki- mlştlr. Umum mildlirUn riyaıroU ııl- ml§tlr. bulunuyordu. Bir tamfla S1l~ 
tıı.p vaziyetlnl gozdeıı çeçlrmi§tlr. PO L/ S' le: tmdn İzmit kAğıt ve ltıırton fo.brlkn_ Beledıyc temizlllt ı.tııerı Dıüd'li.rlilğll. ye'rek öte tarafa ke.çanlnf.Il1 .dıf 

evcut kitapların d ğişmiyecek olan- sındıı. btl§mUhondis ve mWıendlıılerle ne sokaklarda tesadllf edilecek köpek.. ~lıklı iadeleri hakkındo. cı:ı ı:;-t 
lnn basılmağıı. başlanml§Ur. Diter S .. ) • • l§letme şc:flerlnln iştimklle bir top • lerln iUfıfı için emir verildiği gibi !er vardı. Demek ki, 

0 
zaJJlll ~ 

kl•-p1~r da hil1•otn~ i"ln'"- b~0ıımaıı-a on surat e gezıntı 1 t.ı ___ ,.. nu t 1 t lA-ımgelen zehirler d vcrilm10Ur BlI k -.ııt ... 
.... " 

0

6 .... - .. .,.., ~ 6 an ynpu..._....ır. op an ıyn sel. u.<. "'il • dnr, yazılı mun.bedc a ·tt. .... "'
1 b~anaca.kttr. Maarif vekllı bugün- merakı lUloz ıı:ınayi gnıpu ıle uniJp•k fahri. hassa Anadolu b:ınllyösUne yayılan <ı, de "muahede fikri" colt ~ı: 

den itibaren Unh·crsıte ve yUksck o_ I 8 rıyer lımıuı mot6rU, dUn saat ıcası mUhendislerl de işt.frnk edecek_ köpekleı·ıc Sa.matyş, Topkapı tam. du . .Muahedcde dnnlliyordU ;jllll 
Uan teftiş ctmeğc b:ı.şlıyacnktrr. 19,30 rnddelerlnd , sahile pek yakm terdir. tında görülenlerin sUroUe ımhasın "Şayet MıSirm bUyük :ıı ~ 

bir mesafededc son sUratle gezınu Mlltealtiben umum mUdar, tır.ınılten • çnlıfSilacııktır. darına Uibi olan memleketl~ııf ..ıi 
Son Posta refikimiz 

12 yaşında 
Son Posta refikimiz, dUn, 11 incı 

yaparken Mustafa rclsc it ve Kadrı 1st.anbul~ gelecek.burada da pamuklu düşman tn.nrruz edecek " rl'.ı 
rtıfmdıın id:ıre cdtlen numarasız blr ve yUnlU dokuma ıabrlknlnn grupla- y alova - Bursa şosesi Mısır hükümdarı da Ha ti ~ ~ 

sandnl::ı çarpmı tır. rmm lştlrakilc bir toplantı yapıla _ 'inl:>va _ Burl!l\ yolunun ıstanbul haber göndcl·erek "gel. nn Jll 
Çarpın ant olmuş, sandal ıçlndc bu caktır BOUln bu toplnnbl ıd mıııı ,.il yett hududu da.!ıfilndc bulunan kı" ı bana kuvvet getir!" der6Ctıll' 

intt,.cuır senesini doldurmu tur. Tebrik lunan altı kişi denize dökU!m~tUr. lnbrlkalarımızm nıemlel<et ihtiyaçları mının vcnld1:n inşasına kıırrır V<'rll nin bUyilk. prensi Mısırın etftle ~ 
eder kendisine uzun ve muvnffaklyet.. Kazıu:edel r kurtarılmıştı rdır Tahkl knrşısınd ki fanllyet progr11nıları g • nıl.ştlr şosenin inşaatı nğtıstos bavın 

1 

hükümdarının nızusunu Yh\'ede". 
ıı ömUrler dileriz. kata d vnm olunmaktadır ~Ule<X'ktır. . l dıı b:ışhyııc::ıktır tlrecek, dfi mcmlnrmı ına prt' 

·-!:!!!!:!!!!!!!!::!~!!:!!!!!!!!:!!:!!!~!!!!!!~!!':!!!!:~:E.::=:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:!!::5:!!:!!~~~~~~::::=:-ıı=~r::ı:ıı:ıcılEll!l~~~-~-~'!!-~·!!!!!!!!111'-~!!I!!!!!!'!!!!- tir. Şayet ha tinin büyUI< sıt P 
- - - bizr.at ı.ritıni)'ecek olursa lı~ 

· lfunJ k . kümdannm düşmanlanııı , _...ı ıs arııı ISEl.8 denilcın cezalnnnr dı. gC"ıı 1ırlattı ve El.) ağa kalkarak 1 mek İ"in Hatilerin okçuw· r 

Betlı:l.ht delika.nlmııı tahumınu

lü tükeniyordu; demir levhndan 
dışn.rı ırlıunnkta ısrar edıyordu ; 
dört beş yerine kılıçlar ba tıpuıt1. 
oralardan kan nkıyordu ; bu knn_ 
lar le\iıa lizcnnde craırtılıu yapı
yor; yaruyor, duman v koku ya.. 
pryordu. Lakin bunlar coğu kütük 
gibi sarh~ olan sey:irclleı üz rin
de nefret ve kin değil 7.cvk \'C' ne 
şe yaratıyordu. 

Delikcuılı en sonra dayanamadı, 
kendimııi çepeçe\Te ve dimdik du· 
rnn kılıçlar uzcrinc ruagele atu; 
onlrırd:ın bir tanesi midesi himsın. 
dan eli -;eri de snğ tarafından gir. 
di; 'sırtındo.n çıktı; ağzından ağır 
bir küfür, sonra mlltller bo andı 
ve dfüıUp kıvranmaj;rn hR l:ıdı. 

v· enzo knfatasına son defa 
doldurduğu şarabı iclyor, bıı sc -
fer ağzını ellerinin tersi ile boy -
dan boya sıvazlıyarnk siliyor, sin. 
si ve korkun bir tıekilde gülilm -
si.iyordu. 

Delikanlı inleye inleye. kıvrana 
kıvrana ölmüştü, 

İki ko~ n bacaklarından tuta. 
rok çektiler, stlrilkllycrek götur -
dtiler; avlunu.ı bir kcnanna attı.. 
lnr, belki sonra. oradan denize fır. 
latacaklar, yahut akbabalara vere 
ceklerdi. 

Cin Alinin o kadar aç ol.nıasma 
ve önünde gu~et güzel kr:r.artma • 

ar H· yemişler buluıımasınn rağ -
men ıştıhnsı l oktu; eğer rap 
biraz Sel'Sem etmcseydı belki bu 
kadnrın:ı da tnhammUI edemlye _ 
CPktl. 

Demir lc\•Jıayı knldmhlat; ate-
ı söndürüp temlzlediler. Şımdı 

ortayn biı· kütük koydular, elinde 
balta olduf;u halde bir adam · da 
geldi Paoliııo bu sefer elli ~3.iJla.. 
rında saçı sakalı bin.birine knrıs
mu; olan. ~ırbk pırtık kı afetlı 

bir adamla dondiı. Mnrtlnez ııe o_ 
acağmı anln Uı: 

- Geçenlerdo al"kad:ı.şınm ke • 
merinden parasını çalrms. \ 0 

... kit 
vaklt hırsızlık olu)ordu; k . da 
san.şın bir herif var yıı şarap içi_ 
vor! 

- l!."'vet, gördiım. 
- İşte o bu sefer kendi p ra -

lurına işaretler koymuş; sonm gö 
zeUemiş. Bunun çaldığını görmfu ; 
hemen haber vererek llstünU a -
ratmış ve paralan bulmuşlar. 

- lnkar edemedi, değil mi? 
- Etti. Pnrtı.lıın benim cl'blmc 

koyan lben değilim o sarı çıyandır! 
Benimle kavgalıdır; intika.m alıyor 
dedi. 

- Olıı.bilir! 
- Faknt :reis foanmadı ve deli-

li kfı.fi göx;dü. Şimdi elıni kesecek. 
!er. V.içenzo mlislümanları hiç sev_ 
mez; islfun!ığı da sevmez, fakat 

pek beğenir! ba{;-ırdı. \ ,. d rcee 
Eli kesılecek n<lam 1 eısf' , nlv·ı · • harp nı abalnnnı gön e ııı 

rı) ordu: . Paolino, bu domuzu hemen Keza Ha ti hUkilmdannnı dB rt$ 
- Bcıı ııaı ı çalmndm1 rcıs, o ~!Um tcp,.sine gönder, zinciri~ bağ lcketine dUsman gırecek olll JJ'r' 

r ofarnk bıraksınlar!.. sır hukümdarı aynı şekilde 
sarı çıyana inıınma.kln bUtUn gti - <>teki ileri fırlıynrak Vir(•ıızoya 1 ket edecektir." t~ 
na.hrmı "en yukJenıyorsun ! B r gün snldırmnk ıstedf: bırnkmndrlar; İlk devirlerde adalet ve t " 
bunlann cezıısını çc-kersin: pi. man kes'k b'I •· · k t 
olursun, liikin iş işten geçml11 bu. ı ı egını ızgın demırlc dağ - , na.tın başlıca, belki de tek e(ll' 

lnd lar; cnzırtı duyuldu w• duman vemindf Bunun ıçin muııll ,~ 
lunur. Adalı tten ayrılma! cıktı; sonra sürükleyeıek götürdU. İ>U maddclerind~n sonra bir~ ı.ı 

Viç<'nzo yumruğunu mns:ıya ler. füı.pıdan çıkarıldığı, hatüı ıı . sureti vazılınıs· GUneıı tıı~, 
vurdu ve bağırdı· mana ind"n1dif;'i halde yutına yır. Ardis ~ :ıiıab-~du Şeiı.ırdıs. 

- Sorlt•tTncyfn ! ıınn sa \'uı duğu küfürler, etüği la. mabuıiu Tcşop Tarko ŞC\..:~:ıııı 
-- Senı d€' bir gün söyletmesin. r.etler duyuluyordu. Eti mubutlan~m heps' ıniıt ı;ı 

ler! rn 
evamı var) rl sırnlanmıştı. ~ 

U do 11 k ı i sağ kol unu bilc>g n. !!!!!!!!~!!!:!!!:~!!::~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~ 
den b glndılar: b'risi ileri Çekti; - / 1 
<liğf'r!f'ri yan taraflarından sımsı- HER GÜN BiR 

1
.
81
.M ~/ 

kı tuttular. Adam acı neı güldü, ~ 
bir sılkin tc kurtuldu; VıC:enzoyn 

~~~~:e;u:ııı!~~unu ona tı7.atarnk Fransız Hindiçinisi J 

- nu el S<'nın uğnıııda seneler. ~"-' 
ce krlı<: saUadı, hgram olsun! HJndJçlııi bu cıa blr r -ıışJ) '" 

- Hiç kimsenin kolu bnı:ıkası tQanın ccnu n •nınsu. Hlndlrlnl lndu) ~-t I 
-• I yurını:.ıdadır. Hu .rnrunadııu.ıı :,<J.lrk ~·on ln n muhtelif nıllletlPf'C' ~,.,. için cnlı;:maz! Gııolino 1l{l duruyor. J ti' 

? l t mfmdu 3ctll 3 ilE bin kUoınot.ro mu. Uf m00enlyetlcre monsuptu11ı~# SU!} · rııbbaınd11 olan im kı ... ını Franı>u. ......, il bul ~ Hırsız olduğu Hdıa rdilen adam on •m;7 m yonn ıı ~ ' 
nıılstcmlckcsltllr. Hu mustc ııılekonin 'l'onkln .. nnııı " l' K-lıı tıı ~ kendısuı.i ~enidcn tutmak istiyen • ' ,... l1 ~ u~ 

teri itti; her taraftan k ndislnJ !ktı nüfusu l lmıl nılll onu gı:çcr. J< nınıuz lar. Bunlar ınt'denlyctıerb>I • 
1 

f 
şat.an mızrak ve kılıı;:lon gözden Uiııılirinisl 11ıırlitu Ç'ln d•~ru7i , . ., <'<'• nl, dlnlerlnl, edebi 1 :uıJ:>rı:ıııl':I 
geçirdi ve: nııbu rJd~ $1.v r ldirfer.lle çeulı.. a lmr Innlır. yıl n Ud ,p1l ,et' I 

Ilen kendi elimi kc>ndinı kc>s- 1 mi tur.. u fazlı\ olan Ka.m1>oçlıı13r«rt ~~ ı( 
tirir;m; zira bu eJ Viçcnzo gibi bir 1 ı lndı_tılnl ıcak lkllıne mensuptur. Annamlltarn nacran bitti~ 
nnnkore hı.mı.et ettiği için idama Gerek denl:ı: kıyılan, gerekse clağtıı.. nıerdlr, bnnlnl' d.lnl,.rlııl ~t· / 
layıktır. rın Uzeri dalma. ıcaktır. lfüş ile yaz lerlnl lllntlllcre oorçludU ~ı.f1 A( 

Dedi; kolunu klitüğtin üzerine a r·a ı; t n d n k 1 hıımret c'lf"'.1'6 . Frangrz Jllndl~lnl!!lni rl'J~ 1 ~ 
koydu; o anda balta havava kat cesı farlrs S ü geçmez. Ko lnşin mfüıteıntnk~I g n 111cıct'/ 
kıp indi ; cl bilekten n~nldt; ye~ IUndt~lnl dağlnn kcslf <mnanlnrln nnm, Ton kin n Lıu>s dil' f"'~ 
dUştü; herif yerdeki kesik ve knn. örtıllüdür. Fakat son yıllar l9CJ'lgind banlar d.-ı doğrudan cıo~tıl~ı..1 
lr eli knpb; Vi<;enzonun suratına zirant çok t4'raltki etmiş oldtt~ınd:m nııı himayesi aıtmdadır.) .. ~ _,',; 
fırlattı. halk ck«ırn'.k topnık bnla.bltroolc için \ km ır.ıırnaııl:ım kııdfl ff~; 

- AH... bu onrı nısn mlltemadlycn J k- nıcımleketll\rıll. FrnnsııtnriltlrU~' 
V.içe.nro kesik · hnvada yakala.. tedlr. <De, ıunı 4 
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Laf Gemileri 
"I..ifla pe)·nir ~C'ınİ<;f ytirlimez' ' 

dire bir t.abiıiınh: \ardır. nuııu ol. 
ıntya<'.ak olnmı.nı.cal• ':'~) lrr iı;hı 
ı.-ı_ıııunırız. l'nknt son !!;İİıılcrı1t• ;..:ö. 
rUJ oruz ki, birer "li'ıf t::<'nıi .. i'' ııdcn 
fnr~'llZ olan gazet<'l"riıniz ''JJCl nir'' 
dedıkoil~~uilr ll<'l:al:ı ~ linh ehil. 
mckkdır. Cinnrn:ıle~ lı tubiı ia ..,0 ,. 
l~e tehdill tle <'tıİ.ı: olac·:ıl, "liıf g~. 
nnsl ııe~ nirlt• ytiriir ... ·• 
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'-$. ~-: = ~] ikinci Beyazıt ile Gülbaba menkıbesi ... Gala~ 
Son Poc,t .. rrf!kin,iı dtin'kii ııiis _ 

lı:ısifo on l'. ·n<'i :'\ a ına b:ı.smış bu. 
mnuyor. Jirndi• ini nl ~'.in tebrik 
cclj .. imC' ~azC'tcm dr 1 tirfık C'd r, 
Uu mUn!ı!ıt'l>ı•tlr rllrt'M U<;:ıl.Iı 11 
ılo~tıımuz, '>litt•.ıı 'lcl,ı, 11 l llıI:ı S m 
Postnıım ne ~ ııptığıııa duJr h ·'>:ıJı 
\l'riyor \C bir aralık: 

ı· ........ · --· ~r~k-------= a ıt trıatoaası -
., 

tasarayı, kaç dafa acemi ooıanlar mektebi 
1-rToruktaki ve kaç defa medrese oldu? .. 

1 n tli asker 1 er Fa lllı Sultan Mehmet lstAnbulu Kendile<lnc. ;ircccklcrindcn mnn. de lnubn tı ve ldnN'leri b<,,ul • 

Cu•• tk aldığı zaman, Galata surunun dışı da yılda bir defa yirmi bc:'s kuruş muştu. Buradaki gençler arasında 

Bağla.rbaşı ve 
Sivrisinek 

l'tı7.c"r>' ız. Ei• nıııh:ırrlrJrr pı"k 
bilmeı.,ck el•· ~a) fı P:ı:ıı ııt• oldu 
AllRıı lıilenlcr nı..•\ curtur. Uir karİ 
meh1 ubu bize, sa •·fivPvi )- alııız in. 
ıoıaıılarııı ıle~il, ....ı, ri">inc>klerln bile 
bildiğini üğrı>ti~·or: ll:ı~lnrba ımla 

sh rbinl'k lmr~·ası \armış, 

". C'n et, scrt'f, mi'\ kj htl">J hiç 
hlr dii-.ünl'cmizdc f mil olnı:ıtlı, ll 
srn('! C\'\ el ne~·"ek (ne ~ eı:li~ o;C'k 
olacn'•> ba"iin ~·in-e oyu1.'' eli:\ or. 

re Arane bağ ve bostan, Beyoğlu sırtları, kaftan akçesi \'erilr>cekti Her ko- ttirlü uygnnsuzluklnr, rezaletler, 

bl• k ya.bant ormanlıktı. Galatn frank_ ğuııta, oda eskisi, oda bcı'ııı. nöbet;. hatta katılı vaknlar oluyordu, tda-r a ın ya t 1 leri avlanmağa Çıltarlardr. 0 ha- cibaşr, hamamcıbaşı ve baş f'Sk• ma kadar varan çok ııiddetli ceza. 
ı p 1 ar valinin ilk iskan ve imarı ikinci isimleriyle beş zahit bulunacaktı. !arla bile bu vakalnrın önü alına. 

t b'~~ire 27 (A Beyazıdm j!k saltanat yıllarında. Bu sarayda terhivc ve talim edl _ mayınca, dördüncü Mr>hmet zama-
~ID: ' .A.) - Orta sark devşirme acemi oğlanlaunm talim len çocuklann arasında sarayda nmda mcmlel<eti bir diktatör sa • 

ın· byad:ı Tob k ve terbiyesine mahsus Galatasara.. padişah hizmetinde bulunmağa IH. lablyctile idare eden Köpriilüzaclc 
tıa ~lan lii.nuıru tan hareket et- yınm inııasilc baslar. yık olanlar. Topkapı sarayında.ki Fazıl Ahmet p:ıRanm sadaretinde 
•-.ın t>.ec-• "Ok b.ir ke_şif kolu, cu- Bu saravın inf'ası hakkında gu". """' .,, L-...:ı,·rno sar"'l'J v~ Sult"nahmcttc 

~li lap~br Cürctkaranc bir a- zcl bir me~kıbe naklolunur: ı:· '"'' ";:~~~1 ;"'"""""'"""1 l~im p:;a sa~yı ac;mi oğlan. kıı teaıtip SÜ• Bu kol, biribirini İkinci Beyazıt. gençliğinde, bir .4 /J_ 111 lar mektcplerile beraber Gnlata • 
ıııı\'\-.cUi dört ~tıe . düşmanın çok kı~ günü, Galat.'1 surlarmm dram. i.J"t.Rfftel J:JüleH.t' sarayı da kapatıldı. içinde snravn 
ııı ~1Ur, Dll§ın evzıi~c hücum et- dakl kırlarda ava çıkmıstı. Çok il- i alrnmaga layık beş on çocuk ~c
~u a_r \te sil.nan· garnızonıan avlan şüdü. Sığmrp Jsmacak bir Y"r a. ""'"' ' '"' """'""""""'"' "'""' çUdiktcn sonra, diğerleri yenıçerl 
~~~~reıt a .gij kuvvetiyle pli.s _ rarken, Tophaneden Be)oğluna <;ı- saray oğlanları koğuşlarına gönde. kışlasına götürülüp kaydc-dildi . 

.\""11ır. ıun zayiata uğratıl - kan vadıde bacas·nd'.ln duman t\i. rileceklcrdi. Galatnsaruymdaki ço. Galata.sarayı tekrar medrese oldu 
traıYrıı ıtlına d ten bir klübe gördü. Yarıp içersL cuklnra, padı15ah hizmetleri ara ve içine softalar yerleştirildi. Bu 
~ ~Qlı keşif n a İngiliz ve Avus- ne girdi: Orakta gürill ~ıUI ııtl" sındn bilhae~a bPrberlik ve tel • hal, üçüncli Ahmet devrine ka. 
"-~de har ~~Harı, düşman mev- yanıyor, muhterem bir 1hti,rar pfü•. liıkl•k da öğretilmekteydi. Aynca dar devam etti. SilAhtar Şehit Ali 
~~tralyah ~-at. lcra cdiyoralrdı. teki seccadesinin üstünde otur- b nicilik ve silah. orluk talimleri paşanın sadaretinde, Galata.-ınrnyı 
~t bir Çolt k eşıf ~ol!arı düşme- muş ibadette:' ... Klübcnin içi sakııı de vnrdı. Saray hizmetine Ilı.yık binası esaslı bir tamir görerek yL 
bir etmişler t":'etıı noktalarını saksı taze gUI fidanlnrile dolu... görtilemiyen gençler, Galata.sarayı ne acemi oğlanlar mektebi haline 
fı taktın c~ir~~ıliz kr>şif kolu ise Beyazıt, böyle nıün7.cvi dervişler_ mektebinden yeniçeri kIAlasınl\ konuldu. Ali paşa, saray ch·arında 
~ll.a a"V? t er ~e kıymetli ma- den pek lıoşlonırdı. flıtlyarla uzun gönderilir, ocağa kaydolunarak padişah için büyük bir kıunr yap. 

!'ıtıı Cllıf koıı~n etınuıtır. uzadı\'a konuştu. Elini öpilp nyn. asker olur. bundan sonra yeniçeri tırttı. Padişah da, sarayın etrn. 
sa'o t! _harekeu trıız~ bu eüretka - lırken: ocağl yolunca terakki ve tefeyyüz fında vilcuda gelen :islam mahalle. 
~ı Uzerind it erfnın düşmanın h- - Gülbaba ! .. BPndf:'n b!r iste. <'derdi. Galatnsarayınm inşasm • si kin güzel bir mescit yaptırttı. 
ltıed hiç bire i t~sirı. bu kollan- eliğin var mJ?.. dan az sonra, etrafında, yavaş ya_ Bu sefer, Galatasarayı mekte. 
l-<~n harck~a~ıaya tesadüf et- Diye sordu. lhthaı nünzevi. va.ş islaın mahalleleri kurulmağa binin teşkilatı da değiştirildi. 
cı'!ıh n Sonra 1 lislerine avdet et- klübesinin kapısından karşıdaki başladı. Topkapı sarayında olduğu gibi, 
llıaı ede §idd ti talyanlarm bütün sırtı göstererek: İkinci Selim zamanında sadra ,. Galatasarayı koğuşlarmn da bU. 
.:ı ile ııa~· 1 

_bir ateş açmış ol- - Padişahım! .. Su trpeciğe bir zam Sokullu Mehmet pa.~~m ten. yük, küçilk ve orta oda isimleri 
ı:l1ııt ~a htıd ~ttır. mektep yapt:rt .. Orada olrntup Ye sibi ile, Galatasaraymda bulunan verildi. Her koğuşun haır.amlan 

Akıllı mahll'ıklar ... Gıııta e<lilccl'k 
mahlfıklar •.. 

Anlasılı;or l\i El r •m r.,aJ.Iırll 
du-.fumuzun lC'\ !lZllII, far.dan i :l 

r<'te mani olmu ... li<'mlikri ı;rrvct 
sahibi, i-.nretlnln nhsin~ ı.;creflidir 
'e nyni zamnncl:ı. biiJ UI< bir nlC'\ Jd 
Sa;\'•lmasn ela selıir ml'~li,.indC' n
zııdır. 

n. 

1-u~' rn ~ unan topçularımız tiştlrdiğin çocukları dl·\·letinin zlilüflii gılamlarm bir kısmı en- ve diğer levazmu mükemmel bir 
~a "e ileri o rlü bir nakliye k~ hizmetinde kullan!.. derunu hümayuna alındı. Bir kıs- .. ekilde tanzim edildi. Birinci Mah 
tıı ~ rnu"arr tarassut mevkilerine Dedi. Sarayım:. dönen İkinci Be. mı da yeniçeri ocğmn verlidi. Ga- mut da harap olmuş olan hasta. 
t't hır. 13u c a~Yetıı bir ateş aç.. yazıt derhal emir verdi. Gülbnba. latasarayı acemi oğlanlar mektebi Jnr hamamını yeniden yaptırttı. 

arek&tnı~p ed.~ dro keşif kolla- nın eliyle gösterdiği otuz bin zir~- kapat.Jldı; koğuşlar bir med~e Saray ağası için bir daire, bir 
--._:___

1081Yativi bizdedir. lık sahanın etrafına duvar çekil. haline konuldu. Fakat bu hal çok dershane, ikl çeşme ilave ett i'rdi. At •ı • ~ di. Evvela bir cami, ikic;er yüz ki. sürmedi. Üçüncü Murat. zamanın • Bir de büyük kütüphane yaptırt.. 
111\ ant"kt şi alacak ÜÇ büyük koğuş, her da, Sokullunun ijehadetindcn OOD• tr, içini devrinin nefis kltaplarile 
Q· 1 e ko~ için birer hamam, 7A'\bit da. ra, Galatasarayı koğuşlarmdaki doldurttu, yeni ders hocaları ve 

Anne ve babalara 
terbiyevi öğütler 

no<r 
ORUN KOSESı 

"""' . 

Yazan: HALiS OZGO ll' Alın . iresi ve mutfak inşa edildi. HepsL sofalar çıkal't.Jldr. lçiııe devşir. l'!afızkütüpler tayin etti. Mekte • 
1 ~ett\j . an tıcaret ne birden Gnlntasarayı adı verilen m-' çocuklardan bir miktar zUl!lflü hin çocuk kadrosunu genJŞletti. 

r .<.ııııırıı 8
1 Yakaland bu müeıı"eı<enln hasma. o zam.an. yerletıtirilerek acemi oğlanlar Yeni bil' dahili nizamname koydu; Hiçbir zaman çocuk terbJyelli j - Yeter artık kes sesinı 

1 
1 ıı.bı~ ~, (ı\.J\, 1 _ A 

1 
lar "yC'nl saray,. admı tıuıryan mekt€.bi ihya odildi. Topkapı saraymdaki zmunu ağa • meselesi zamanımızda olduğu ka • - Ah şu yumurcaklar ne çekıl 

::: buı~ bıı.ttını Yarın ~r;ıııı~:~· Topkapı s:ı.rayındnJ,1 sk hadımlar- Birinci Ahmet ?.ıımanmda Gala. tar nizamnamesini burada aynen dar fazla ehemmiyet kazarunamnı. I mcz azap yanıp! ilfilı .. 
c.. vapu ıı Er1an.. .ı ~şe • dan biri ııi:<ı ta\ in olundu. Galata. tasarayı mektebi iklncj defa ola. tatbık etti. Değerli bocalar ve us. tır. lç.inde çırpındığmıız ekonomik Doğru bu bir azaptll' fakat b<ı. 

llııbıınrıa tııııut. .ı\tı 11 enc:kdınd'lkl Al. s:ırn", ağa<;', s:ırtn teı:rifatında rak boş'.l.ltıldı; tekrar medrese talar tayin etti. mUşkUlat her gün şiddetini birnz 

1 

yUklerden ziyade küçükler kin. 
n ln ?ıliz k vanusunun kapt ağa!ığmclan altı dcr('ee ~- haline konuldu. Uıkin içine giren lkincl Mahmut zamanında Gala- daha arttırarak devam eden sayı - Tabii olarak büyüyen ve geli en 

• • cı~ "akaıan'llınrnkoı gemileri ğıda bir mansap itibar olundu. ln. talebei ulümun derslerinden isti • tas!lrayı binalan temellerine ka _ sız güçlUltler ve üzüntillcr, her cL her <;ocuk gü~tü yapar, kımıldar, 
.r. otaJğunu bil· Şaat bHt kt<'n sonra de,·sinne oğ. fadc edemediği görüldü. Bu ise. dar yıktırıldı. Defterdar Hacı Yu. betten b;.zi kusatan şüphe ve can ı durmadan fanlıyette bulunur. Bi • 

lanhırı arasında eli yüıli gllzcl, burada bir "dC'vşirme oğlanlar suf efendi bina emiıd tayin oluna• sıkıntıları bizi" daha fnzla sinirli ; yo!ojl ve ruhiyatn ait kanunlardan 
~--------·ıl endamı drızgün birkaç yüz çocuk mektebi., yapılmnsmı emreden rak yepyeni bir mektep inşa edil· ~:npmışlardır. Akşam ti.stil binbtr 1 hnberdnr. ?!~~drf;'Imızdnn veya 

"~·an1anler 

seçilerek Galatasarnyma yerleııt i . Gillbnbanın kerametine, bir ' 'hile.. di. İnşaat hicri 1236 da bitil. Bu türlü endişelerle içimiz dolu bir bunları. -~ıld ~ımız •. halde işimizi:' 
rildi. Bu saray mrktl'blnin batı meti hafiyeye., hnmlolundu, ikinci binada bugtinkü modern l isenin halde evimize döndüğümüz zaman gelmedıgınde.-ı esKı durumumuz • 
hoı-alıi:ınn da Gülbnba ta)in olun- •Genç Osman znınnnındn. Uçiincii ilk tem.eli atılm~ oldu. Fakat, 400 hiçb:r şeyin yerinden kmuldn.nma - dan. nyrı.lnıa~. Bunun kindir ki, 
du. Aynca arnhi fnri~i. 1 ürkce. defa olarak eski haline konuldu, senelik parlak bir maziden gelen sım istemeyiz, en kliçük bir gtirUL nevılcnn~~ butiln kud.retlPrini ta.. 
yazı, musiki hcx::ıları tn);n olun. Galatasal'ayı acemi oğlanlnr mek. "Galata.sarayı., kelimesini halk o tü kar§ısmda hlddetleniriz ve ~U - şıyn~ dun;·aya ~elmış olan yara. 
du. Çocukların tahsis3t ve ~ıyn. t:bi ihyn olundu. Ukin on yedin. kadar benimsemişti ki. bu yeni 11~ <;ilklerin yaşlan icabı gösterdikle. t~ışl~rile U)gun hır tıekilde ve ken 
fe>tlcri tesbit olundu: Entaı ı ve eı asrın biri..ıci yarısmd:ı çocuk ve, mi müesseseye de "Galatasara;, ri canlılık muvıı.cehesinde bağınp dilenne h!is durumlarla oluşlarm'l 
kaftan giyip bellcırlnr> kemer ku. mecnun hükümdarların uzun anar. mektebi", daha sonra "Galatasara. çağırım:: devam eden çocukları ynşayı.'i tarz. 
şanacaklar. başlarına da kırmızı şi devrinde, birçok müesseseler yı sultan.isi" ve "Galata.sarayı li. - Sus. larnıızdan nynldıklan için o.zarla. 
çuhadan birer külah giyeceklerdi. gibi acemi oğlanlar ml"ktepleıinin sesi,, denildi. - Gürültü yapma: nz ve hazan da dııha ileriye gi 
•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!9 ~erek on~ara ''deli'' ''çılgm .• 

1'· •.aa: 

Cabus mektehı nı ofesörlerinden 
lsv~li 

\lı"'°trl!D: 

H. D. 

A. \lengham 

- 91 • 
Tertip ve tanzimi oldukça ka. 

rışık gôninen bu faaliyet hakikat. 
te gayet basit ve kolny blr iş te§. 
kil etmektedir. Alman deniz mü· 
hend.isleri bazı Fransız mühendis
lerile beraber Brestde Yeni bir de. 
nizaltı tipinin inşası etrafında ga. 
yet mühim ve gizli tecrUbeler yap. 
tıklan sırada bu esrarengiz infl . 
laklar birçok mühendisin hayatına 
malolduğu gibj faaliyeti de hayli 
zaman iz'aç etmeye ve sekteye uğ 
ratmaya muvaffak olmuştu'r, 

Zrra mühendisler casuslnra ve 
sabotaj darbelerine karşı fcvkalıi. 
de tedbirler ittihaz etmişler, gizli 
tezg-"dhların etrafını gayet sıkı bir 
abluka altına almı.c;lar, hiçbir canlı 
mahlükun yanaşmamna ımkan bı. 
rakmamı§lardı. 

Bundan b~ka da tecrübelerini 
1 her defasında her ihtimale kar§! 

evvelden tayin ve tesbit etmeksi. 
zin, muhtelif binalarda ini olarak 
toplanmak ve faaliyete geçmek su 
r<:'tlle ve bu fll"kilde gayet ihtiyat. 
kar ve ı:;~ırtıcı bir usul kullana . 
rak yapmaktaydılar. 

Fakat havret ve dehşetle gördü. 
---.-.._._ __ ı ! 1E>r ki, hangi pavvonda. gllnün lıer 

j hangi saatinde çalışmaya ba.§lan • 

dıysa aynı yerde aynı saniyede 
korkunç bir bomba infilfıklan vu. 
kua geldi. 

Bu suretle birçok mtihendisler 
bcıiıava olduğu gibi planla'r ve to. 
sisat da her defasında mahvedil
di. 

Bresttekı bu saniyeli suikasUer 
tabii surette büyük bir dehşet u _ 
yandırdığı gibi bu saatli bombala. 
rm bu yerlerde görUnıniyen in . 
sanlar tarafından anında nasıl kul. 
!anılabildiği bir türlü anlnşılıuna. 
dı. 

Nihayet görünmez bir cin or. 
dusunun istilasına uğramış giıbi 
anlaŞılmaz suikastlere manız ka 
lan Brestte faaliyeti tatil etmiy~ 
mecbur. kalındı. 

Faaliyet, sabotaj suika.sUerine 
kal'fı daha sıkı tertibatı olan Vil
helmsh:ıfene naklolundu. Fakat o. 
rada da aynı görünmiyen bom bar. 
dımanın devam ettiği görUIUnce. 
haklı bir dehşf't uyandı. Ştiphc e. 
dilC'n birçok adamlar gUnahsız ye. 
re tevkif olundular. 

Fakat btitUn bu şiddet v<' htd • 
dettcn hiçbir netice ı-ıkm.adı. 

Nihayet btlttin gizli polisin uzun 
uzadıya takip w• tarassutıarı neti. 

cl"sindc tayyareden kticük paraşUt 
terle atılan bir bombanın ele geç. 
mesi ve uzun zaman tetkiki neti -
cesincle 1rlandalı sabotajcının bu 
fcvka1ftde sistemi anlasıla.blldl. lr. 
lrındnlı Stuvikin radyo bombası bu 
gün §Üp!ıesiz, ııek tehlikpli bir si. 
lii.h sayılm-ız. Fakat muhakkak ki 
yeni ve mühim bir icattır. Bugün 
için hemen yalnız sabotaj casusla. 
rmrn i~ine ~·anyabilecek hir mahi
yette kalıyor ve şüphe yok, olduk. 
ça mühim ve büyük sllrprlzli işler. 
de görii)'Or. 

Ancak, bu yeni icadın da ilerisi 
icin nl) gibi inkic;aflar göstereceği 
"imdiden tabının olunamaz. Şu 
kadar vnr ki, radyo bombalt~rı da. 
ha pratik bir hale konulacak ve 
daha zi) nde tekemmül cttlril<'ce-k 
olursa pek mtilıim bir rol oynama
• an mUmkün olncaktır. 

Meselii., bugünkü harpte, gerek 
nğır infilii.klı, gerek hafif bomba • 
!ar ancak tayyare hücumlaıile atıl. 
makta, binaenaleyh cJüoman tara • 
tından görülmektedir. 

Yalnız toprağa gömUlcn kara 
nıayınlnndır ki evvelden saklana -
biliyor ve bir pusu teşkil edebili. 
vor. 

:F'akat bunlarm da kolayca te • 
t"'.!zlcnmesinin çaresi bulunmuştur. 

Radyo bombaları ise, dURman 
hatlarının arkasına evveld ... n iste. 
rıılcn yere ve istenilen zamanda 
crpilebiıecek ve tam düşman kuv 

\etleri bu sahava gelir gC'lmez 
radyo vasıf.asile ateşlenebilecek, 
bu suretle korkunç bir tuzak vası
tası halin e girebilccC'ktir. 

Her halde bugün dünyamn en 
büyük teknik aabotajcısı olan Sbı.. 

vik radyoyu bugünün tahrip vasıtn 
!arına ilk tatbik eden adam bu • 
lunmaktadır. 

Modern casus cihazları arasın • 
da zik'rettiğimiz teleobjektif de 
mfilıim rol oynıyaeak gibi görün -
mcktedir. Vakıa bugUn için tele>. 
objektif uzak mesafelerden, gayet 
yakından alınmış derecede net fo. 
toğraf almak hususunda casuslara 
büyük bir hizmet gömıektNlir. 

Zira bu fılet vasıtaslle bir bina 
içinden diğC'r bir binanın içindeki 
her Uirlil faaliyet mükemmel su • 
rette fotoğrafa alınabiliyor. 

Şifreler, mektuplar, bazı mil 
hiın e\·rak ve gizli içtimnlann bu 
ı;uretle fotoğrafı çekiliyor. l<nkat 
bunun için. içinden resım almacak 
bin3nın mutlaka pençereleri olma. 
"'l lı'izım gelmektedır. 

Vakıa her binanın mutlaka p1>n • 
çaresi olması tabii ise de, bugüniin 
casusluğuna karŞı gayet hassas ve 
dikkatli <iavranılması ihmal edil 
miye gelmediği icin asıl mühim ı~: 
le'r ekseriya penceresiz ve kapa1ı 
yMlerdc- yapılmak tadır. Kanalı bi 
nalarnı telcobjektifin ('hemmiyetL 
nl sıfıra dü~ürecPği aşikardır. 

l•'akat bugünün gayet ileri tek. 
ni~ine ve mütefennin modern ea. 
suslarma knrı;ı kapalı binaların da 
esrarını saldamalan pek uzun za
man kabil olacak gibi görünmüyor. 

Zira teleobjektif RöntgC'n ve 
radyum eihazlarile iıılevcnleri üze. 
rinde az cok muvaffak ·olan teşc:'b. 
bUsler yapılmaktadır. 

Bu hususta tam bir muvaffakı. 
yet elde cdllm~ ~e Jlf'k .fmJtlntıız 
bir t=CY c!eğ.lirl:ı. 

sersem,, gıb.ı sıfatları yapıştırınz. 
Bütün bunlar c:ok zararlı ve tehli. 
keli şeylerdir. Artık çok iyi anla • 
şılmı~tır ki, insanların btitün ha • 
yatlarında çocukluk devirleri cok 
~üyti.k rol oynamakta.dır. Çocuklu. 
gunu fena geçirmiş kimselerden 
büyük şeyler ve işler bekleır.ek 
h~mcn hemen imkansız bir şeydir 
Ş~ddct ve dayak içinde büvUmU-. 
hır çocuk ilerde hırsız ynlnneı do. 
landıncı, münzevi, in~anlığa düş . 
mnn, merhametsiz olabilir. Aksine 
olarak cok gevşek terbiye gören -
ler de teııebbüs kabiliyetinden 
mahrum, Bıten kaçan, h:nbeJ, ba 
kasının sırtrnd:ı.n geçinme;i seve. 
bir varlık haline girebilir. 

İlk cocukluk çağı ise aile oca 
ğnıda gE'çer. Şu halde fertlerin 
mukadderatında mühim bir yer t• 
tan bu kısa zamanın İ\ i veva fen 
bi'r Rc>kilde idare- edil~esi ile mey. 
ı:Jana gelecek neticeden mesul ola
cak kimselerin ana ve babanın ola 
caklan nııikfırdır, Bunlara, üzer 
lcrinc dilsen bu hny:ıU cheııınüye. 
ti haiz ~i kolavlıkla ve iyi bir §C' 
kilde başarabilmeleri için yardı~ 
etmek hepimizin borcudur. Anne 
ile babalar her 5eyden evvel yav. 
nılarnnn terbiyelerinde bilgiye 
muhtaçtırlar. Bunun için bu r.:ıe 
buradan bwlamak 18.zımdır. 

*** 
:b"'vvela \'Ücut sağlığı mcselC>Sm · 

ele alnlım. Vücut s2ğhğma lii..~'llt 
olduihı önemi veren her tcrbıy 
sl.ste':aı cocuğa yalnız sağlam bir 
vücut kazandırmaz aynı zamnnd3 
karakterinin tam ahenkli bir ~ . 
kilde gelifmleslne de yardnn e4C'r 
Be1H nmanlarda ~eytci 'f'e t:e. 
şittı gıda alan, açık ve güneşli ha. 

(Lfıtfon salılfeyl ~\irlniz) 
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fllaas va ücretlere 
zam · 1a~11:1"or " . ı 

itatvan tebilyı 

Malta üzerinde 
hava muharebeleri 

oldu 
Atina, 21 (A..A.) - St.efanl Ajıı.n. 

smd:uı: 

Nazırlar mecilsl, ncretlerl hayat 
pahalılığına uydurmak ve muhtelif 

Roma, ( A.A.) - ltayan ordu· fçUmat tabaka:ar tçln a31ni bayat 
lan umumi karga.hının 418 nu • standardı vücuda getirmek maksa. 
mar~lı tebliği:. . dlyle amele Ueretlerinl, hUk~met me. 

Dun l\1alta uzermde vukua ge 1 murlnl maa~larmı ve b•ısusı mUıtaho 
len ı:ava muh~:Cbeleri esnasın • .' demin aylıklarını yUzdc on UA yetmıı 
da durımanın dort a\'cı tayyare- ı nlsbctlndc ıırttırmağa karıır verml§ 
si düşUrUlrnüştür. ur • 

!.ki avcı ta.n:aremiz üsleı:ine ı ittııyan fı;ğal kuvVctlerf kumandanı, 
avdet etme!ll.ı"'tır. Bunların pılot j terhis edllmtş olan ve Atmada mu. 
lanndan bırı kurhır·lmı~tır ?.7 itim olmıyan Yunnnlıların, vilAyetıe. 
~mmuz gecesi, Valetta .üs:ü "?e- 'ı rinde tkusadt bayatın kalkmmıısı içln, 
nıd:n f>:?mb?~dın:an edılmıştır. memlekeUerlne dö:ımcJerinJ emret. 

Şımalı Afrıka'da Tobruk cep- , ı,u 
b(>Sinde dü.'?mamn bir taarruz te m r. 

Mühimmat ve erzak 
nakledan 

ı<afile 

Ak denizi 
nasıl geçti ? 
Röyterin kafile ile 

seyahat eden muhabiri 

anlatıyor 
seN>üsü akim bırakılmıştır. Li • ============= 
manda demirlemiş bulunan bir chefit garnizonuna yeniden tes. , Röyter ajan:ımm Akdeniz filosu ne 
İngiliz gemisine Alman topları- lim olmak teklifinde bulunmuş. bl.rllkte buıunan muhabirinden: 2i, 

nrn taneleri müteaddit defalar tur. Kıt.aatımız silahlarının ate. (A.A.) - Garbi Altdenlz filosuna vıs 
isabet ebni1'tir. Eıi ve cUr'etkfı.rane bir huruç ha- amiral sır Jamcs Somervllle tnrafm. 

SoUum cephec;inde iş'ara de. roketi ile mukabelede bulunmuş. dan verflmJş olan emir, şuydu. "Ks. 
ğer bir şey yoktur. lnrdır. file, geçmelidir . ., bu emir yerine ge. 

26 temmuz gecesi İngiliz tay. Trapani'da bir lngiliz tayya. UrllmJ.etır. 
yareleri, Bingaziye bir akın yap. resi. çok yükseklerden bir kaç Dün nıtşam Amirnllık blrtncl lor. 
mışlardır. kuın'>ara ile ynn~ın çıkarıcı pH\. dunun dediği gibi mUlı~mmat vo er. 

Şarki Afrikada dü~an yilz knlar atmıştır. Bu yüzden çıkan zak nakletmekte olan bu kafile, mer-
gündenberi mahsur bulunan Uol_ ''ıl"""TT'lı:ır derhal bastınlmıştır. kezi Akd"nizln ortasından ve Muaoll. 

nJnln lngU\zler için kapalı olduğunu 

HER GON BlR lSIM ----

F ranSIZ Hindiçinisi 

Jl!n ettıgt Sicilya llo Alrlkıı sııhlllcrl 

araamdakl tehlikeli boğazc.ıı.n gcçmi:. 
tir. 

Daha seyahatinin lklnc! gUnUndC'n 
lUbaren kaftlenJn bulundutu mevkU 
rlll§man k~etmlş bulunuyordu. fakat 
llk taarruz, anr.:ıl< sey.ıhııtln Uçilncil 
gUnU ynpılmı;ıtır. Bu tnaı ruz, 30 da
kika devam etmiııtır. İta .>an bombar. 
dım:ın tayyareleri ile torpil tayyare. 
lerl., gemileri vurmak !Çl!l txı.g n,ağı 

lnJyorlar, İngiliz tayyareleri de bun. 
tara karşı koyınnğcı koşuyorlıı.rdı. lki 
tayyare, o.levler \çlnde deolzc dU~lU. 
D!ğcr tıç tayya:-e, bombalarım ufukta 
çok uzaklara attılar ve Ualeri istika_ 
meUnde kaçmnğa başladılar. Yedi 
bombardı~an tayyare. 1 Uerlemeğe 
muvaffak olarak bombalannı harp 
gemllerlne ve vapurların elro.fına at
tılar. MUteııklbP.n torpil tayyareleri, 
meydana çıkarak kafılc lsUknmetlnde 
torplllerlni atmadan evvel Adeta de
ıılz sathmıı kadar indller. 

(Bas tarafı 2 nclde) 
ide Y\lrlcııtiktl'n sonra 2880 kllometı'e 
dcnıJryoJo 8000 kllometro o<'&e )Sptı.. 
lar. Memleket 18.000 l<UoınctreUk tel. 
grnf ~Dertle blrlblrlnc bağlandı. 

Sa3 gon ve llnyfong llmnnlan ku
ruldıı, Nehirlere setler yapılarak au 
basnınl rmm önUnno G'~lldl, batak. 
Jıkl:ır kunıtlda ve cldleblllr ıoprak 

meydana çıktı. 
Fnınsız lllndlı;lnisl toprakları çok 

l>c.rekctll aayıtma7.. Burada yeril a. 
hllll Mrııır, ı:ıay, pamuk elter kamııı, 
Bebze ve mryve yetl.$tlrir. Yanın a. 
dayo. 3 erlesnı muhacirler kahve, lm
uı:oıc, bU>< r, r:ııy, pn.muk ekmefe e
bcrnmlyl't \'l'rmlşlerdlr. 

Snbll mmtnkalarmda ve nehir k1. 
:ytl:ırınd.."\ gtlzel balık avl:mır, bUhas.. 
sa Kıunboç ı;-ölU bıılrkl:ırmm bcr<'I:<'. 
tile meş>- ırd<ır. r.ıı gölUn bir metre 

vada bol bol oynryan da.ha ilk za.. 
ma.ndruıberi munt.amm ve rn.ha.t 
uyku uyuyan, a.ile ocağında dUrUst 
lilğü ve nefsine itimat etmesini, 
kendisine hak.im olmasını öğrenen 
bir çocuk gençliği tehdit eden teh. 
likelerden uzak kalmak için lf1zım 
olan silülılan elde etmiş olur. 

&ki Yunanlıların "sağlam ka. 
fa sağlam vücutta olur" dedikleri
ni biliyorum. Bu bir hakikattir. 
Çünkll ruhla vücut blribirlerlne 
mkı sıkıya bağlıdırlar; birinde mey 
a.dna gelecek bir değlefklik diğeri 
ilzcrlnde de teeirini gösterir. 

İ§t.ihn.sı iyi ol.ınıynn, yemek se • 
Çe:Iı solgun yüzlü, ça.buk yorulan 
çocuğa. her oeyden evvel kuvvetli 
gıda verilmelidir. Yav~ yavaş gtıç 
leşen mutedil bedent ekzersizler, 
açık hava oyunlan, neşeli geçen 
yemekler, çocuğun i.:Jtilıasmı artı. 
nrlar, Bunlardan mUmkUn olduğu 
bı.dar fazla jstifade etmelidir. Son 
rn küçükler yeloınsaklığı hiç sev. 
mczler, dalına değişiklik olmasını 
isterler. Bir çocuğa sevdiği için 
her gün aynı yemek vermemelid.r. 
Çünkü böyle yapıldığı takdirde 
ondan bıkar ve ısrar edilirse nef. 
ret eder. 
• Mllmkün old~'U kadar yemekle. 

rm aynı saatıarda yenmesine dik. 
kat etmelidir. Ara.da çocuk acıkır. 
sa işillıasmı gidermiyccek kednr 
yiyecek bir §Cy vermek çok zarar. 
lı değ'ldir. l<'akat yavaş yavaş bu 
itiyadı ortadan knl<lırmaltdır. Çiln. 
kil ne de olsa i3Uh:ı üzerinde bil" 
dereceye kadar mUessir olur Yal 
nız bu fşi yaparken ihtiyatı ·elde~ 
brrolmınmalıdır. Çocuğu bu yersiz 
Metlerinden vazgeçirmek iç:ıı bir 
çok çareler akla gelirse de en mn. 
himi onu hoşuna gidecek, eğlendi. 
rici meşgullyetle're sevketmektlr. 

Yemek sakin ve neşeli bir hava 
içinde ve hoş bir 6ekllde yenmelL 
dlr. Sofrada yapılan gürültüler, 
~amatalarm zarıı.rlı olduklan mu. 
luı.kııktır. Çocuğun yemeğini çlğn;. 
yerek yemesine çok dikkat etme. 
lidir. Sofra başında çocuğu ıra.ti • 
yen azıı.r!runnmalıdır. I\a.bahat y~ 
parsa ynpılacak ihtar izzetlnefslnl 
rencide etmfyecek kadar mutedil 
olmalıdır. En fyisi tatlılıkla yaptı
ğı §eyin doğru olmadığını kendi 
aiıı.e anlatmaktır. Böyle yapmnyıp 
da alnfrlenmek, kızmak. bağırıp 
~ğırmak, surat etmek, ilh ..• çok 
tehlikeli neticeler doğururlar. 

••• 
Bım ooetılrl&r kendilerine fay • 

lalı G('\l<'rl k'meiler V<' zararlı oln. 
blleeek, yalmz bUyüklerlo ':ıullnn • 

murabbalık uthı scnede on ton ha
lık verir. 

Jo"raruıız lllndlçinlsl klimllr, çinko ve 
kalay madenlerln!l de mallktlr. 

Bu yanma.dada ecdattan knlma bn. 
aft ve iptidai sana~iın yanı ba5ında 

Avrupa tanmda bUyUk mUetı8eSC1er 

de kunılmağo. ~lamı5tır. Pirinç d. 
raatlle uğrn:tıın bUyUk mUe88C8Cler, 
deniz inşaatı tmplılan, tpekU, yUnHl, 
panmklu kumaetar dalmmııcılıg-ı, cam 
ve çimento sanayii, l{lbrtt fabrikaları 
gilndı-n gUne ooğalmaktndır. 
Franım Hlndltlnlslnln Benellk tlro

rett 8 mllynr frangı bulmaktadır. Bo 
menıleltetlo lhra<'ııtı f)a!'lı«'A lrunı b:ı• 

Jık, pirinç, kauçuk, m:ıdw l<limfırU. 

kambtber, mı•ur. çinko, V'-' çlml'nto... 
dıır. En :r.lyade mllno.sn?>ette bulun • 
duğtı memlel:etlcr Uzııkşark memle • 
kctıerlle Fnınsııılır. 

malan ca.lz olan içecek maddeleri 
arzularlar. Burada da dikkat et • 
mek zorundayız. Çünkü çocukları. 
nm uırarlarma dayanamıyan bazı 

anne ve babnlarm yaptıkları gibi 
küçUklere ve hele sinirli olanlara 
kahve, çay gibi ııeyler vermek za. 
ra.rlıdır. 

*** 
Çocuklar için en iYi gıda silt, te. 

reyağI, yumurta, balık, !Uzumu ka. 
dar et, sebze, meyva ve ekmektir. 

*** 
Bazı hallerde doktor çocuğa. per 

hlz verirse nnne ve bıbalar bunu 
mUmkiln olduğu kndar tam blr §e. 
kilde tatbik etmelidirler. Bidayet. 
tc çocuk muhnkka.k ki bir çok güç. 
lUkler çlkarncaktır. Faknt, bu.. 
nun çocuğun bUtün haylı mUdde • 
tince devam edecek tesirlerini göz 
önünde bulundurarak hiçbir zaman 
gevşeklik göstennemelidır. 

Bun:nrdan UçU dentz3 d~Ur1lldU. 

HUcum bJtt\mn ereceği Eilrada takrl. 
ben lki mll mestı.fode bulunan Fearles 
torpido muhrib!n\n kıc tarafından aı_ 
yah bir duman sUtununuıı yUkaeld!ği
nJ grdUk. Bu muhrip, mllrettebatın 

gemiyi terk ebnekte olduKlarmı bil. 
dlrdl. MOrettebattan kurtulanlan al. 
mak tlzcre gemiler yakl~tılar. 

O gUn başka bir hUcum vakJ olmn
dı, fakat geeoJeyln avcı tayyareleri. 
m1z. dUşmanm torpil tayyareıerınUı 

bir teşebbu.ırtlnU, bu tayyareler filo.. 
nun toplarmm ~n~llne gelmeden ev. 
vcı, akim b•raktırdılar. DU~manm 1kJ 
avcı uıyyaresl d~UrWdli ve lkisJ de 
hasaıı:i uğratıldı. 

Ertesi sabah kafileyi takip etmekte 
olan Cant tipinde blr tayyare, mit_ 
ralyöz ateşine maruz kalmt5 ve içinde 
ynngm çıkmııUr. İtalynn tayyare 
meydanlnn:ım pek uzak olmamasına 
nığmen bunlardan başka İtalyan uıy. 
yaresı görlllmemJşUr. 

Cant tininde bir tayyare de er
tesi sabah düşürülmiıştür,. Bir 
müddet Eonra bizim tayyb.!·c·. ge
misinini avcı tayyareleri, bci:-;ı.ba 
!arını uzaklara. atan 8 İtalyan 
bombardıma ntayyaresini yııka
lamu1lardır· Bunlardan ikisi dil· 
şürillmüştür. 

Ertesi gün 6 dfişman tayyaresi 
bir kerrc daha bize lıUcum et • 
mişlerdir. Bunların hücumu. bir 
saat devam etmiştir. Bu tayya -
relerden biri tahrip edilmiş ise 
de vapurlarnmzdan birine bir 
torpil isabet etmiştir. Bu vnpu • 
run nakletmekte olduğu kıtaat 

bir torpito muhribine alınmış -
tır. Mamafih kendisine isabet 
vaki olan vapur. kendi vesaiti ile 
ilerleyebilecek bir halde idi. Bu 
\ apura bilfilıare içlerin1en biri 
tahrip edilen Stukas tipindeki 
tayyarelerden atılan bombalar 
da isabet etmi!J ise de vapur. gi. 
deceği vere ıtitmeğe muvaffak 
olmuştur. Kafile, denizi geçmiş 
idi. 

(:&a§ tarafı 1 nclde) 

Sonra verilen perhizin iyi ve 
muvaffakıyetli bil" surette tatbik 
edilmesi !çin anne ile babanın dai. 
ma aynı şekilde harcl:et etmeleri. 
le kabil olduğunu da unutmamak 
.lilôndır. Eğer çocuk bunlardan b1 
ri dlğerinln menettiği yemeği ver 
meğe miltemayll olduğunu sezerse 
alman tedbirler, çok mükemmel ol 
salar bile hiçbir netice vermezler. 
Fnknt cocu!;'UD mukavemetıcrtnl 
tırmak iç.n de 5iddete mUrncnnt 
etmek doğru değildir. Zirn isteme 
diği Reyleri zorla yemeğe icbar e • 
dilen çocuk bunlanı karşı belki de 
uzun seneler devam edecek bir 
nefret duyab"lfr. Çocuğu yola ge • 
tirmek, itaatini temin etmek için 
en emin yol onu perhizin sebep ve 
ehemmiyeti hakkında ıkna otmek. 
tir. Bazı anne ve babaların yap • 
tıklan beceriksiz ve yersiz müda
haleler çocukta yemek hususunda 
marnzt bir durum yaratmaktan bşn 
kn bir iŞe yaramazlar. Bu gibi hal 
!erde çocuk evvelce korku ile ye 
dlği Yemekleri ı;ı:örUr görmez kus: 
mağa hbaşlar. ÇünkU hlifrzası O!la 
dalın oncelerı uğradığı fena mua 
'llclclt'Iin hattraJannı haberi olma: 
dan canlan.dırırlar. En iyi aey ken 
dlslne verilen Yemeği yememekte 
JSrar eden çocuk karınsmda sU.kü _ 
neti bozma.malt ve giddet göster • gemi ile bir sahil muhafızını im· 
meden mukavemet etmektir. Ta _ ha etmişlerdir. 
bağındaki yemeği yemedikçe baş. İmha edlld.Jği btldin1en Alman 
ka. yemek vermemelidir ve birşey fırkası tamamen sanlmı§ ve 4.000 
söylemeden, ısrar etmeden işe faz.. ölU, ~4 bin yaralı bir sürü ~s:r 
la ehemmiyet verilmed"ğinl •ezdi _ \"C'rmıştlr. Bu fırkaya. Y~ ıçln 
ı-erek lüzumu kad"r beklemeli vr. sarfedilen gayretler neticeruz kaJ. 
ya kendi ifrllr mc~gul olma1·dır.. 1 :11l'.i1'r. 40. tank daii topu, 12 a. 

gır, 8 luı.fif top, 2 r.ıal n a.tıcı filet 
JIALt~ Ozu'O ı imha edilmiştir. 

Bir Fransız ant:~mrurır..~ · .... l Japon l.a va ve 

Afrikanın · deniz teşekkülleri 
müdafaası 

Almuya ile fraın sa 
arasında ~ir anlaş

ma He mOmkündflr 
l\1uharrir Lavalin kabi -

neye girmesini de 
istiyor 

I..ondnı, 28 (A.A.) - (B.B.0.) 
Fransız muhamrlerlndcn Löşaycr 

yazdığı bir makalcdo Afrlkanın mU.. 
dafaası içln Frnnsa ile Almanya n.ra_ 

sında lıir anlıı7ma yapılmasını, Lava
lln kabl.n:.-yc glrme:ılnl lstrmektedlr. 
M.ıharrir: "Ancak Aımaryıı. ile Frnn 
sa arasmdc:ı. Sikı anlaşma nyeslnde 
Afrika im!>arntorl~ğunu c!imlzde tu. 
ta.blllrlz .. diyor. 

Bir Çin şebrlnl 

bombardıman etti 
Tokyo, 28 (A. A,) - Ofi: 

Merkezi Çlnde kiln bir hava ve 
deniz üssünden resmen bildirili -
yor: 

Japon hava ve deniz teşekkl\lle.. 
ri, dün öğleden sonra. Kiangsu e. 
yaleti dahilinde Meznom gölünUn 
~ark sa.bilinde ktı.ln Pong'a ka~ı 
ııiddetll bir akın yapml§lardır. Bir 
çok depo ve barakalara obüselr i
sabet ettiği ve bu yUzden yangın.. 
lar çıktığı görUlmUştür. 

Bundan başka Chidhousu eyale
ti Uzerinde uçan Japon havn te
şekkülleri, askeri tesisata ve 
chı!ngtu tayyare meydanına bom. 
balar atarak mUhim hasara sebe. 
biyel vermişlerdir. 

ad n çorap an ihtik8n başladı 
vazifesi tamamen .kadınlarımıza. 
dlişmektedlr. Kat'i muvaffıı.kıyeti 
muhakkak olan bu mUcadele ka:. 
dm çora.plnrlle oynıyan muhtekir-

Ef ganisfaP 
" Bitaraf oldug 

tekrar ilan e 
ı•eııavcr, 28 (A.A.) - ~ 

~a.m KA.bllde resmen .,.ı1 

gra E!ganlstan bugUnldl ~ 
aısında b!ta rafıığını Ul\Il e 
dıı.n evvel de bitaro.flığıllı il~ 
olan Efgnnlstan bununla ııul 'dl'. 
lerl izale etmek lsUyor. 'fe~~ 
ganlstıı.nın bUtUn mubnrlP ~ıJ 
mUnıısebatının fevkalAde 
duğu beyan edJllyor. 
~ 

Gerera! 
Garibaldi 
Libyadaki lta'ya"• 

kuvvetlerı lmmanda 
ğmdan alındı 

!ti' 
Uoma, 28 (Radyo) -" 

tebligi: ıJ(lt 
Ll.byadakl İtalyan .~dl 

kumandanı genernl Garı if. 
ka bir vnzffeye nnklediltll 
ne general Ettorc pasdi~ct' 
olunmn.'jtur. General pa!~ 
adaları kumandanı idi. ~ 
panynda bulunm~~ 

F:cı.t murakabe bUrosu, kadın 
çorn.pla.rında görülen mUtcmadi 
fiat yülr.selmesinı ve bazı cins ço. 
rapl:ırın ptynsadan bUsbütUn knl.. 
dınlmış olmasını tetkike başla.mı • 
tır. Bazı çorapçıların bu vaziyeti 
ha.zırlayıp fin tları yükselttikleri 
de bliroya ihbar edilmi§ bulunmak 
tn.aır. 

~:: g:~=~§ v~ro!;n~~ u:ı::;s~~;~ is Jla manevre Ji 
det kendilerini tophyamıyncak (Ila.ş tunıfı 1 ,ır,,, 
kadar sersemlctecektir. -'1e 

Şeker 

boldur 

sına ve bazı mnhaUeru ~ 
Jka etmesine rağmen. P J> 
grupları imha edilmıştJr. •d~ 
nm tam göbeğinde vıelll 
bombardtmanl:ırm bıra.krıt~,P 
lan izlerin ortnsmJ.a yo.P ıı'I' 
zersizler, temn"nvn de~er 
zara nrzetm~ tir. ı..ondf'S 
kasının tel<'fon s:ınt.ra~ 
otmc-k UzcrC' yüzlerce d~rİt11 

Her nekadar tıon ?.'.lmanlarda 
hariçten ipek gelmemekte, henUz 
yerli sun'i ipek ipliği de kadro ço_ 
rabr lmaliı.trnda kullanılmamnkt:ı
<iır. Fa.1tat bir taraftan bUronun 
tesbit ett~ '!:.t fia.tl:ı.ra göre martta 
dilzünesi 14 lira olnn bir cins kn
dm çorabmın şimdi düzünPsi 20 
liraya. çı:knuştır. Bu fiat nrttmlışı 
fa.hiş görülmektedh-. Bu meyanda 
ipek çorapl:ırm sakhnıp gerek 
bazı fabrikalar gerekse satıcılar 
tarafından el aJtmıfon ::atıldığı da 
öğrenilmil}tir. 

nv;lltçUsUn ın tırtılJ zin r,.rt 
Şeker ıirketi cuma günün. mn oldukları he.löe ta~11 

d be gC'lmh oldukları farıe ~ 

Muhtelif çorap fabıiii llnn ,.e 
satıcıların eski ve yeni fiatları.. 
ntn tesbJtinc ba.3lanm1ştır. 

en ri piyasaya vagonlarla 

1 

Mlld:ıfiler, milnhasıron rxııJ 
şeker verdi taatmdan miirekkepti. J{llpC 

lar dıı dli!}lllan rolünU ye. 
Kesme §elter sntı,.'llnrıruı. devam o. dı 

lunmo.ktndır. Şekerleri t!caret o!isln. 1 • --o----' 
Diğer taraftan çorap fiatıarmm 

bu ) ükselişl karşısında çorapsız 
gezmek g'ttikçe taaınınUm etmek. 
tedir. Kadınlarımız eğer krntn da 
c.sasen varlığı ile yokluğu mUsı>
vl olıı.n ince ipek çoraplara boy. 
kot yaparak çorapsız ge7.ebilirler
sc yalıuz flıı,tların dUsınesl değil, 
birçok fa.bri:mlarm i: s:zlikten if
l~s edecekleri muhakkakt.Jr. Çorap 
ihtikôrile mücadele için en ke!'. 
tirmc y-01 da budur. Bu mlleadelc 

den devralan şelter şirketi, bUtUn T k •n " "1 
taıopıorı karşıııyacak tedbirleri n1~ a Sher ça11Ş11• 
tır. Bu cUmleden olarak, yalnız cu.. 
marteal gUr.U, piyasaya. on vagon küp 
şekeri satılmıştır. Satı,,la.ra bugUn de 

Tabancalı 
b;çakh 

bir döğüş ! 
iki berber, bir adamı 

bıçakla yaraladılar, 

Tabancadan ç l<an kursun 
isabet e:medi ' 

devnm olunmaktadır. 
Şehrimize gelen ııekerıerden bn§ka 

diğer mUvaredat da devam etmekte. 
dJr. BugUn de on Uc vagon şeker gel. 
mlştır. Şekerler :Mersinde:. lstanbula 
trenle rnık!edlld!ğl için arüdnki nıesıı.
fe uzunlugu, şeker partilertnin asgnrt 
36 saatte §Chr1ml%e muva.salat etme.. 
sini zaruri kıJmakt.adır. 

Şehrfmlzdeki allı.kadarl::ıra gelen 
malQmata g5re dilnkU pnzar gtınU 

Mersinden it'-qo vagon şeker yola çı.. 
kanımışUr. B;ı §ekerler, tstnnbuıa 

o!dug,J gibi yurd;ın her tarafına da 
naklechlıncktedir. A)Tıca, lakenderun.
dsn Mersine de §eker scvk!yatı de. 
vam etmektedJ:. 

Bu hale nazaran TUrkJyenln her 
tara!mda olduğu gi~ şehrlmlzcle de 
şeker boldur. Ef;;tr :eker, bazı mahal. 
le bakltallaımda veya salr sat:ış yer
lerinde arandığı vakit bulunamryorsn 
bunu, §<:!ter flynUarı ilo oynamak 1.-

Dün bakırköyünde tabancalı, 1 tıyenlerln kasıUarma hanuetmek ıa.. 
bı~aklı bir döğüş olmuş, iki her· ' zımdır. 
ber yaralanmışlardır. 

Bakırköyünde Yenimahallede 
Taşlıan caddesinde 76 numaralı 
evde oturan Ahmedi?\, Osmaniye 
mahallesinde cami sokağında 
berbo...rlik yapan :tbra.binıle arası 
bir mesel~ yüzünden açılmıştır. 

Ahmetlc, İbrahim sık sık mü· 
naknşa. etmekte ve bu mUnaka.. 
f-':alar ba.zan kavga. §Ckline dö
külmektedir. 

Ahmet dün de lbrnhirnle kar 
şı Ja~ıştır. Fakat lhrahimi~ 
meslek arkadaşı ~ber Bedri de 
yanındadır. 

üç kişi evvela doğru dürüst 
münakaşa. ederlerken. hermman 
lduğu gibi yine kavgaya lbasla· 
mış!ar, kavga tclmıeli. yumruklu 
döğüşe dönmü.~tür. 

Hopkins diyor ki 
<Bat tarafı 1 nclıle) 

nutuk söylemiş ve Amerikanın Brltan 
yaya yarduwndan heyec&nlı bir Usan 
la bahsetml§Ur. Hopklns cem!şUr ki: 

'!4"azlfeml.z §lmd\ Hitler tarafından 
tehdit edilen mlrast mUd&faa etmek. 
lir. RuzvelUn yardımı yalnız söZle do.. 
ğildlr, fillen görUlmektedJr. 

Biz Anıcrlkada, size SOO mil uzak 
olmamıza. rağmen unutmamauyız kl, 
aUantık bir boğazdır. lkt kıyısında 
oturan bizler, karanlık kuvvetlerin 
tahrip odenılyeccğ'l kadar kuvvetll ar. 
kadaşhlt, sempati hlssllc blriblrlmize 
bağlıyız. 

Boğuşma ('Sna.sında lbrahim 
yanı~a aldığı kundura bıcağmı, Bu, 1ngilterenln harp gayreti yanm 
Bcdn do tabancasını çekmiştir. dn pek küçUkWr • .AmerJka, Brltanyn_ 
Ahmet kunduracı bııçağiyle yü. nm aç kalmaımıa mllsaadc otmlyecek
zünden yaralanmış, fakat taban- tir. Rusya ve Çine de bu bakımdan 
cadan çıkan ku:r-ş• kendisine 1 teahhUratız yardımlar yapıl&caktır. 
isabet etmemiştir. lnglltere halkı, Britaııya halkı, Brf. 

Suçlular yakalanmış. lbı~ak ve tanya donılnyonıarı ııaııu bu barpte 
tabanca müsadere edilmiştir. yaınız değl.lstnız. .. 

• Ha va Gedikli namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 337 doğumlıı olup evrakını tamamlamış ol"nlar 

30 temmuz 941 tarihinde r •v:rccm~eeklcrinden bunlarm ı;arşıı.mua bunu .. .ıut 
8 liClt'zc':" kı.rumda buıunmnl:ı.n ilfuı olunur. (6322) 

başladı 
~ (Bnş tarafı 1 

şehrimizdeki resmi Jll ıŞ t 
ulaşması tnrihini uzatn'l~ 
kadarlar keyfiyetten tıır 
sabah haberdar olnıı.ışife 
nun üzerine SeJTüscf ertırıcl 
meşgul olan emnlyet al ·re 
müdürlüğü, telefon ve:'8~e 
talariyle derhal. tnkSl ııfll 
sahiplerini tatbik l<' .. 11 
hab<.>rdar etmiştir. Btı.gupı'" 
doğru biltün taksiler · 
çıkmış~ 

Şa ng hayda tiG8 

mahatildS 
kargaşalıklar ,6 

Ş:uıgh y, 27 (A.A.) - ;J1 
Ruzvcltin Japon ve ÇiJ\ t1' 

bloke etmek kı.rarl:ırı. tJCl
fllinde kargaşalıklar husU,.-

Ur. Bununla beraber, Ş 
Amerikan bankalarının 11__.,. 
alncaklan tallmata intl.P'~ 
ro aft besııbatı todiyata dt ı 
lcrl Uzcrine buhran sUl<i}ll'J~ 
tur. Bankalardaki bUt.llJ> d• 
saplan ile son zamıı.nl•r,,9" 
namına Ckıvrecl!.mlf oıaıı ~J 
batı bloke edllmlştır. tJ!lY,J 

Japonlnnn, mukabele tfl"'.J 
ma.k Uzere, 1039 eenesı.nd01 ili' 
yaptıkları gibi beynelınl'~ 
mmtaka.yı bloke etıxıele 
edllmel:tcdlr. 

TAKB1 
O!omobili ,ı 

satacaklar 



t3üvük Milli 
'"3Q. 

Roman 

~tülnıe Ya 

Yazan: MAH ~UT ATTiLA AYKUT 
(:Pili Pek vrucuğum .. On· meşgul Hayriye hanıma göderi 

,eketıeri'tıe Ya~ı.!1da inşaallah ilişti.. 
flp doğ 0~cekler. A· Zayıf. etsiz suratı sap sarıydı. 
.da~ g~s.u .bir a ker kızı Belli oluyordu ki pek çok milte. 
olaunıa~O:llu d~ğil midir.. essirdi. İçinden. kendi 1zt1rabı· 

· a .. 1şın başı bu· ma başkalarını ortak etmekte ne 
Ydı bak hakkım var diye düşündü ve 
su ıçer ayı~ Yavrucuğum.. kendini toplayarak minderoe 

ın bey ka~sın evl~dım? doğruldu. 
<la latif sının nUvazışıne _ Hayriye hanım. Sizi d'" te· 
~aınan:ıı ka~tırarak: IRşlandırdrm. Üzdüm .. 

b. k ııen r! nim hatun Ah .. Affedersiniz .. 
1:' •cir ko de tatlı, tatlı Bana ann4P deme?. mısin 
a':1'a bi~ ~u~u~·or .. Necmiye Necmiye? 

k da .. Su~:mdenberi yal· Bu arzu onun ağzından o ka· 
u analar raınadık.. dar içten bir samımiy.etl~ <;t~· 
n ne d · .. Cocuklaıın lı· rnıştı ki Necmiye gayri ıhtırar! 

. İYe; e ıvı anlarlar.~ _ Annem değil misiniz kı .. 
ıetıyıe ci:ı~ş ve elem dolu Hele şimdi büsbütün yalnız ve ra kırık ~,P ?eY.e baktı. Bu ümitsiz kaldıktan sonra sade 

" ır uınıdin tesellisi bir anneıu değil.. Her şeyim her 
~•ini bu .. şevim ~iz.siniz.. 
l otaıı bu ~e kadar koru· Biribirlerinc sarıldılar. Yıllar· :k llluhta'nsanl~ra şimdi ca biribirlerinden uzak kalmış 
a .. _duyu,. ç oldugunu görü. bır ana evlat gibi öpüşerek ağ· 1 ~ı .OJ'Ou. 
~ <:e\'ird· 1i laşryorlardı ... 

U
)ıt kuru'· . a.~i.Ye ham· Bu sırada uda kapısını aGan 
be dönerek: YÜzunG okşadı. Canip bey: .. 
11 11'ın i · _ O.. Ma§allah hani hızım· 

ek <:<>kçın l'ok Yoruldu. kı'nin de kırk vıldır ağl~mağa 
e teşekkU d · · h !? bir 90nra y r e erım arzusu varmış .. Yahu bu ne a · 

.. ~ 'eele: llnıUşak, yalva· Ve içeriye dönerek: 
td~~ıı old . - Kemal. Gel. Alla.h~şkma 

P tttfliı. Rica unuz.: lstı!-a. şunlara bak .. diye scslend1:. .. 

~D ı. edenm dıye _ Sevgimi7.i çok mu ıtordu· 
~~beYle Re 1 nüz Canip bey? 
~;:ltı i~ rn~a bu ha sas _ Yok. Ne munasebet. O de: 
~llJerdi. N k~dı anlama· ğil ama bizim hatun da hanı 

ta hik·ecrn!ye babası. ya~a göriikle gider de .. 
llJtı. Se\'aye~ıne hiç te .. Biraz ewel bir hastabakıcı ka· 

~~klan:: 11laanlar için dar metindi. Şimdi de bir anne 
• ~ l'tıe . k~rşı zayıf kadar zayıf. . -\h bu kadın ruhu 

rle dolu~'· da.una kötü ne çözülmez bir esra~ır. Nec· 
ic:i . ur.. miyeye, bir asker kızı bi~z katı 

ısra lldır ki, Kem 1 d gönüllü diye metanet veııyoı;ctu. 
kati ~erse ınuri!. ~a Şimdi de ikisinin elinde bırer 
~~~İnden ~rk: mendil ağlama ~ı yap~orl~: 

kaı ll. Necmiye hanım biraz m1!-nfaıl. 
t:ıl .. ::· Lr llıaJt i tiyo~ y _ Aman bev sende dıyıe çı· 
~;-:<lll '1llttal •'4U. a. 
dıfj D b~l'İeindtrı~a dönmek. kıştı. ah Nasırınıza 1 
~ '11 ı <1o e } 8.Şamak ve - Durun Y u .. 

lr.. Ya. doya katılarak basmış gibi ikiniz birdeı:ı !'~ ~e: 
.,,._ ııu b· lfillandmız böyle?. Hanı ıkınızı 4

.:ıı l)hı~_ an kendinden e· birdn böyle can ciğer kW:u .sar-
\-~ f ·· ~ hna1nna ~ttı de r. .... ~t!lıdt · llrzediyor ve ma~ı gorunce ~-· . · 

bi ""Q.ltaiı nı boşlukta isti kevfimden gevetthk edır?~· 
" \'aıj ıavaı1ı ,.,., .... 1na· Ben göz yaşı sevmem b~hrsın a. 
1t ı:ıJ~te g?rer 'wr. _ Yeri~~e akıt;ılan gozyaşına 

il~ o ~llevı korku ve hürmet edılır Canıp . lM:Y· 
~l't.ici .r. nı~hiş 0 ka - Yani demek ıstıyorsunuz 
~1 "'incteldı ~ı. Bir baha ki.. . 
llııı~ \'e ROSlerilen bü. Necmiye derhal muka.belc mu 
bft. ~ i~~fk~te rağmen kabele etti: .. . 
)illet.a.~aUı ~ı. bı.~ .~Ya, sı - Evet beni mazur•. ~ormelı· 
~ot hır ıuı,gi·h! Roruyordu.. . siniz.. Babam benim ıçın her 

~lrıırıc k~n kafa ta mı seydir .. Ondan uzak. ondan mah· 
~~. ~ey ustan ı:.ilinc. ~um kaldıkca onu gören on~ 

ll il\ d~ bu kadar kö· sevgisine şahit olan bu gözlerın 
illi~~ 'elnııyordu. Malta: yaşsız kalmasına imkan voktur. 
• ~I' ... lllb~~Yeceği . bir Canip bey Necmiyenin başmı 
~İtı '-il'di. 'tı e~ nıhayet sıvazlayarak : 

11.~:'ltşat\ \'~ra;~ı ve bay· - Haklısınız yavrucuğum·. 
~ ıJ'..!~alana duş~anl~n Fakat. düşün ki babanın başına 

.~tün n_ bı.r ~ır.. gelen akıbet başkac:ınm ~f!-CJ'!13 
• en' Qll', iki UJnıt iZ de gelmemiş bir şey degtldır. 
~ .. -:.,~ sev~·. beşse. Bizimkine sor bak. Tam beş~ 
r~ )ine o J(lne yi!'e ne dünyanın altını üstüne ge~ıı:-· 
~~ıa~'- diye :n ~ı dim. Ne Hindi kaldı ne Çını. 

l'. l;n~ kurulahıhrd:... Rusvaya mı gitmedim· Mısır~mı 
.~ &~ ?llenc:liftan g?z boylamadrm· B~ni öldü dedıler 

ı.,-;T~ elinde kYlel sıl. bir gün çıkageldım. 
~ ll\ıa... o onya 

-j Ya'Pl'nakla ( Deuamı var) 

_ Bunları kendiıi mi ıeç
ti? 

--Oyle ya baıkasına br1'a
kır mı? Birer birer aöz~en 
geçirdi.·. Bunlan seçti. 

Bu ıırada Rüıtemin gö,.U -

ne iliıen genç ve güzel ~ir 
kız, tatlı bir tebeuiimle Rııs. 
teme bakıyordu. 

Rüstem, Kihyaya: 
- Bu dilber df' M~r 

mı? 
Diye sordu. Genç kız .ita. 

flDI 1&1lad1: 
- Evet. Ben de Macanm. 
Kihya ka9lannı çattı: 
- Haydi, sen .us. iki er • 

kek konuıurken bclmlar li. 
• fa karqmaz. 

Rüıtem aldırmadı .. MMar 
kızma: 

-Adm ne? 
Diye sonmc:a, Macar dil. 

heri gözlerini süzerek cev ~P 
verdi: · 

GiTTiLER VE GELMEDiLER 
Nakleden : Muzaffer Esen 

(Geçen ""81&odan devam) 
Elimle Anıenin ağanı kap,a • 

mak istedim. Fakat o elimden 
kaçıp kurtuldu: 

- Ben İ:hsaıu seviyorum, dL 
yorum si7'e. Beni bundan mene. 
demezBiniz. Onu sevİ)'orum ve <r 
nun olacağım. 

- Sus deli .sefil! 
Fakat çok geç kalmıştım. An. 

nem yatağında bir defa daha 
doğruldu, sonra boğuk bir güıi.il. 
tü ile yatağına düştü. Şimdi eL 
rafta sessizlik hüküm sürüyor-
du. 

Yatağa doğru atıldım. Anne . 
min yüzü mosmordu. Tabızlan. 
na baktım ve kalbini dinledim. 

- Öldü. Onu sen öldürdün. 
Anlıyorsun ya, öz anneni sen öl. 
dürdün. 
Ayşe korkudan titriyerek gcrı 

çekildi ve mınklaıxh: 
- Hayrr. hayır! .. 
Tuzağa yakalanmış bir hay· 

van gibi bana bakıyordu. Bu 
mel'un kadın avcısı, onu da bü. 
yülemiş. onu da tuzağına düşür. 
müştü. Annemi kötü bir yolda 

1 
görmek. onu da aynı yola sü. 
rüklemişti. 

E\•den çrkarak lhsanı bulmak 
il?Je.re köy kahvesine gittim. O· 
rada ona beni takip etmesini i. 
şaret ettim. Dışarıya çıkar çık. 
maz çok sakin bir sesle: 

rak geri çekildi, ben anyı sözü 
t.ekrarJadım: 

- Git buradan, bu topraklan 
derhal terket, yoksa seni bir kö. 
pek gibi gebertirim. 

İhsanın her vakit içten gelen 
bir neşe ile parlryan gözleri, §İm. 
di bir yank kadar daralml§tı. 
Ancak bu dakikada bu korkak a. 
damın hakiki ruhunu görebil
dim. 

lhsan eve gelmekten korktuğu 
için eşyalarını, sennayesini ve 
ağlarını almak için birisini gön· 
derdi. Artık bu caniyi bir da· 
ha göremiyeceğim diye sevine· 
rck her şeyi verdim. 

Fakat bir defa do.ha diki<ataiz· 
l ik yüzünden bir kabahat işle-
miştim. İhsanın gönderdiği ada· 
mm Ayşeye bir mektup getire
ceğinden şüphelenmem lazrmdı. 
Ertesi gün uykudan kalkınca 
mutfaktaki masanın Ü7.erİnde bir 
kağıt buldum: 

''Sevgili kardeşim, beni affet, 
her şeyi anlayorum. Fakat baş· 

ka türlü yapmam imkansızdır. 
Ben İhsanla gidiyorum, insan sc· 
vince hiç bir ~y gözüne görün· 
müyor. Sen mesut ol ve benim 
için üzülme . 

Atrşc" 

Hu kağıdı parça parça ederek 
aleJie attım. Ayşe muhakkak 
çıldırmıştı. thsan onu günün bi· 
rinde terkedecekti. Ayşe de an· 
nem gibi ıztırap çekecekti. Ben 
onu bu ıztıraptan korumak iste· 
mi§lim. Mademki razı olmayor, 
cezasıdır çeksin. ona merhamet 

- Git, buradan! dedim· ., etmiyeceğim. 

Bir tokat yemiş gü>i sallana· ( DetxJmt 001) 

Yüksek deniz ticareti mektebinin talebe kayıt ve 
kabul sartları: 

1 

3 

Mektebin t.ılh<;ıl nıtid<Wtı. ı...isc ve yUksek ınn.ıflı olmak ü~re atu 

senedir. Ystılı ve par.ısı~,c.ır. Gayesi Ucaret gemilerimize kaptan 
ve mak!oiat )clıgUrm .. kt r. :Mektebe kabili olunan talebenin giyimi, 
yiyin- Vt'!alr lıuausalı nıek•ep tarafından temin edlllr. 
Mektebın yaJııı& ilse bır .. "lcl sınıfına orta okul mezunu talebe alı 
nır. •·ortaokul muadlll c Cer okullar mezunu alınmaz.,. 

A - Alınacak talet>elıırin y&§lannın 115 den kUçUk ve 19 dan bO-

vük nl"tlaması ,ar~uı. 

~rlaokıııtı g1!çen senı.. bitirmiş olanlar arada geçen bir aene. 
ilk zaman: ne ile t,-cçlrdiklerlnl tevsik edectklerdlr. 

İsteklilerin mt.ktep mUdl!r!Uğllne karı,ı yazacakları lsUdalara aşa. 
~ıdaki vesikE 'srı raptcdc·<.k ü. ağustos. 941 tarihinden 26. ağustoa 

. 941 tarlhlnt• kndar pa· ·• rt<'sı. çarşamba ve cuma gtlnleri saat 9 
dar. 12 ye "' <'$!"leden "'• l"ll saat 14 ten 17 ye kadar mUracaa.t et.. 
ınf'lerl. 

" - HUvlyet ClıZdt!n 
B - A§l ktlğıdı 
C - Mektep şnharlf'tnHmeııi çıovn tasdikname ve yahut bunlann taadlkll 

örnekleri 
D - Polisçe teısô.kh iyi hfll k.ı*ıd. 
E - Velilerinin !Utlılı adr<ııeı~ıc tatbik imzalan 
F - 4X6 chaaır~n t adet ı '1.' lonsuz fotoğraf. 
4 - Talipler ıııhh! muayen,.IN .nı, bulundukları mm takaya göre, Anka. 

ra. Sıvas. Er?:urum. l>'yarbalur, Hnydarpaşa numune hııstanelcrile, l.ııtan.. 
bul çocuk hasıanrsınd!.. ve tzmlr, I ı,.rsa, Konya Adana, Samsun Baııke&lr, 
Aydın mern!cket lıa.stvnekrinde y.ıplıracakları raporu yukarda yazılı veaa
ikle t>eraber gonckrını•lidlı Jcr. 

Rnporun y~nı nğı muaycnı· l!A.ğıclı evvelden mektepten i.ııtcnmelldir. 
~aporun tamamen lıu şcl<lldc olm<ı..ı l!zımdır ... 

5 1''a7la tafsı:ııt için, Ort ıı.t\\ lide mektep mlldUrlUğiint> mll,racaat 
edılnıel:dır. 

hıUınbuldan gıwrı malıııllcr iN: yapılacak mU~aatıaıa matbu "duhul 
lıllglqi goııderilır 

M..ıhaber ıı;l.n pasın pulu c.:Sı..d rilmelldir. !5563) 

Yazan: lakender F. SERTELLi 

• 83. 

- Adım Mari Mirçediıır. 
Rüstem birdenbire. ha) re. 

tini gizliyemedi: 
- Ne dedin? Sen M;rçı· 

ailesine mi menıupıun? 
- Evet. Prens Mirçe be. 

nim amcamdı. 
_ Marta iuninde kız kar. 

detin var mı? 
_Evet. Marta benim l\b. 

lamdır. 

Rüstem: 
_ Gözlerim beni aidatını 

yor, decli, ten ,erçeıkten eoa 

çok benziyorsun r 
Ve Marinin yanına sokul • 

du: 
- Şimdi Martanın nere. 

de olduğunu biliyor musun? 
- Hayır. Zannederim ki. 

amcuı prens Mirçenin yanı
na kaçtı. 

Rüstem gülmete bqladı: 
-Yanılıyorsun! Prens 

Mirçe Macar kralı ıle bera
ber Bizansa iltica etmİf. 
Martaya gelince-.. o, çok u
zaklarda deiil 

Bm+ ~ ... ~eale, Grip, Boma~ 
Nenalji. l.ınkhk '•e BfUiln Ağrılanoızı Derhal Kaeı 
Jca._. 18Dde S bfe4ilı:.bll\r. T AKllTLERINDEN SAKINlNIZ. 

HE.R YERDE- PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 
A - • 

DevlP.t Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bf.delı (23100) ylrı111 Uç bin yüz lira olan l30\l) adet kU. 
çruc t:stunı; takımı Uı.941 perweınt>t. gUnU saat '(15) de kapalı sarf usullı 
ile Ankarada idare b~aaında aatm a:ınacakUr. 

Bu 119 girmek lat!yeıılerin tl7S2.50) bin ycdl yüz otuz iki 1ira eW ku
l'U§luk muvakkat temlnllt fle kaawıwı tayin ettiği vcsikalan ve tekliflerinı 
aynı gün aaa. (14) e kaôar komıs>on rclallğine vermeleri JAzımdu-. 

Şartnameler paraaız olaral< Ankarada malzeme dairesinöen, Haydar. 
pqada TesellUm ve sevk ııefilginı.>ttn dağı4lacaktn-. (6021) 

Afyon Memleket Hastanesi Bastabibliğinden: 
M.emJeket baata."leslnin eczayı t:bblyc lhUyacı 115 ağwıtos 94ı cuma gü. 

nU aa&t 15 te daimi encUmende llıa~csı !cra kılmaca~dan tallplcrin u.tııı 
ve prtname8lnl görmek üzere lstıı.ııtul sıhhat müdür ve ihale günün.den n. 
veı de teminat mektuplarlle birtllttl' Afyoın daimi encUmen nyaaettne mQ. 
racaatıarı il.4.ıı olunur. 16150) 

~~~'"""'-:'"--::-----:-::::-:---:-:'.~--~~--------

Siya ı al -Bilgiler Okuluna "Mülkiveve .. e-irmek 
istiyen lise mezunlarına 

Slyaaal tilgller t ltı.luna gl:-cl:.11wek içın lise mezunu olmak, olgunluk 

iıntlhanım vermiş 
0

J:ııunan v • yapılacak ecçme sınavını kaan. 
nıak ıazımdır. &çme sınava gınnek f.ııtiyenleriD namzet kaydı Anka. 
rada muoaııelk blnaıu ul\ ve latanbulca ytlk8ek öğretmen okulunda 20 atu:ı. 
tostan 2o <>ylüle .,eda:- yapılaca.t ve seçme smavı 25 eyHU pe!'§eJnbe aab&bı 
ba,,lıyacaktır. ~eçme Qnavının gür!ıerinl, hangi dcrıılerden y&pılacaJtmı w 
kayı\ i<;ln lı'lzımgelen e"rakın neler olduğunu öjtrenme~ 1stlyenler bulun_ 
duk1arı yerlerin maarif mUdUrıerltı.! veya ilse mUdUrlerınc ve Ankarada m.. 
yaaaı b~iler okuluna ve lstanbutaa yüksek öğretmen okuluna mllnıcaat et. 
nıelldı.rler. ( f625) (61ab) 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü Hanları 

" 

28 temmuzdan 4 ağustosa kadar muhtelif hatlara· 
kalkacak vapurların ııimleri, kalkıs gün ve saat

ler. ve kalkacakları rıhtımlar . 
KARADENİZ HATrlNA Pazartesl 17 de (GUneyau), peıJem. 

be 17 de (Erzurum}, Galata nhtımm. 
dan. 

BARTIN HATl'INA Çarşamba. J8 de (Çanakkale), c:uma 
tes1 ıs de (Ana!arta), Sirkeci nht. 
mm dan. 

tZMtT HATTINA 

MUDAllıl"& llA'ITINA 

RANDIBMA HA1TINA 

KARABMA BATTL'llA 

OUWZ HATTINA 

AYVALIK BATTL"iA 

l.Z.\:1.11' BRlNCl ~0RA1 

Salı 8 de (Seyy .. rı, perşembe 8 <• 
(Bartm). Tophane nbtrmuıdan. 
P8Zar, pazarıe.ı. aalı 9.50 de, ÇArJn 

ba, perJembe. cuma 11 da (Sua) C\ 

marteaı H te (lılarallaa). 
NOT: 19 temmuzdaıa Wbaren cuma• 
tesi postalan gidişte ft pazarıe.ı pot 
talan dönll§te lmralıya uğrar. 
Tekmil Mudanya poetaları Galata r6 
tunmm Karaköy clbetine yanqır w 
aynı mahalden kalkarlar. 

Pazartesi, çaı\;amba, cuma 8 de (l'a. 
rakazl, Galata l"lbtıınından, Aynca 
c;arpmba ve cumartesi 20 de (Kon. 
ya ı, Tophane nhtmıından 

Salı ve cuma 19 da (Mersin), Tcpbİı.. 
ne rthtJmından. 

Pazar 9 da (Bartm). Toph&Dt ıe. 
mmclan. 
Çarşamba 12 de (Bursa), cwnut.ı 
12 de (Saadet), Sirkeci rdıbmmdan . 

Pazar 16 da Cİ&mll') Galata J'lbbmm. 
dan. 

lZMlR lKt.NCI st'l'RAT Perşembe 13 te (Klıdit) Galata nb. 
t.ımından. .. 

NOI; Vapur teıt·nen bakkınd.ıt ber tilı1D ma.ınnat aeal* 1ıe11ı1-. .. 
ıUlll'&lan yudl aceotelbrtmlzden öğrenlJeblllr. 

Galata Bat Acen&elltl Galata rıhtımı, Umanlar v. 

O&lata Şube Acea~lli\'I 

Slrkt'CI ~ube Aoontellğt 

_Ne diyorsunuz, ahJam 
çok uzaklarda değil mi? 

_ Evet. Marta !İmdi pa • 
ditahın sarayınd~dır. 

Mari bu haberı alınca ıe • 
vinmedi .. gözlerini açarak: 

-Mar\a paditahın sara -
yanda öyle mi? 

diye mırıldandı . 

Daha fazla konuşamarlı . 
lar. 
· Arkadi.n gelen yeniçeri • 
ler yolu doldurmuştu. Ahmet 
patanın kahyası ve adamları 
Macar kızlannı çekerek yü -
rüdü. 

Mari, aylardanberi Rüste
min kalbini yakan, onu ser
seme çeviren Martaya ne ka
dar da benziyordu. 

Mari aynı zamanda Mar
tadan daha güzel, daha kör • 
pe ve cazibeli bir kızdı. 

Ahmet paşanın kahya"' 

mum Müdürfü!" bl'*ll altmfıa _. 

Halata rdıtımı, Mmtaka LbmıD 
rd!!llğl blf18.tlı aıtmda. '0113 

Sirkıx•I, Yolcu salonu. 

Hüseyin ağa: 
- Paşa efendimiz çok İD· 

safir imiı. diye söyleniyordu. 
Ben onun yerinde obay 

dım kırk elli tane birden a 
lırdım. Bu güzel çiçekler ~· 
tin ıipahilerin ve a\tan ın 
miyen akmcılarm kucaiı?ı 
&t.tıhna pek çabuk solup gı 
der. Acıyorum onlara. 

Paditahm ikinci fermanı 
üzerine 800 den fazla Macaı 
dilberi hazırlanan listede .i~ ' ... _ , __ . eclıh 
mi yazılı erlere uaaalDI kıy 
yor ve hemen nikihlan ı 
byordu. 

R .. tem odasına d6nünce 

M ~·. d0'ıünmete baflaclı: arıyı u al' • kız 
-Bunlar çok t ~'!' . 

lannıı· Biri van ked111 ıib 
a kapandL Oteki de A• saray d • . 

t paıanın harem aıreaın. d': hapsedilecek. ikisine dt 
yaalk oldu. 
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-15- Bir onbaşınm hatıra dctterinden: Yazan: KUR1 MAREK 

Kumandanımız az sonra yeniden mevzi 
'4eğiştirmemiz emrini verdi. Maksadımız 
düşmanı şaşırtmaktı ve bunda muvaffak 

da oluyorduk 
Akşam sa.at on birde uzun bir 

sıra halinde dizildik. Herkese kafi 
gelecek miktarda crza'k yüklen • 
mhiti. .Sekiz kisinin kumanda ı ba
na \'erildi. Önümde yürüyen N .• 
in ırtında bir snndık Şel•er \·ar· 
dı. Bayır dilde.since "andığın yan. 
5lilJ boşaltmak mecburiyetinde J;al 
dJ. Şcliileierin bulunduğu mahal 
lin arkasındaydık. Dökülen cl<er 
yığınının yanından geçerlerken ıs. 
lak parmaklarını bu yığına süre
rek ağ17Janna götürüyorln.rclı. A _ 
kerlcrimizln i5I alaya dökemk .is
tedikleri lnanılaack ~Y dewlıli. 
Bayın çıkamayan ve ıkınan biri 
kendi fu!,Uııe gillüyor, ba kalan. 
nı da giıldürüyordu. 

Eu sa.tırlan Sild'1kfje11 tepe • 
"indeki çadırnnuda. yazdan, Yor _ 
gıınluk, her .. ., . uııtiylo luı. • 
tlrlamama. n _ .r. ErteSi ı.a.. 
hah uzun blı · ;ı. l ··~ ü;:ıtcn Mnra 
uykuya hasret kaldık. Fakat uyku 
r.amanı değildi. Ak,.c;am, k~lf müf
rezesl lle geri dönmeyen ça\·u~ iL 
yı anunak üzere yola ı;ıktık. Eııe_ 
li uzaklaşmamışken geriye ı;nğı · 
nldık. Çavuş iL geriye dönmü,tü. 
Bahriye Oil.hcndazlan Ue irtibat 
temin etmiş, yüz.ba.51 Y. nln ku -
manda.smdald pa.raşütçli bölüğ\i i. 
le tema.sa g~cbllmi tJ. Para~üt • 
~Her uzun zamandan beri irtibat. 
·ız bulunuyordu. Belime bir ta _ 
banca takarak deniz kena.nndn u • 
fac.ık bir e\ de karargô.h kuran mJ. 
ralayunıza haber \ ermeğe gittim. 
ini~ bir saat çıkış iki saat diye he
saplıyordum, Hesa.bnn yanhş çık_ 
tı, Bölük kumandanlığında düzel • 
tllen bir harita yüzünden beş sa. 
at bekledim. Sonra sislo kansık 
siclm gibi bir yaE;'11lur başladı. 20 
metre ilerisi gözllkmüyordu. Dağ· 
da yolumu kaybettim, )·olunu kay_ 
beden diğer bir dağ avcısı ile kar· 

da marn beni e\'indirdl, Biraz 
sonra da yolumuzu bulduk. \nrak 
pcr,,embe sabahı saat dört fıe geri 
dönmeğe muvaffak olmu~tum. 

Td'li.rar §iddetu bir yağmur 
ba§ladr. l\liddngsfjell'det.1 yedin • 
cl bölüğün yerini almak lçln yeni· 
den yürüyüşe çıktık. Omya vardı_ 
ğımız zaman gece mi gündiiz mü 
bllnüyonluk. Çadın olan kurdu. \'e 

sokulud. l\liğf erlerimizden u akı • 
yordu; Ç-Ok sot'llk \'ardı. Çoğumuz 

batta.niyeslzdik. Tekrar yUrüyüşc 
geçtr'j(. Etrafta kalın bir '<is , ·ar. 
Çizmelerim patlamı tJ, su içindcy. 
dim. Pe1"5cmbe gecesı 660 rakım • 
h tepeye vardık. l\°a<;d yiil"üdüğü. 
müzü bilmiyorduk, Kumandanmnı 
biraz sonrn. yenlılcn mcuJ değf~
tirmek emrini ,-erdi. lUaksıuh -
oıu düşmruu şaşırt mal•tJ \"C mu • 
vaffıı.k oluyorduk. Yeniden mev -

zi de~şlinnek bir ı::cce)i daha 
uyku.,uz geçirmek demekti. Su • 
sarak biriblrimlzin ~iizUnc ba'k -
tık, önümü:tdekl haritnyı tetkike 
devıı.m ettik. Kunuındannnız bize 
bııkanık; "Biliyorum, biUyorum, 
her ı:ıoyi göriiyonım''. de<lf. Bize 

Nar.iktc yaralaıuın Alman dostroyeri (Aldığı yarıılal" ll!>ık!>.a görünmektedir) 

&nki emir \'enni.)or, ıırk:ıda.5lan -
mm kendi tabirince ı,ürlıkleme· 
mizi söyledi. Vaziyet. böyle iken 
tr.Ydi edilen \'ft:drcyi bıışardık. 

Bir gün .)'Olda llerlerken ~~'1 _ 

mızda solumu7.da ha\·a~'I yırtnrak 
~cçen mitralyöz kur-.unlariyle kar 
ı:ıılaştık. Önümiizde asteğmen M. 
ı:;ıııyordn. Aramızdan biri lmç ld~i 
olduğumuzu öğrenmke istedi. Ar· 
kadan saymağn ba ladık: Bir, iki 
üç, dört, • • • on Uçe lmdnr say -
dık. On 4 ünneü asteğmen l\I. 
idi. Biri ani olarak güldü: On üç • 
klşi.)iz, üstelik topumuz yok! As
teğmen başını ı;e\irdl. Bir ~ey 
söyllycoektl, kızmasına meydan 
,-ermeden bir bnsluı.sı: Çocuklar, 
t-Opnmuz en başta gidiyor, dedi. 
Şarkı söylemcj;e ba~ladık. 

Y.AGl\IUR, DO:\" 
VE UYKUSUZLUK 

Yino yeni bir me\"Lideydlk. o • 
lumu7..da bahriyelilerlo irtibat te
mhı ediyorduk, "ıığmıızda ise dağ 
a\"cılan Yardı. Sis hafiflecllği za 
manlartla :kar§r tepelerin ırtlıı • 
nnda bir kaç Polon) alı görüyor • 
duk, Polonyalılardan bizi ma~ncli 
tüfek at~lne tutuncaya kadar fü. 
feklerimizle ate(;! cdlyonluk.Ben.:e 
uzun n.amhh Non:tc;: filintalarm · 
dan biri vnrclr. Karşı kayalıldardao 
bir ka.ç Polonyalıya atcR etmek i~ 

tel"ken Iilintam at~ almadı, Elim. 
deki ııililhıı zaten i~erllyordum. 

Top yerine elimde dildük gibi bir 
tüfek \ardı. 

(Devamı var) 

28.7.1941 
18.30 Serbeeıt 

10 dakika 
8.CO Oda 

MusUdsl 
9.00 l'llı•hmedin 

eıı.atl 

o.ı5 1 By 
hııvalan 

19.80 Ajans 
19.,3 Fwnl br.yetl 
20.15 fiadyo 

Gazetesi 
20.•:; Bir h:ılk 

Wh nmı • 

turkUsü 
öğren iyonu 

21.00 Ziraat 
takvimi 

21.10 Solo 
şarkılar 

21.25 Konu3ma 
(Ho,~) 

21.'5 Senfonik 
l\füLlk 

!'l.80 Ajan!! 
.?2.t5 Dans 

IU.ıllJ 

Dişçi Hasan Fehmi 
En son usul llzerlne tedavi ve 
mocrorn protezleri kemali suretle 
hastalarına tatbik l'der. 
Sultanahmet park karşısı No. 10 

. l . ~... ~· ....... ... . . ' "' . ... 

'o orasyo 
Müessesesi Müdüriyeti: 

Mağazamızın .1emlıı katı lcld yapılacak tadila.t milnasebctlıe cadde 
Uzerir.t!ekl meth:ılir·n 10 Ağuslo:ı'a kadar kapalı l:ıulunduruıacağl ve bu 
müddet zarfında muhre11'm uıilı:terllerlmlzln ma~znnm ysnındakJ (!liu. 
nı.tl)a) ııoka~mcı.ı mı''l•eut •opuJan teşrlnerlnı rl<-a ederiz. 

1 
ZCDgln ve mUste.i!l9. ,;.~erleri ihUva edecek ye:ıl tesısatımız 

ll Ağııetos Pazıutrsı gUnU merasimle açılacakın. -----· 
~ - 1 

-
E ·····E h . 4 ' ' ~ ..... • •' • ' ,.. • • !_ r• - --... ', 

mınonu eza anesı 

1 tsthnlAk dolay:slle muvakkate'l yerli mallar pazarı sokağında H nu
maraya nakJedlım!ş oııın E.-ntı.bnO ecznnesi bu defa Eminönü tramvay 

1 
caddesi 21 numaraya taşmmışt ~. 

1 

-----· :••••• •••••• l""I r•••: -~ 
! •••••• ı •••• :. ••••••• r i • • • • • •• ' . ...... . ...... . . ---•.,,... ......................................... ..,.,-

yarışları 
JJ.ünkü koşular taylar mii~· 

tesna norma.l netice verdı 
b• 

At 

.\t yarışların. üçüncü hafta 
koşulan dün Velicfendide yapıl
dı. Normal §artlar altında cere. 
yan eden koşuların yalnız altın. 
CISI sürprizle neticelendi. Ve 
müşterek bahiste oldukça mü _ 
him meblağlar temin etti. 

Büyük bir kalabalığın takip 
etti~i yarışları Hariciye Vekili-. 
miz Şükrü Saracoğlu da şeref • 
lendirmişlerdir. 

Dünkü koşularda su neticeler 
alınmıştır: 

B1RİNC1 KOŞU 
(Oonk bayın koşusu) 

Üç ve daha yukarı yaşta yerli 
yarımkan İngiliz atlara mahsus 
olan bu koşuya Po~z. Heves, 
Elhan isimli üç at iştırak etti. 

Yarışın başlangıcında Elhan 
başta gidiyor, Heves takip edi -
yor. Koşunun sonlarına doğru 
POyraz aradaki mesafeyi kapat. 
tı. öne ~cçti. ~·akat son 100 met
rede Elhan yine başa geçti ve 
Poyrazla sıkı bir çekişme He bi. 
rinci, yarım boy arayla Poyraz 
ikinci ve Heves üçüncü oldu. 
oldu. Miişlerek bahiste ganyan 
1 liraya mukabil 100 kuruş ver
di. Bu koşunun müddeti (1.40) 
dır. 

lı safkan İngiliz erkek ve dişi 
atlara mahsus bu koşuya altı at 
iştirak etti. Neticede sıkı bir çe. 
kişmeden sonra Karanfil birinci, 
Dandi ikinci, Komisarj üçüncü 
oldu. l\.lüşterek babb ganyan 
200. plase 175. plase 125 ve 4.5 
inci koşular arasındaki çifte ba
his 5 lira verdi. 

ALTINCI.KOŞU 
Günün en heyecanlı vesürprizli 

koşusu bu oldu. Bütün müşterek 

bahisçiler ümitlerini bı<~~ 
ve Goııgadin üzerine 3 1~ı;~ 
tı. Koşuya iki ha~l~eçbİ( O 

sonra başlandı. Netıc l)elllet 
mit edilmediği hal~e ı<~ 
rinci, Buket ikincı, 
ü<:üncü oldu. \1).11 
Müşterek bahiste ga?~rıi 4 

plaLe 800, pl~"-e 275· 
1
1 r tııt 

kuruş, 415.6 mcı koşu 3 ıxı.ll 
deki üçlü bahis 1 lira)rtl 
5190 kuruş verdi. ..,._/ 

Yüzme teşvlk mlsabakaıarı 

Seçmeler bitti 
Finale kalan ytlzlcfller belli 01411

1 
İstanbul su sporları aja.nltğı 43.4, 2 - Mehmet, 3 -

tarafından tertip edilen program (T.L), ...,,,~ 
Türk bayrak yarı"ı: 1 mucibince yUzme ;:ampiyonluk seç· :; 

me müsabakalarına dün de Moda tasaray taknnı, 6,2, 2 -
yüzme havuzunda devam edilmiş takmıı. bfl l 

Kule atlama: 1 - sa 
ve bu suretle ııeçme müsabakala.. 63.36. 2 _ KPmal (B.fi), 
n nihayetlenerek finale kalan yü- KVC)üKL:Elt otl 
zücliler belli olmuştur. Müsabaka- 200 serbest: 1 _ J)e c:)ı 
laı-a bir gün evvel olduğu gibi yi- 2.40.4, 2 _ Necdet (G,.. 
ne büyük bir sporcu kalaba.lığı iş· Gogo (B.2). ~ 

!K.1NC1 KOŞU tirak etmiş ve müsabık adedi 105'i t · ı -100 sırt Us iı: j-t (Satış 1.·oşusu) bulmuştur. Bazı milsa.bakalar yilzü ~e,.. 
Üç yaşında safkan Arab erkek cülerin fazlalığından ilç seri ya- <R.2>. 1·34·1• 2 - ~ 

ve dişi taylara mahsus olan bu ptlmıştır. Gala.ta.sarayla. Beykoz 3 - Adnan (G.S). b~ $ 
k S··1 k ı· c··ı 1 800 serbest: 1 - ,.,,ı}· oşuya u ey , \.uruş, u t:"C<: kJüplerinden maada Haydarpaşa, 13.5 ı,6, 2 _ Nejat P• 

isminde üç at iştirftk etti. N'cti İstiklal, Boğaziçi ve Ticaret lisesi Ömer (G.S). / ,J 
cede Gülgeç birinci. Süleyk ikin· yüzücülerinin girdiği müsabakalar- Türk bayrak yart§ı:}_, .. !F' 
ci! Kuruş üçüncü oldu. Müşterek da şu derecele almınıştrr: koz taknnı 4.20, 2 - v&>"' ı 
bahse ganyan 150 kuruş ve bu BÜYVKLER tak ıl, 
koşu üzerindeki ikili bahis 1 lL 200 serbest: 1 _ Mustafa, K~~ atlama: Gll~ ,~ 
raya mukabil ;300 kurus verdi. (G.S) 2.24.2, 2 - İsmail (B.2), dan dört, Beykozdıı.n i 

üÇO.~CO KOŞU 3 _ Davut (H.B). f'na.Ie kalmışlardır. 
1 (Centılmen koşusu) 1 ıoo Sıst üstü: ı _ Fuat (H.P) Son olarak Galatasııl'fL to~ 

Yerli halıskaıı lngilıL a~lan~ 1.26.2, 2 _İsmail (G.S), 3 - ~'ie bir muhtelit takrmla stl;,J 
mahsus olan bu koşuy~. ~ıs. ~oı. cati (G.S) - sa.bakaaı yaparak s--3 
ve geçen haftanın en buylik surp 1500 serbest. ı _ İbrahim 24. muştur. 
rizini yapan Mimo7..a girdi. BiL · 8~ 

tün ümitler !\fiste. Fnkat koşu. Mu .. keııetıer arasında yap 1 ~ 
va en sonda başlıyan Mimoza ı 

finale 400 metre kala başa gec:ti A 1 B "ki l . b k8 8 
~~~ç~Jı~1~:.i~~~;!~ lk:r.~: elizm ve Si e miJsa a s/ 
ya mukn bil 275 kU'"UŞ ve 2.::i Bt!den terbıyesi mükellefleri a,.. 2 - Nuri (Beylerbe)rJ), 
üncü koşular arasındaki çifte rasındaki atletizm müsabakaları vat (Eyüp). ~ 
bahis 1 liraya mukabil 375 ku. dUn I<'enerbahc;e stadında yapıldı. Uzun: ) 
ı:uş verdi. ı Alınan t~knik neticeler şunlardır: 1 - Kenan (Beyıcoıı 3 / 

DÖRDÜNC(r KOŞU 100 metre: - Koço (Fene::-bahçe), 
(Handikap) Ririrci Koç~ (Fenerbahçe). ikin go <füvoğlu). A 

O 1 b C1 • adım: i•.ll" ç ü alısın bmncısi olan b~ ci Dnnn (Beyoğlu), üçüncü Ka- 1 ~Kemal (Halat> » 
handikaba yedi haliskan A rab zım <Eyüp). 
atı iştirak etti. Herkes ümitle . 200 metre: Eltaf. 3 - Yorgo. 
rini Mhrülc"'"" ba,.,aJamış. Bu- <'l homba..,ı: osS ......... B.rinci Koço (Fenerbahçe), ikin 1 s fj (Be koz) 0

/ 

dak ve Simı·.:,.ı;n de plaA se olma . - a Y S ., ci Fotl (F.B), üçüncü Kerven R F b h ) 
sını bekliyorlar. Koşu toplu bir <Beykoz). ecep < ener a çe ' 
halde ba.,ladı ve sonuna kadar san <Beylerbeyi). I 

~ 400 mt•tre: 4 X 100 b k 1 da bu şekilde devam etti. ?\'iha. · ayra : ıyeı 
yet Mihrillcan birinci, Karakuş 1 - Foti (F B). 2 - Kemal 1 - Beykoz 52 sall 
ikinci, Işık üçüncü oldu. l\1üste. \ Anadoluhisarı), 3 - Sakulidis yUp. 
rek bahis ganyan 150, plase 100 <Beyoğlu). Ba:vanlar: 
plase 225. plase 350 ve 1/6 vani 800 metre: 100 metre: ilt~l·;s 
Mihrülcan . Karakuş ciftini bu. 1 - Foti (Fenerb:ıçe), 2 - 1 - Latife <Be!P / 
tanlar ikili bahiste 1 liraya mu. Cevdet (Eylip), 3 - Hudikoğlu Melek (Beşiktaş), 3 s. 
kabil 1350 kuruş aldılar. <F.B). (B?ik~tif (B şol<t~) 

BEŞ1NCl KOŞU 1:>00 metre: - e e ) 
Ü - Safiye (Beşiktaş · .. ti c; ve daha vukarı yaı:ıta yer. 1 - Nihat (Eyüp), 4.41.4, 2 - il>". 

Yüksek atlama: ıe~-t .• !1 
1 - HBBene < ı::0ııır 

lllJ~Cf ~ilfJCl 
me~eıenin halli hususunda doğru 
yola sevketti. Ancak busuretle 
imparator kudretli bir erkanı 
harp oldu~unu emniyetle iddia 
edebildi ve meseleyi kendi ken. 
dine halletmiş gibi göründü.,, 

1 20 2 - Latife ese~ 
'4XJOO: ./ G 
1 - Eyilp 67.4, ı 

3 - Zeytinbumu. . (f' 
Bisiklet: 1 - S~~di11• 

1,1 satt. 2 - ı\18 6' 
Hamza. r'stıl~ 

YATI ,YAZAN 

EMiL LUDVİG 
Kont Schlieffen ilk defa bir 

sari kızamık hastalığı yüzünden 
yakayı kurtarmıştı. Başka bir 
defada başka bir sari hastalığı 
öne sürerek tehlikeyi atlattı. Fa· 
kat bir gün imparator iki cehe. 
den bir taarruz planiyle onu kar· 
şıladı. 

Neticede klüpler :Sçe· J 
cilik kupasını Fene.rVl'~ 
rinciliğini Eyüp kB~ 
rmı almışlardır. .fi' J 

Bu şikayetlerin benim kulağı. 
ma kadar gelmesi çok derinlere 
kadar kök saldığını gösterir, 
zira benim imparatorun en sa· 
dık bcndesi olduğumu herkes 
bilir.,, 

!r.ıparatora dair bu ağr bük. 
mü veren Alman ordusunun en 
yüksek askeridir. Birkaç ay son· 
ra, 1890 imparatorluk manev· 
ralarında aynı adam bu fikirleri 
daha kat bir lisanla söylüyor: 

'Geçen sene her şey yolunda 
idi. Şimdi imparator şahsi kud. 
retine daha fazla inanıyor; bina· 
enaleyh kendisine emniyeti de 
arttı. Fakat endişeleri hiç eksil. 
medi, şimdi rastgele sa~a sola 
koşuyor. Mücadele ''erlerinin 
ılk safında bulunuyor. ·generalle· 
rin yaptığı her • karrşryor, 

.. 55 -
müşavirlerinin sözlerine kula.x 
asmadan biribirini takip eden 
sayısız emirler veriyor. Daİina 
yenmek istiyor ve hükümler a· 
leyhinde karar verirlerse bu ka. 
rarlan çok fena karşılayor. lm· 
paratorun arzularına uygun ha. 
reket etmek istemediğim zaman 
bunun böyle olduğunu bizzat 
gördüm. 

İmparatorun aldırdığı ordu 
vaziyetleri çok kötü idi bina· 
ennleyh imparatorun muharebe. 
vi kaybedeceği bir gün evvelden 
anlnş•lmıştı. Bu haber ordudaki 
prensler ve maiyetler arasında 
adetfı sevinçle karşılandı. Eğer 
bir harp zuhurunda imparator 
baş kumandanlık unvaniyle ikti· 

fa €tmeyip te, babası ve büyük 
babası gibi. harbin idaresini fii. 
len eline alacak olursa bu çok 
büyük bir felaket olur ... 

Bu manevranın tenkidi yapıl· 
dıktan bir gün sonra imparator 
Valderseeden resmen Stuttgart. 
daki kıtalarm kumandasını de
ruhte etmesini istedi. İmparator 
Moltkeyi arzularına daha uygun 
görmüştü. Oç ay sonra Va!. 
dersee vazifesinden affedildi. Bu 
münasebetle impar<.tor: "Erkanı 
harbiye umumiye reisi yanımda 
verdiğim emirleri yapmakla mü. 
kellef bir yamaktır. demişti. Bi· 
naenalerh ordunun en genç ge. 
neralleri arasından seçilecektir.,, 

Manevralardaki mağlubiyetin 

acısını çıkarmak için imparator 
yeniden tabiye meseleleri hallet
meğe başladı. Fakat bu işte bü. 
yük bir muvnffakıyet göstere
medi, İmparatoru manevraların 
tenkidindô hazır bulunmaktan 
nasıl menetmek mlimkün.dü ?. 
"İmparatora münasip bir lisanla 
erkanı harbiye binalarında kıza. 
mık hastalığı olduğu söylendi. 
Eğer imparator bu celselerde ha
zır bulunursaydı yeni genel kur. 
ma.v başkanı Schlieffen istifa 
etmeğe mecbur olacaktı.,. 

Ertesi sene, 1893 martında. 
imparatorun ameliyat sahasında 
üçüncü defa fena bir vaziyete 
düşmemesi için "yaveri, gizli o
larak Schlieffen'den meselesinin 
ne suretle halledildiğini sordu 
ve aldığı malumatla imparatoru 

Derhal Fransaya tecavüz et. 
mek istiyen imparator şark ordu 
sundan iki yahut üç kolordu çe. 
kerk orayı T.ayıf bırakıyordu. 
Halbuki Fransızların istediği de 
bundan başka bir şev değildi. Bu 
suretle ordumuz müstahkem 
mevkılere karşı taarruz etmiş 
olacak ve buralardan kanlı za· 
yiatla püskürtülcoekti. Eğer 
Fransızlar ilerilernemize müsaa. 
de ederlerse onları yenmemize 
imkan kalmıyacaktı. 

Schlieffn imparatoru ~yri 
makul plfuılarından vazgeçirmek 
için bir defa daha mevkiini tehli· 
keye koyınağa mecbur oluyor. 
du.· .. 

* * .... tı ~ 
· tstıı;; Beden terbiyesı "'rtıv'~ 

gesi bisiklet a.ia.nl~ ~ 
terbiyesi mükel~efl il tef' 
tertip etti~i üçi.iJlC_A ) 
şı dün öğleden soJJr !IJ'c 
tır. dr ~;& 

F~nerbahçe sta ı-~:~ 
reket eden on altı e sıJ, /
la kadar ~dip gelJ11 yı ~.:! 
kilometrelik ~~f; ~ lı'!. 
stada halkın sure ııı.r ~'.l 
smda dahil ol~uş s.1 e ~~; 
yaparak yarışı ı~rt ~ 
neticede Topka.P1d t>irillp~ 
saat bir dakikads. . 1l',tJ..i 
den Ala?.t~!n ~.kijJ~~ 
Hamza uçuncu. j\leı11..:t1<" 
rettin dördüncll·. tefl f"'' 
mil beşinci, JiolıC: ~) 
tıncı oJmuşlardil"Uı~ ' 

Yarış çok rnu~ert(,ll $ 
canlı olmuş ve ~ 

(Devamı ııım) birer madalya 'Y 


