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Ftesrrıı -
~ebliğler 
arşısında 
1tcseıaili::-~~~ ..... ~ teıı atını:ı . bar Uğı : BüyU:ızo bir Alman 

ebesi t.n __ Sınolensk mu· 
~ bir ~ıhnıştır, tar 
lluıyada §ey. Alınan tcbUtıerİ 
keın h Yarılmadık mü talı c at bırn'I.-. s • 
0Ci>heyı ~adılar. Bütün 
l'dıısu zıı adılar. Sovyet 
~hl'Utn a;kezi \'alıdetten 
ı.}e. iınha ~Yl'l kıs-nılar ha· 
"'llldı A edilıneye mahk"
li~ · "Ynı ·· uuı 
6': Sın ı S'ündc bir Rus teb· 

<l!ıı_ _ o ensk 
ı -<ll' kaı muharebes'ni 
<ı duıııun ~ışlar. Ricat §Ö.)~ 
~tıka.bu 1 «kls her tarafta 
:llııdi Okutaarruza gcçm!şlcr. 
en tlasıı Yucular bu i§ln için· 

"' !:tksınlar ? 

.. ~~.!~ Cabtt alçın 
~~~ 1tau;:8b1ına artık resmi 

'<:.lctıte ~ n olnunaı oldum l'o ad • 
tı 'ltın. Onıa ece 5 erlc,·halara 
llıı1tııı- bi r kafi gelf:rnr F"a 
dcıııı._ r • · • 

i bi ""llll. \ 'akfJey öğrendiğime 
-. .• .." f1ldr dl a3i hakkında tak 
""llUYar e ncbilirsem kendi: 
t%u~ addediyorum. Hat t.il. 

'h ltıeUnıerı ı 8d lltıi • "leseıa n eta ez. 
•r.ına ait tayyare bombar • 

. ~aPan de tebliğler, bombar. 
~- _ t\skerj Vletın ağzından o. 
~~h.•re ıa!edeflere 'c mai 

il', lliiyU . 1 abetler kayde. 
~r ~ klü küçüklü blrçıef.ı; 

llda §U ~nu11tır. Tayyare 
tti ba,'acla lld&r tayyare l ıı. 
.,h,lıııii tUr ~·· kadar tayyare 
t:"ı liiz '.. 0 nen taU1.·arccl 
""'«I • l'uz ·"' • ltt l"\llbftı __ elli kilometre u. 
~~~·. --...ı.rın aıe,'lcrinl gör. 

hlıı~"fU' 
il t.)hhı"5a: ~z 

1
de

1
, led~n 

oı.._ ~lert t J a e!J u5. 
1- "Qlll tllt n n Yakla~malanna 

~Y)-attı • Yalnız münferit 
~~r~r0!lehrin üzerine .:e. 

(j t .larıaıa nlan~ da attıktan 
11.ı bııilı;tur ra dusmüştür. ::ı-Je 
~ı:'ri h •1 ne c,· yıkılmıştır. 

~l tıt e!.1~~e bomba isa. 
~ ~ıı dii t gonıımu, değlldlr 

lııııt1 illıan ta • • ta a1<a yyarelennfn 
~~ıt l'l'ateıcr:endilerinılen dü. 

it d. en bel) on mi ıı 

l'<l~',lllda. 
b;.'"\l "ÖS•-- bir Sovyet tebliği 
·~1hıı "Qlcc • 
l\ )'ı- 1 bııdtaınmda bir yer 

1 ~ 'bir So rnıl~f. Blra:ı 
~ıı :troı de ''Yet tebliği Kö ·• 
•oq le idliıtıı Polarnım bombar. 
a~, "'1t aıtınhaber 'erml ti. 
tı~lcta ne f da resmi tebliğle. 

llltı\·a ll)'da var. Tahtct. 
~ ~bllğı ffakıyetleri hak 
lı..~ b!Q er de bö 1 • 
~~l'lltııtonı1at~ıuk Yt:· Şu ka. 

lııııı. '' ıu k cca.r ge. 
1 r hıı ~11p1 

to . adar kruvazör 
e~ lıCııat,1 h~Plllenml • Kal'§ı 

\lı~~ ~. lcını ç bir zaman ka. 
L~ , lıı~da t<ontroı edip do 

tl'ııı il& "'ka 
~''tıı ıı '1liba "~ racak. Be. 

t ltılııar l(J lAgayı o kadar 
ı.. ~ .~ ~·~ dedikleri mik ,..._ ~ ııısa '-'nı3 • 
'tt il bt )'dı ın: Yahut tayyare 

' 1.tııti?dl llö diye kadar harp 
\' l~th ilı:rtn_ Ylc olmayı:. ına 
'1~ °' (ltu~ l'astgeıe rakam 

ı.. ., lra:·· ğinl anladık • 
"lij~ lt'ıubar • 

' lıtı-.._ ifaya ebelerinde 0 

eti ·"' oıı:u Pek lınkin yok 
t ~ llıli~has gi>zetmek urun: 

~I ltJ~rın ISiar i tediklerl 
i u;,~~ııı an~ltblr mana ifade 
tı. hır eh trnaya uğraş m. 
\t~~ . etıuııiyetıeri var 

'l't:;ı'vaı1ı oku 
et( YaJı YUcuiar mu 

tt:~~rlerı:t ~uvaffakıyet: 
'<llll hiç olçnıeseıer o· 

htıt, t-ıca bir ~y anhya.. 
''"4ı l'İU( bl; nıuharebe saha· 
ıt~1ı~ devıeun ııe~rın filin ya· 
'"le~ f.ıatbın d ehnde bulundu 
'-~liıt~ llıUaaıt e filin yahut fa: 
f \', b \·el'lılekbir.;tarzda gitti· 

l.t,.,_ il da otnı nıunık\in olabl· 
~ : ~ a asa ne yapaca. 

llli .t" lııı ıı i 
'lııi~ Srn01~~~lr Alman teb. 

11-ı lttıııı:.~ tal"ıl k muharebesi 
il,.~ ti n nda bir ey. 
t~ enı lıa. llsyada yanıma.. 

'tıı lıeyı t lııratanadılar 
tı ... l>nrcaladı1ar So•; 

a ... erk • ·-
~hı '~· ezi ' 'ahdet.ten 
~ .:;e ~;~tar halinde 

lt11s tebllğl;~!!k 
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J Şark cephesindeki harekata ait resimler] Feci bir kaza 
· · ~ --- · 1 -·j . t Bir .. a~.am minarede 

Yıuıan blnnl11r ara"m:b llerllyen Alma 
n askrrleri • :Ukmnı . da bir şehre Al 
man motöclii lmn·etleri ~iriyor • Yol 
kenıınnda uyuyım Almıın askerleri • 
So\'yetıerc alt bir tren hattındaki oto 
drezlnle llerJlycn ~lmıınlar. 

Alman tebliği 

iki 
Sovyet 
fırkası 

Tamamile 
imha edildi 

---0--

Dinyester nehrinin 
civarındaki bir şehrin 

İşgali sırasında 

10.000 Sovyet askeri 
esir edıldi 

Bcrlin, 31 (Radyo) - Alman 
ba..5]tumandanlrğı tebliği: 

Peipus gölünün garp kısmında 
iki Sovyet fırkası ihata \'e ta
mamiyle imha edilmiştir. 

Berlin, 31 (Radyo) - Alman 
başkumandanlığı tebliği: 

.Dinycster civarında bulunan 
bir şehrin işgali sırasında Alman 
kıtaatı 10,000 Sovyet askerini 
esir almışlar ve mUhim miktar· 
da malzeme iğtinam etmişlerdir. 

Milôno, SO ( A.A.) - Ofi: 
Ukraynada kain Balta şehri, 

Pooolo d'ltalyanın Romanya • 
Rusya cephesindeki muhabirinin 
telefonla bildirdiğine göre. Al
manlar tarafından işgal edilmiş
'tir. 

mohare~inl onlar ka:r.anmlşlar. 
Rieat öyle dursun bllald~ her ta • 
rafta. mok&bll taarruza gcçmi ler. 
Şimdi okuyucular bu l~in içinden 
nasıl çıksınlar! Ben dediğim gibi 
scrlcvhalara bakıyorum. Kiycf, Le· 
ningrad, M<>Sko\·a dü5t ü derlerse 
, .c bu ha,·adl" birkaç günkü tcb. 
liğlcrdc tekrar v0 teyit cdllirse 
Almanlarm Derlemekte olduklan • 
na inanacağım. Bir taraf mütare. 
kc talep etmodikçc de diğer tara.. 
fın gallbJ.yetlno hUkmedeml ·~ • 
ilm. 

. , :· duşup parçalandı 
Minare şerefesinin . alhndaki nebati 

temizlemek için 'skele kurulmuştu 
ıskele sallandı işçı caddeye uçtu 

Bu sabah ü skUdsrda feci bir kaza mil, dtğcr ismlle Ycnicamldo ce 
olmu!J, bir ı,,çı 40 metre yüksekliğin. ctınişUr. Bu sabah camlln minare 
deki blr minaredmı dUşcrek parça.lan deki r;erlfenin altında üreyen ~ba 
mak suretile ölmüştür. n temzlcmek Uzcre iskele kurup 

Kaza Osktidardak l Ccdid valde ca- r aya çıkan i§çl Yahya ne AbrUlha 

Sovyet tebliği -
Biiviik 

Amerikan 
sular1nda dolaşan 

6 Japon 
bahkçı gemisi 

müsadere 
edildi 

(Yazısı ·1 iincilde) 

Navıaalara za• 
lste~lyor 

Münakalat Vekaleti vaziyeti 
ve talepleri tetkik ediyor . 
Türk armatörler birliği, kömür 

fiyatlarına zam yapıldığından. 
beri epey b ir müddet geçtiği hal· 
de navlunlara zaruri olan ilave 
yaprlmamasmdan dolayı armatör 
!eri ... zarar ettiğini gözönüne ko
yar:.:.: Münakalat Vekaletine mü. 
racaat etmiş ve zam yapılmasını 
istemiştir. Bu hususta bir karar 
verilmek üzere olduğu anlaşıl· 
maktadır. Münakalfıt Vekaleti 
alaka.dar daireleri 'bu meseleyi 

1 tetkik etmektedir. 
ı Kömür fiyatlarına 7.am yapıl_ 

1 
ması karan 27 nisanda verilmi' 
ve ton başına iki liraya kadar 
zam yapılmıştı. Bu vaziyet do-

istediğini yazmıştık. Bu nakil va 
sıtalarrnm bilet ücretleri !stan· 
bulda toplanan bir komisyon ta. 
rafından tesbit edilmektedir. Fa
kat uzak deniz vasıtalarının naV" 
lunlan Münakale Vekfiletinde 
toplanan bir komisyon tarafın· 
dan tayin ve tsbit olunmaktadır. 
Bu meyanda denizyolları idaresi 
de uzak seferler yük ve yolcu 
ücretlerinin yükselmesi için lbir 
proje hazırlamış vekalete ver. 
miştir. 

ÇERÇEVE 

Çall§ırlarkcn, iskelenin bir aralık 
!anması neticesinde AbcUlıhaklm 
vazenesini kayocdcr ek ~ğıya u 
m~ur. 40 metre yUksekllğindekl 
na.reden bir taş parçası gtbl d 
AbdUlhaklm, kaldırım t.8.§larmm tı 
rine düşer dil§mez vücudu hurdc 
blr hale gelml!J, ka!ası paUamr,ı 
hemen ölmüştür. 

•H!diseye Üsküdar müddclumum 
lltı el koymuş, tabklkata başlnnmı 
trr. 

Şangbay limanınd 
bulanan 

Bir Amerika 
ganbotu 

Japon tayyareler 
tarahndan 
bombalandı 

veıs ba b4dlse 
mlnasebetlle be
yanatta bulanaca 

Nevyurk, 31 (A.A .) - Ofi: 
Amerikan ajansları, Şangha 

da bulunmakta olan T utuila 
dmdaki Am~rikan Granbotun 
dün Japonlar tarafından yapu 
hava akm.r esnasında cüzi h 
uğramış olduğunu haber v; 
mektedirlcr. Geminin bir k 

(Devamı 4 üncüde) 

Almanva 
alayı 

Kam ilen 
imha edildi 

-<>-
Novorojensk, Nevel, 

layısiyle liman nakil vasıtaları 
şirket ve mües..~elerinin zam ARTUNKAL 

bilhassa Smolensk 
Zitomir mıntakaları~da 
Çok şiddetli muharebeler 

cereyan ediyor 
MoııkO\.'ll, 81 (Radyo) - Sovyetıer 

birliği istihbarat bürosu taratmdan 
bu sa.ba;h neşredilen harp te bliğt : 

30 temmuz günU ordularımız. No. ı 
vorojcnsk, Nevel, bllhassak Smolens, 

(Devamı 4 üncüde) 

Dün gece 

Bir itfaiye arazözü 
tramvaya çarptı 

Arazöz harap oldu 
tramvaym önü hasara 

uğradı 
(YazL.111 4 üncüde) 

Son bir ay içinde 

Vazlyetla gOster· 
dlğl lalılşallar . 
Hariciye Vekilimiz Parti Gurupu 

toplantısında izahat verecek 

Geçenlerde bir münasebet, ba. 
na, örfi Jdare kumandanının huzu• 
runda birkaç dakika geçlmlek fır
satını bağt,ladı. 

Muhterem askere veda. ellerken 
içimi o tUrlii hürmetkar bir tntt. 
ha kaplamıştı "ı, bu intiba ~ahıs 
iar arasında.ki basit , .e dilsiz bir 
sovgl duygusundan ibaret kalnıa.. 
ya razı olamadı; yazıyla. ifadelen• 
dlrllm~l ,.c okuyucularımla. payıa:;. 
ııılması ıazun bir tahassüs ~klln
de bana hakim oldu. 

ArtunkaJ hakkında, ı.ağdan ve 
soldan, hu asile muharrir arka 
daşlanmdan dinlediklerim dı5ında 
hiçbir pesin görü:> sahibi değil. 
dim. Bu fikirler de muhterem as. 
kerin llk nazarda içime dolan 
~i'klık, temizlik ve •dürü tliik dolu 
simasını canlandırabilmekten hay-
li uzaktı. · 

Çehreler ve tavırlarla. duygular 
ve dü~ünceler ara.. mda birlbirlne 
geÇın.i~ slkı alakalar bulunduj'.',runa 
her zaman dlkkat ettim , .e c;ok 
defa ~arf mahiyetindeki bu dıs 
unsurlann bir hamlede rna.ı:ruf~ 

B U.. y U" K M 1 L L E T M E c L . s 1 ~~~':!;:!;~ı:n~:!.
01

~~~~ bu • ~kJ dikkat ve 5ehadetlmin pek _ L 1 1 parlak bir misaUni hcdiyo etti. 

PAZ"l"RTE~S. -GU"' Nu·· ~TOPLANIYO .R ~Et~~~:=~·rf~·E H 1 . darken tc;Jmde halkalanmaya Niş 
'- ;..t ı byan tezat duygulan, bir müddet 

. (Yaz.ısı 4 üncüde), sonra beni, general üniformasının 

Necip Fazıl KısakUrek 
demir kapağl altında hıı.rikulid 
ince, yuınu~ ve derin bir ruha t 
sadiif ettirdi. İnandığım kuwe t \' 
~det de .zaten 'e ancak böyle bi 
mlınıuiyo sığabilirdi. 

Türk ırkının Rumeli yaylalann 
da gellsml' Jıa~metli t.aplannıla 
birisine malik olan muhterem M" 
ke r, bilha. ... c;a c;ehr inde düğUmlC· 
:1-ict madde ifadeslle, ayni ırkın 
aı;ık, teml:r. , .e dürii .. t ruhundan dı· 
~an ı~ıklar sızdırıyordu. Geni• 
c;apta bir maddeyle ruh arıu.ınd:ı 
ahenk, n•ıin ve mu,"aıcne ifa.ılesi 
ni - ki sahcserinl ebedi b\iyii. 
ğüm 11are:aı l"eni Çakmakta bul· 
dum - Artunkalm yüzünde oku· 
ya okuya du.)duğum ze,-kl anlata
bilmek io;tcrdim. \'c muhterem 
asker uzun uzun konuşt.ukı;.a, an· 
lattrkc;a, tahlil ve teı"acipler }&ptık 
!.'•, bir hamlede edindiğim intlbıun 
ooyuna 'c ... ;kalarml toplamış oldum . 
Biiyük ku,·Yet, 5iddct , .e salıibiyc. 
tin bü~ ük hicap, edeb ve Jıak du~~ 
~ustıe iç içe bannıwısıııı dalma 
ö.ı:lcmls olan mizacım, Allahm an· 
cak lii.;·ık kullarma beh~cttiği bıı 
~'llrndıİıı; imtiya.zmı Artunkalda 
fıızla. ... ııe buldu. 

Ve otı0II1oblldc gazetemin sahi 
blJc bcmber matbaaya gelirken, 
bilytik t~crit ve tc§)tis zekasına 
hlı; de muhtac; olmada.o ruhunu 
vo halini bu kadar yüksekte t u t. 
mavı b11ml · bu muhterem askerin 
bahsi, ikimizin de hayraııhk Jıede 
finl te~kil etti. 



Temizlik işleri 
lklediyew..i:ı:i yapıcılık bakmun. 

lan takdir etmek blr nzifedir. 
ı·rml:ı:lik bakmımdan pek geri oL 
luğunn t;iiylemek ~rti1e .•• 

({ru: k~re Y"J:1.<lmı, yine tekrar 
eıliyorum, arka AOkakJaını, kenar 
ııaha.lleh•rin hail birer ~öp i~kele
,1ılir Jlos ana ı-addelcr ıle onlar 
lıın ;,ek farklı cle~l a! 

•rcmizleme J.;ıleriııde de Aörilleıı 
ıksaldıklar \ar. llilha.cısa büyük 
·a.cl.deler, ga.yri muayyen saatlenle 

.. ıiprülü;\·or. Bu tf'mizlik ( !) inın. 
la ameleler -.iipilrgelerini <.albya. 
mk, kupkuru l.."aldmmlardaki t.cno 
.. a.ğa sola sa\ urmakta. bir mahzur 
:.örmüyorlar. Böyleliklc milm>p 
' uttuğumoz anlar oluyor. 
Temizliğe, Upllrme amcUyesino 

hir şey dediğimiz yok. Bili.ki-., 
memnun oluyoruz. Temiz bir ~o. 
l,a.k, bir cadde gönül açar, k.ıılbe 

rerahbk verir. Fakat, bu i'11er, 
<'addeler sulandıktan sonra yapılsa 
.. üprülso daha. iyi olmaz mı!._ 

Bir zamanJar, gttnde birkaç de. 
fa arazözler, SG1mldan sularlardı. 
Şimdi, buna raslamıyoruz. Buram 
boram terlediğimiz bu ya.z ~e. 
rinde, sokaklar !'!Ulamnu ela, aa. 
ha ne zaman tıalamrf .. 

Hele aJııabJan, 80kaklamı bli. 
ni g6nneyln. Beyoğhı, Galata, 

Yeni Sabah 
llllee,}'in Oa?ılt Yalçm, lngDb bari.• 

cıye D&ZJrı Edenin BOD boyaııatmı ba. 
bia mevzuu yaparak .wııe mani olan 
sebeblerl izah ediyor n fU neticeye 
vanyor: 
"İqtltere barlclye IMIUft lllııııter 

J.l.ldm. bug1lD ın.,,llnll vlalaaJanm 

kmıJren bo meıleleJerba ü:ııeıindea 

kaymak ihtiy11.tldA.rlığıDI g&lt.erlyor. o. 
yakında mtıer tarafmdaa bir mlb 
taarruzu yapdacaima ihtimal ver • 
ndctedl.r. B~cn en'lll bama nıd.. 
dedlleceğlnl temin ellerek ~ 
tle &"ösk'rdlkten soa.ra DS811 bU &11111 
dü5ündüğüDU aıılatıJor. Onaa teWdd. 
ine gilro Avnıpaıım orta&mda et w 

t1t.'dba.bt bir Almaa,ya. bm&JnlBDJIUF- o 
la diğer nıllletlerlo müm.YI ııart.ıu' 

ta.b..lilnde yaıtaruıahdu-. Jl'aka.t A1ma.n. 
ayr )innl sene sonra tekrar bir 1ıarp 
ıkarıunıyacak kert ısarllam fabl 
utma.k icap eder. 

Bu ıprtlar hakkmda ama imlıH 

crmJyOJ'83 da kabul dar '•umma 
.;oc;terdlğl esasa naır.arao neler J&Pdııt 
ıunk 11.zım geleceflnl M!emelr sor 
değildir. Bu program plln ~ 
-.ini belki nmvaklre.teu balledrıblllr. 

J."akat yukarda da dodlj'tmls ~iM bü. 
tmı dU:aya davalan lıall;r.le ~ 
ve devi tler arasındaki aynlıkları do. 
ğurao flm.lller eıllldsl gibi bWdlm sllıııt 
düJı:9" ;ralıuz Almılllyaıuıı bir alla 

harp edemez blr bale 90kul....ue 
dünyaıım derdine 9&re bulun.mıyacak. 
tır ... 

Siyaııu.~ ..... rı oır ticaret 
heyeti geldi 

Siyamdan §01ırimize bir :ticaret 
heyeti gelmistir. Bu heyet, şehri· 
mizde birkaç gün kalal'B.k çay it
haJA~ılarilc görüsecektir. 

- İyj hat.Irlattm Jozepo, fa. 
kat bunu kendim uydurmadı ya ... 
Asıl bu nıasah anlatan hocayr ce.. 
zalandrrmak lllzm:ıgelir! 

- Allah frrsat verirse onu da 
yaparız; şimdilik suç arkadaşT e • 
limizdedir! 

Martinf'z delikanlıya fısıldadı: 
- İ§ltiyor musun! Hi~ olmazsa 

dayak yemeğe hnz:r ol ve ne ya.
parlarsa Jtirnz etme, müteessir 
görünn el Vicenzo, 'bir insan ıstı. 
raba ne kndal' tnlıammül ederse 
o kadar yiğit olduğunu iddia eder. 

- Peki aınn, şu ateş dansına 
da tahammül edilir miydi! 

- O bir ct"?'.a değil, eğJonce 
idL 

Viçenzo kararını venn:işti: 
- Hakkm var Jozepo... O se. 

nin de suç arkadasmdır; eğer bu 
masalı bize nakletmescydi zavallı 
bir adamı öldürmüş olmıyacaktnı. 
Ayni cezaya layıktır. fakat aksa.. 
ma. kadar misafirimiz sayı:lır; şlm 
?ilik mlsafi'rllfine hürmet edelim. 

- Siz bilirs!niz! 
Jozepo oracığa oturdu; çizme • 

lerini çıkardı; sırt üstü yatarak 
bacaklarını hnvaya kaldırdı. Paoli. 
nonun emrinde olan korsanlardan 
biri bilek kalmlığmda bir sopa a.. 
larak ona ya.klaştt; vunna.ğa. vur 
dukça da saynıağa ba§ladı. Ne 
Jozeıponun ne de diğerinin yüzün. 
de en kür,Uk bir teessür veya hlcL. 
det v:ırdı. Jozeponun taha.nlan ka 
barmrştr; bununla beraber hemen 
eizmelerini ayaklarına geçirdi VP 

~i,.,lıaıw, irkc<·i (•atldt"lcrinin il,i 
t a.rafmdan gelip geçenlere, i!1lerin <' 
~idenlere bakarsanız bunlann ını•rı 
ıliUerill" bıınınlarmr tıkıulıklarını 
~ôrür"iinüı. 

~l': oluyol''! diye·, m<•J'al•t~ ıııahal 
!.:almadan, bir toz bulutu J);iiz1Pri. 
rıiw t•ınırn ı· 'e ı.ıııhı.rsmı,1 hi -.okak_ 
l!'r 'e lnı ldırımlar "li11rülüyor. F'a_ 
kat bu efl<'ri silpiır:,:eli adnnılar, 

yalnu, b<'lt>diy•' t enıi·Llik ameleleri 
de~I. mağaza bel<<:ilf'ri, berbt'r 
ı•ıraklaruhr. Vurulan Pli pa-.larclaıı 

l'ftdde lozdan bir sis \#;indedir. 
Halk ubakalarmı tena iti~ut -

lı1rdan kurtıırnınk İf;İıı ınü-.bet ha 
reketlere ~~mt>kten ha".-ka ~are 
yoktur. Beledi~·e, t;enıli amele..,inc>, 
temizlik işlf"rini sıhhi bir s<'l>ilde 
,·apnıa.lan i~in tıLlimııl H'rirkf'n, 
sehlr 'e sokak terbiyesi hakkında 
kendisine dü!:!Cn 'azifeyi de ;rap • 
mail, dükkan hekc:llerlnin liiübati
Uk1t'lrlne nihayet '<'nn<'lidlr. Bu. 
ııun için de c<·zri harekt"t liizımdıl', 

Feryadı gariba.nemizi du) du 
uyandı. 

• 'az. uykusuna kandı o gül, müj_ 
deler olsun. 

l.\lmRl 

Dahiliye vekili 
Ankaraya dönüyor 

Yalova.da. buluna.n Dnhiliy~ Ve 
kili Faik Öztrnk, dün . ehrimize 
gelmiştir. Vekil hafta sonunda 

.A:nkaraya dönecek tiı'. 

Liborantlarm yıllık 
toplanbsı 

Türk Uborant.lar kunınıwuı.ıw.: 
Kurumun yıllık toplantısı 2.8.941 

cumartesi gUnU saat. 15 te Şehremini 
.balkeri konferao.s salonund:ı yapıJa. 
cağından kayrtU azanm gelmeıen rica 
omnnr. 

Kuru fasulyeye 
narh 

nearet Vekaletinin emdyle n · 
ya.t mürakaıbe koml&Yonu, kuru ça· 
h fasulyesinden baska diğer cins 
kuru fasulyelere de narh koyacak. 
tır. Bu hususta zahire borsasından 
ın:ıJUmat fatenmiştir. 

Baker mağazasının 
ihtikar da vaaı 

Dilıi, asliye ikinci ceza mahkeme. 
hinde Beyker mUessescslnin. yuz. 
de 128 karla kundura satmak su· 
retile ihtik6.r yapmak !'IUÇundan 
muhakemesi yapılacaktı. Fakat , 
n.e ınağazanm mo.sul mildüti.i Sa· 
muel ne de kundura dairesi şefi 
Dimitri gelmemi!Jlerdlr. Maznun -
!ar polis vasrtasile celbedilecek 
leroir. 

Paris panayırı 16 
eylulde açılacak 

Paris !l (A.A.) - Ofl : 
Part.s panayırı, 6 eylülde açılacak 

ve ıg eyıt\le kadar devam edecektir. 

hiçbrr şey olmamış gibi e..;kı yerr 
ne,. masanın başına geçti, oradan 
ayrıldığı müddet zarfında eksik 
içtiğini tamamlıyacakmış gibi ar. 
ka arkaya şarap içmeye başladı. 

Sonra gürcıJler yapıldı. 
Ba.calclarma çuval geçirerek av. 

lu boyunca yarış cdenleı· ikide bir 
yuvarlandıkça herkes kahkahalar
la gülUyordu. Bunların üzerinde 
korkunç ve büyük hadisel0rden zi. 
yadc böyle küçiik ve basit şeyle
rin tesiri vardı; bunu tabii görme. 
liydi: zira küçük ve basit Mdise.. 
ler burada. pek az görlllüyordu. 

Bu sırada korsanlar arasında. iki 
kişi boğaz boğaza geldiler. Viçen-
1..0 böyle şeylere çok kızardı. tıd
sini de vücutlarında yalnız birer 
don kalacak şekilde soydurdu; yüz 
vüze bağL'lttı ; sonra kubaçla döv. 
dilrdü. Herü kırbacı kaldırdıkça 
her blri keneli Strtmr onun aksi ta.. 
rafma çevirmek için çırpmıyor, 
yumrukluyor, tırmalıyor, ısırıyor; 

böylece boşuğurken bazan düşü • 
yorlar; yuvarlanıyorlar; tekrar 
doğrulayorla.rdr. Bu, hem komik, 
hem feci bir manzara idi: fa.kat 
fp~; ~".'t~ ry h ,.._..,...,, lı.n.,~n lıfr· kim• 

--..ı:::-
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Fuar için vapur 
seterlerı 

Biletlerde yüzde elli 
tenzilat yapılıyor 

lzınır entcrnrı.ııyomı 1 fuıı rınıı ıııtirak 
edeceklerle ziyarl't.ciler ıçın Devlet 
Deniz.yolları gidiıs v geliş biletleriııde 

yüzde. 50 tenzilil.t yapacaktır. Bu bı
letlerin satılmasına ıu ağustosta baş. 
}anacak ve SO eylüle k.nı.lar devam e. 
decektir. Denlzyollıı.rı ıdaresi. fuar 
için. ıla.ve sefer.er de yapmağa karar 
vı>rmiştir. Bu arada lstanbul • lzmir 
arasındaki sürat postalu.n fuann deva 
mt mUddetince üçe İstanbul - Bandır. 
ma arasında Uc: s fer ıJorde çıkarıla. 
caktır. 

Ziraat vekaletinin 
kurduğu kombinalar · 

dan ahnan neticeler 
Zinıat Vekaleti tarafından ku 

:rulan kombinalar Ankara, Polat. 
lt, Yerköy, Niğde, Konya, lzmltte 
vp, Eski~ehirde faa.lıyete başla_ 
mı;;, ~imdiye kadar yalnız Ankara 
civarında 13 bin dekarlık boş ara· 
zi sürülmüş ve ekilmiştir. 

Kombinaların makineleri sa.ye· 
sinde 10 milyon kilo buğday elde 
edilmıştil'. Kombina makineleri, 
milli korunma kanununa göre, sa· 
hlpleri tarafnıdan ekllm.iven boş 

arazide de çalışmaktadırlar. 

Manyasla derhal 
kadastro yapılacak 

HUkümetçe gorühın lilzuın uzerine 
Manyas merkez kaza:;ile bu kazaya 
bağlı köy ve arazilerin kadastrosu • 
nun A.\!i!en yapılmBSı takarrur et~. 
tir • 

Manyas kazası clvaı·mda tıaz.ı.ıı., ı

le köylUleı arasmda arazi mvıelelerin 
den bazı üıUlll.flar olduğundan ve Ka.. 
racaboy harusınm inkişaf şekli bura
lara mUteveocih bulunduğundan bu 
kazada lstlsnaı ı.>lnra.k kadastro yapıL 
ması takarrür etrolştlr. 

Uaha evvel Karaca.bey ve M. Ke. 
malpaşa. ka7.al.arı dohllinda de aynı 
~kjlde bazı iht.llA.tlar zuhur etmış ve 
19:l7 tarihli arazi lhtil4!1arı kanunu 
ile bu ihtilii.flar o zaman M. Kemal.. 
pqa adliyesinde hallolunınU§tu. Şim
di Maııyasta kada.etrouun yapı.lmaai • 
le bu nevi ihUlMJ.ar evvelden önlen • 
Dıiş olacaktır. 

istanbulun tafsilat 
planları 

Belediye imar Müdürlüğü Prost 
ile birlikle Boğazi<;in.in Rumeli sa 
hili. Unkapant ve civan, Sultanah_ 
met . Sirkt-ci, 1stiklal caddesi v" 
etrafı. Samatya ve civanmn tar 
siHit plfuılarrnı hazırlamaktadır. 
Suad.iye, Erenköy ve Büyükadaya 
ait tafsilat p!Anları da Nafıa 1<-::n 
cümenince tetkik edihnektedir. 

Altın fiyab 
Dün de bir altnım fivatı 2fl lira 

75 kuruştu. 

39 
serun gözüne ~ıırpnuyordu ve lı er. 

kes derece derece gülüyordu. 
Heriflerin sırtlan, omuzları. kol 

lan, bacakları, hat.ta yüzleri çü
rük ı<;inde kalmıştı, Baxı ·erleri 
morarmış, kızarmıştı. Kan sızan 
ye rleri de vardı. 

V içenzo bağırdı : 
• - Yeter! .. B1rakm şimdi: hem 

de biri.birlerinden ayrılmasınlar! .. 
Gene kavga etsinler! 

ÇözdUier. Herifler elbiselerini 
ve çi7.melerinl alarak yerlerine 
gitWer ve oturup i.çmiye devam 
ettilf'r, Kendilerini ucuz kurtul· 
muş sayıyorlardr: çünkU n::is on
ları şimdi buraya \'C eski yerleti
ne gönderPceği yerde zindana gön
derebilirdi. Biri diğerine tahta ka. 
deh mi uzattı: 

- Kaba.hat bendedir: barrşa • 
lnn! 

- Sen zaten kafayı çekince M" 

lan kesilinruı; dayağı y:iyince de 
eşek gibi sabır it ve uysal olursun! 

- Ne ya.palım, Allah öyle ya. 
ratmış; benim kusurum değil! 

- Allah sana akıl vermiş! 
- Vermiş ama iyice yerıeetir-

memfş; vakit. va.kit oynuyor! 

! __ ...... _ _.._, _ _________ , ____ .,.. 

f YENi EKMEK 
i 15 Ağustostan ıtibaren 
j yenı çeşni tatbik edı ıecek 
: 
5 15 11ğusluı.tan itibaren l'kınek.} PuU 
a çeşni ı.izerJnderı .rapılaoktn. Be 
i ~i yüzde 70 ~ uınıışak ve beyaz 
: bu~y üzerinden ~rt.ip t:dllıuf&tlr, 
i Dün, bu lm!i!ısta. bir rırında tec. 
i riibe yapılmı!fltr. &idP edilf:'D ekmek 
S nümnn i vali ,.e belf'dl.'re l'f'l&i Lot .. 
i ti Kırdara verilmi tir. Netioc• mın·a· 
! tık göriilmli tür. 
: ........... ...-............... ..._ 

Urfa yağı 
yükselişi durdu 

--0-

M uhtekirlerle mahallin
de yapılan mücadele 

müessir oldu 
---O---· 

Sabun fıyatl a rı 
tetkık eoılıyor 

Urfada fıyatıa.rı ıııura abe komis
yonunun UJ'fa yağ fiyatlarını 130 kıı. 
rll§ olarak tesbiti vt> muhtekirlerle 
ge.nı.ş &çilde bir milcaddeye geçınesi 
Uzerlne şehrimizde de yağ fiyıı tla rı... 
nın yükselişi durmuştur. 

Diğer taraftan perakonde peynirin 
80 kuruşa satılması devarıı etmekte
dir. Perakende ı>eynir !!alan bazı kim 
se~r dün murakabe bürosunıı müra. 
caaUa toptancılat'ın fazla mal ver • 
medikleri.nden sikayet etmişlerdiı'. 

Ayrıca sabun fıyatıarı da 7.eytinyağı 
fiyatıarnlm yllkselme~i üzerine flrla

mağa. ba§lam.J§tır. Murakabe koınis • 
yonu b•ı bU!!U-'lta tetkikler~ ba~lamı~ 

lir. 

Maden teknisyen 
m ektebi açıldı • 

iktısat Vekiılctl maden mühep. 
ciisi yetistirmek için. leyli nıe<!cani 
ve dBrt sene talısll müddetli b r 
maden teknisyen mektebi açmıştn·. 

Diğez· tara.ftan maden işletme . 
leri de elektrik santrallatt ve dı 
ğer atölyelerde çalışacak mak~ ~t 
terin yetiştirilmesine mahsus .. kın 
ci bir mektebin daha kurulmas·nı 
kararlaştırmıştır. Bu mektebe ilk 
mektep mezunları kabul edilmek 
tedir. Ayrıca tktı.sat Vekaleti Sü· 
merbanka bağlı fabrikalara kalfa 
ve ustabaşı vetiştirecek kurslar 
a.Qacaktır. 

Orta t edrisat muallim 
kadrosu 

hazırlanıyor 
Maarif Vekilliği orta 1 rdt'iııa t 

ınuallim kadrosunu hazırlamakta. 
dır Geçen },I oldu[hı gibi bu sene 
n İot.anbula ancak yardımcı mu · 
allim verilecek! Ir. Bu seneki kad· 
roda bilha.'!Sa muallimlerin mezun 
)ldukları fakülte ile alakalı ders· 
leri okutmaarma dikkat edilecek · 
tir. 

Şeker fabrikaları 
faahyele başhyor 

Bu :;ene şeker iatihsalatı 
daha fazla olacak 

Meuılek.etimizdeki şek~r fabrlkalı;ı.. 

nnm yeni sene faııliyel.ıne ba.şlama.. 

lan ~io her tUrlll tel'libat alınmakta. 
dır. Alpullu :ıeker fabrilı:a.<ıınm terti
batı ikmal olunduğu ve 'l'rakyada 
pancar kemale geldiğinJo!n faaliyete 
geçmesi için emir vcrılmlstir. Bu su 
retle ağustosun 20 sinden itibaren 
yeni şekel' piya .. aya gelnıı oı ıcak • 

tır. 

A.lpulludan sonra Esklşehır, daha 
.sonra Uşak ve en sonra 'l'urhal tabrı. 
kaları faaliyete geçecektır. 

BÜ sene pancar mahsulUnlln fevka.. 
iade iyi olduğu görülmektedir. Hu se
ne de şeker pancarı zeriyatını..ln ge.. 
cen sene <>lduğu gibi geniş bir pı·OJr· 
ra.m tatbik edilerek bilyük nraziy~ 

pancar zer'ediltıiginden rekoltenin d:ı. 
baha yllk.sek olacağı kuvvetle ümit e
dilmekredir. 

Evvelce ver:l~o karaı· nıudbinc.! bu 
.sene müstahsilden pancıırm kilosu 
geçen seneden on parıı. tazlaşlle alı • 
nacaktır. Fakat bıı sene llk deta ola. 
rak tarlalaı-ın fabrikaya uzaklığınıı 

göre bir barem tatbik oluru caıtınuan 
bundan fazla alacak köylliler de bu.. 
lunacaktrr. 

Murakabe 
komisyor.u 
Bugünkü toplantıda 

görüşülecek meseleler 

Hadiseler ................ ~ 
Ve Tal 
'c • • •••••• ......-. 

Amazonl~ 
Yo.urn: Kadircan KJ 

. \ -· Bir SO\ yet kadın tabu.': 
lar tarafından imha e<filnı1~ 
bu haber ka.r~ısında: 

1 - Bunu da mı göreceld 
Diyor. Kadını biz her ı,t>f 

,·eı anne oluak tanırız. ~ 
limesi ,e.fknt kelime,,ırıe 
berab<>rdir; anormal batı 
rm buna. aykın hareketleri 
kaide~ i 'e kanaati -.ar.ııın1 

ne olmadığı zaman i,.t• · 
incelik, İ)ilik, se\ ;:;i 'e • 
t t"m~iJ eder. Tarihi o ha1'.ı 

rellit kadınları dıı bu uıı\ll 
naa.ti bozamaz. i-. böyle lk• 
di ~ö:ı:leriroizin önüne• kor 
maıv.ara. seriliyor: ince 
hayat ve ~k ka),, ~ ol•ll• 
hareli. uzun kirpikli, ~hl 
~ah, t.a.biatio bize düny•. 
gi~ttrmek i<;in özeıı~rek 
bn zarif mahlfıklar, kabil 
rengi elbiseler içinde• ,.,. 
içinde cansa: yatr'.\•orfar; 
"ak!l~ına bir ktıl":'un ..aı1l11 
tekinin ~üzel yüziiııii ... arıtl 
c:alamı~; üçün<'ö~·ü bir bO 
pa~a)·a a~·ırm1~: bir cok 
renç birer et n• kemik to 
lindl'dir. 

hte dünya J.nırulalıtlnnh 
-.anlnrın o~adıkları 'uh~<' 
um yeni bir "ahn<.'"'i... \~ 
dmlar bile, pek eok ,·rr 
koı1um~· haylhıtlarnı bil•' 
etlikleri hu~inkü '~ varıll 
ler bile harp mt•ydanıarın 
;nğın ölüyorlar. 

Tarih1:ilrin bahıı.sı trer<> 
tabının birkaç ;\'·eriodı• k~ 
bariplf'rdeıı bahseder; "1 

lcrlnl. ı.labiltli~inP ı-i""irlr. 
\mazoıı diyorlar. 

F'iyaL murakabo' komlı:.yonunun bu. Ama.lOrılar \-..rıı.da, \fri 
gün yapacağı toplantı ruz11Bmeslndc Amerilmda 'annıo:. '"' ıı . 
uazı milhlm meseleler Yl;\rdır. Ko • lan ,\nadolunun -.lmalintleı 
misyon bilhassa §tı ıneseıeıerın muza~ deniz kn,ıarındn otururla 

• btl keres.ini yapacaklıl'. rika Amazonlannın y<'ri 
ı - Peynlı- fi~atlarıncıa gortilen ..,imalinde imi':' . . \ ... yıt :\ 

gayrltabU fıyat yüksekliği bu bıısuı:.- <;ol'tııt°Kcn sai: mçmclerlıti 
t.ı belediye ıkthıa ~ mUl.liıı·lüğü ve n. larnıı<ı; bıı •mrfrle meote' 

1 yat murakabe bürosu birer rapor lıa. ktt\'\·et. de sa~ \ioln <>ec;er11 

2'!rladıkları gibi Trakya unııımı mu.. LUmanda ok atmakta kol:ı' 
feltişliğl ve diğer bazı vilayetlerden j mu .... Krurn;u mt>mlf'ketlerfJI 
gelmi~ r~porıaı- vardır. teriyle münasebette ıuıhtP 

2 - Zeytinyıı.gı J.ıvatlıuının lki hat. kek çoculdarını bahnlarıt11' 
ta içiııdekı yılkseli~i t.ıu tıususta bir • rfrJerm.iş. Me~hur t.rııl~C 
çok raporıar varılır. Fıyat ınurakahe Sphiane Yunan mit~loJI." 
bilT08U zt•ytinyağı fiyatlarının g~en Jo.,.,an'ı tchrike !::<'hniştır· 
ikt hafta ıçmde 75 kunııtan 100 ku.. lippe io;.e llercuhe\'e k<'Tldl 
ıuşa. kadar yük~l'1iğinl teıııbit etmış.. j ni ,·erınistir: Jlipp:ıl~ tc. 
tir ülke-.lni istili etmi-.tJr • 

3 Baz1 mübını ıhtık ı bldıseleı-i. de The..,E"':Vc ınıı~lfıp 11 

bu meyanı.la kadın ve Ç\leuk çorapla- Thamyris'i; IÜ~)·hii-.r<'' '111 

rmdıı görülen ılitikt'u" aıt. cürmumeş. 1 kc:-.tlai me-.hurdur. . 
hu\. raporları çla buluumakt:ı.dır. jAyn. Uu -.onuncu kadın ııııl,1 
ca bazı ihtıkur meseleleri üzerinde hkit Tiirklcl'inin kr~ıırı'~1 
nıılddeiumumtıiğın sorıııı~ olduğu su- rasııım n•ya oj}:lıınıın 111 

ııller uc ruznıı..neyo alınmrştu. almıstır; Karndeııi1.in ce11 

~imal ... ahilindcıı Kafha"ııır 
Kıza tecavuzün cezası iran:ı inmiı,111'. 

1 
Diğf"r Amazonlar ıııı N ıızilu adındaki oir gene kıza 

zol'la Leca \"ÜZ ederek kendisini kir_ 
lcten Umer Uvan admda b risi, 
c:Un, b.rinci ağır ceza mahkemesın. 
cf' ~ sene 6 ay hapse mahküm c· 
di.lmiştır. 

Madeni ve kim yevi 
gübre nakliyatında 

tenzilat 

nıa li'uııat masal kahlliıHlc•• 
ııa rlak 'e hareketli oltl1'

1 ı.eki<ıı. Yunan muhu·yllr~ 
nııstır. Sebebi de ... udur= . .,, 
Yanın <>eoubunda vani 1' ~ 

. i 11• 'annda mahııtlara h ıı e 

_ Şimdi gene yerleşti mi'? Devlet demiryolları ~elcelu~ainın nıa. 
deni \'e kımyevt gübrelere a~stos 

erkekler olduğu ı:lbi ı·~ r 
i giymiş olan 6000 kll''• 

dm hizmet karlan ,-ard•· 
lar bö,·le silahlı kızlar9 

1 • t 
nadolu ı;ehirlerindc tesı' 
ler: bu kadınlara birfOlı e 
\'e muzafferiYt"tler ı"nst 
<lir. Geniş kemer kn~11 

manto ~yerler, başla"11~1 
boynuzlu şapka koyıırl• 

- Evet... b "t if • 
_ Allah belanı versin! Her ta. aşmdan itibaren tenzil.- lı tar e ta .... 

rafım sızlıyor ! .. bik edilmesi takarrür etmtştir. 

- Benim de ... Şerefine içelim! -----<r---
- Dayağm ve acının şcrefıne 16 mart şehitleri 

mi? sahası 
- Elbet ... Her zaman affk ve ~ehzadebaşmda yanan Ferah 

:ı.afer şerefine içllme:r; ya... sineması arkasrndnki 16 mart ~e. 
O kadar dalmışlardı ki herkesin hltJeri sa.hıısmm tanzimine tek · 

sustuğunun farkmda değillerdi; . . 
l b. ·k· d kika rar ba.şlanmuıtır. Buras1 güzel hır 

onlarm konuşma an ır J l a park T il ah lı r k 
için bütün me<:Iise hakimdi. Vi- 1 akt 'e yeş 8 a a ınc ona • 
çenzo o tara.fa evvela dik dik bak.. c ll'. 

'kan lan hilal şeklirıdfl:rd\11 
mızrak taşırlardı. Ba,,ıar 1' 
olanların resimlerlno ço 
f>ıdilir. Hcrodot \ e (lalı• 1 
ğ<'r Yunan tarih,.iJeri, ~ ~ 
anhıttıklarına aldanar9~· 
tara lıl~ok harpler, h 
nat et mi~lt>rdir. 

tı. Sonra onların dayaktan evvelki ============-==========:=::::::;..---
ka.vgalariyle şimdiki .samimi halle-
rini dilşünerek hoşuna gitti. Çok 
içtiği için başı ikide bir göğsüne 
düşen ve uyuklar görünen Albino
ya seslendi: 

- Hey, çıfıt ... Şu heriflere be
şer altın ver. Anı;nızcia lı:in güt. 
mek yasaktır. Kavgalar gelip gC<'
meli, dostluk devam etmelidir1 

Bütün korsanlara göı geadire
rek sordu: 

- Anlıyor musunuz? .. 
tki ş.hba.p yerlerinden flrlanuş • 

lar; Albinonun koynundan çı:ka • 
rıp verdiği altm1al'l alare.k V~e~ 
zonun önünde yerlere kadar eğil. 
Jnişler, teşekkür etmiıflerdi. öte
kiler onlara imrenerek ve kıiılr•Nb 
rak bakıyorlardI. 

Albino dedi ki: 
- Sinyör, bıı mıa?' u- cııec:aa.. 

le iyi yapmadm.Js! 
- N!çin? 

HER GON BiR iSiM ~ 

ASOR ADALAmıl 
Zaman 7.aman Amerikanın Asor a.. 

dalarını l!fgal edeceği hakkında f1& • 
yı.lar ~. Dün de k-lgrafl&r Por .. • 

tıeldz camluırrelalntn bu adaJ.arı9. ka -

.UOI' adalan eeauM. ata.. dmh:inde 
Portıeldmdielt lSOI ldlometre makta • 
cıbP. Portıalm lllHmetlae talııld.lr. Bu 

adalann - lııüy9k ellenmnl1'8fl eena.. 
bi Amerlkap ~ cıenuM A.Mkaya 

-·~· 
1 

128* .. sebıelelfllt 
olllr. İkllml lllllltıeılll ve sağlamdır. 

•rop.rak 11Ul ıı.ll ve nıüııbi~ 
t.a.kal, limon yet~Jr. v~,. 
l:ıllttin dü.nyada. menb~ 
larmda 270.000 nilfıl& 

merkezi Tercelra ada8' ıJt 
on bin nüfuslu A.ngJ1' 

şelıridir. Fa.yal adaAI 
ta ı;elıri ele en güzel 9'lf 

Bu adalar HSl ~,..., 
rafıDdaa keşfedilm1'~ 
laıa yan&ftığı vakit " 
ril çaylaklamı ~ıaı' r 
cJnta için adalara A90 
mittir •. Zlra PorteidS 
gay!ek dmıeld;lr. 



Jl'A'BER-Alisam ~ 

ransı:z müs

ihtikar 
"lhtlldi.n t-Optancılar mı, pcrn 

kendccHcr nıl dnlıa çok yapı -0r?" 
nu suali bir gazetedrn aldrm ', .. 
~ine oradan öğrenılim ld buıu1 U. 

1
1 ısat \'ckii.letl de mc>rak etmı-. H' 

tetkikat yaptırmayı ı . .ırsrl:ı~hr 
mış. t h tfüiirın nıc' <'tıdi ~elin 1 ''<la 
ha ~ok" teshlt <'ıkn hu sualin ce. 
nı.hı \'Crfhlit:rl giin llıtiki'ır ortadan 
kafımcıık mıdır? 

Yine bıı hııb!'ıin bir ha~J.n "::th. 
nnd:m nlnc;ı•uıb'llla ~öre, lhtlW'•rı 
t.optanellıır cin. pcral.<>ıııle<'ller rlc 
reclıletmcnıckt.e Urlcr. Aneuı, mc· 

., 

ternıek e -·--HAVACILIK BAHiSLER/ ıtııumuıııııu nıurnıııııııını r.ııA sulünün toptnrı<'ılaı pcrnlr"ndeci· 
Bir N asrettın hoca 

lfikaycsi 

Paratorluğu 
1 tehlikede 

İlh· 
"'IS tr 
ıı "8.1.eteıe · • 

ti le di~kati r:l~ ne.sriya~ı, 
i l'tıünteşir N lmektcuır. 
l-'a~ığı uvo Ton. ga. 

" lllakalede diyor 

• ~r~Slz tnüste ı k · ~:ııe~ gu 'lehl'k tn .e ·e l.J?: 
lll:tsı nde de:rh 1 ededır. Vışı 

Alman Hava Or u 
SOVYET TAYYARECiLERiLE OLAN MUHAREBE
SiNDE ÇETiN DEVREYi ATLATMIŞ BULUNUYOR 

. he f.arurtdir~ dep_şi~lik. ya-
et lc!enıek b Vışının sıyn
!le llleJtten' sa .retmek, tah
ıl' te artık Çekınınektir. Bu 

torf'u~e devdevanı edilemez. 
?ili·~ eldena.ının son.u impa .. 
lttıt ~n 7.e\•aı. çıknıasına, mil
J~ ,;. . ıne sebep ola

. lıJı \'az· 
ır ki M ıyetirniz o kadar va .. 

~~u etrJreşaiın milli birlik 
liu~~ halini ınnlda toplaması bir 

-1\ll~. InıRt 
~ gj ÜZer • ır ... 
~1 n ve llı e Paris matbua

aitrlldad addeten Alman 
~ ()\~r. Bır. Lava! da Pa. 
~ ~!ndiçini ~I Ya~ıdan çıkan 

. .... ..,"... ~i kab· e hır muahede 
eı-i ın ınesinden Paris 
ltaa eınnun d ~·ı . 

110 qa egı lerdır 
::et-esinden _ • 

·~ obn tebliği . 

~etıi ke ~Ukta 
ıay· şıf kolları a "'gır 

ıata ... 
Orııa, ao ugratı l dı 
l't % <A.ı\ ) 

tr.~ ka~~ İtalyan or. 
'fa ~ 61: ının 421 nu 
4ıhı}~ltkuııe . . 

ıı ~a linı l'iıniz, Kıbrıs ta 
~ tcSisat anıııdaki dennlar ve b· ın1 ı.~ ~·~ 
~ ~!' li~iik •JOınbardıman 

ı <arını~ıa lllikyast.a yan -
t d i\friltlld ?'dır. 
. ~ııı :e 'I'?btuk cephe· 

11 "e ~eıı. kıı VZilı:ırbnize yak 
"c §ıddeuı ~elli kşi.f kolla· 

~ c~ ıaYla~ ın'*;'lbelf'\ gör 
· dU ht-shıde a ugramıştır. t; ıı "~lllJ:ı ~vcı tayyarele. 
~la Uııı !ltakalarmı ve 

~ l' Ve h tnilralyöz ateşi· 
~ ta aıı.innlar unıardan bir ço· 

~fyıı:eıel'i S~annışlardır. 
~ ctr..;· • l31tıgazj . bo 
b .ı\t ~lel'dir Yl m· 
tıt liltaııa . 
~ ilcrı tı:ıııı~ lJolCiıefit ve 

Haziranm yirmi ikisinde Alman 
ordulan iki bin dört yüz hllonıot· 
relik bir cephe boyunca Sovyct 
Rusynyn karşı muhnsamnta giriş 
tJği zaman, havncılar karşılannda 
adet itibarile m~vi denecek kuv 
vctte ve her cihctçe bol malzeme 
li olan Sovyet tayyııreclliğini bul. 
mufjtu. 

5ark cephesinin devam etmekte 
bulunan harekatında. bellibaşlı na.. 
zan dlkko.ti çehecek hadiseler cc 
reyan etmiştir. 1lk günler zarfın· 
da Sovyet Rusya tayyare meydan. 
lnrma karşı yapılncak şiddetli bom 
bardmıan baskınlarile bu havacı • 
lığnı kudretten düşürüleceği ve 
h areketten geri b:rnk•Iııcağı c!lşü · 
nUlüyordu. Polonyanın bu vaziyet· 
te ilk kurban oluşu , diğer bütün 
tna.nııza. uğrayan devletleri uya _ 
nık bulundurmu~. bilhassa Sovyet 
tayyareciliği dnhtı önceden tasar • 
Ja.dığı böyle bir baskına karşı ted· 
birli davranmak suret.ile, kendi or· 
dusunun güveni bulunnn bu harp 
sanatini kurtarmış oldu. 
Alınan tayyarecilerinin Sovyet 

Rusya hava meydanlarma. karşı 
yaptlklnn t.aarruzf hareketlerde, 
Sovyet tayyareciliği kendini tam 
mfi.nasile de kurtarmış değildir. 
Fııkn.t vermiş olduğu zayiat. her • 
hangi bir taarruz .sırasında göze 
alınacak kadar :ı.zdı. Yalnız §U var 
ki; gün geçtikçe artan ve he; se -
ferinde ha.sınma dn geniş mikyas-

ta zayiat verdiren kayıplar, mib· 
vrr havncılığına karşı mukavemet 
eden Sovyet tayyareciliğine hare
ket serbestliğini bırnkma.k mecbu· 
riyetini göstcrmicı ve bugüıi için 

Yazan: 

~')ARKLJ 
daha ziyade tedafüi mahiyette ol. 
mak üzere bir ıtn.biye şekli tn.tbik 
etmeğe başlamıştır. 

Sovyct tayyarecileri miidafanya. 
ehenııniyet vermektedirler. Cephe 
boyunca mihverciler eline geçen 
tayyare meyda.nlaruu, ileri hatlar. 
daki motörlü ve zırlılı va.srtalnrln 
kara. ordularının tecemmülerini 
bombardıman etmek suretile cep· 
helcrdek.i vazifelerini yapmakta -
dırlar. So\-yet tayyareciliği, ibun -
lardn.n başka, şark cephesinde har 
bin bn.şladığı ve bu savaşın Alman 
milletine ihtarda bulunacak bom· 
bardrm.n.n taarruzlarını bugiln için 
yapmaktan vazgeçmiş görllnm~te. 
Lcningradın sayısı fazln.laşnn 

bombardımanıa:rııe, MoSk'ovnya. 
ikarşr yapılan lbilyük kütleli ta.ar 
nızlar gün geçtikçe artmakta ve 
Sovyet ta~-yarccilerlnin mukabele 
etmedikJcrini gören mihvcl" hava· 
cıları taarruzlarını şiddetlendire • 
cek çapta bombalar da kullanmak' 
tadırlar. Harbin ilk haftaları zar. 

fmda sadece cephelerdeki Sovyet 
hava tehlikelerini gidermekle meş 
gul olan Ye bu arada Sovyet ic;: şe. 
birlerine karşı hiçbir hareket te· 
şebbüsünde bulunmıyan Alman 
tayyarecilerlıün Moskovaya doğ
ru ll7.Bnarnk Sovyct büyük sehlrle· 
rini de tehdit eden bu bombardr 
man akmları: da gösteriyor ki, Al. 
man hava ordusu. Sovyet tayya _ 
rec.ilcrile olan cephedeki hava mu· 
h.arebele:rinde en çetin devreyi at" 
latmış bulumnal:tadır. BwlU temin 
edinceye kadar da çok ciddi ve de· 
nebilir ki, harbin başından bugü· 
ne kadar olan devreler zarfında 
Alıruı.n tayyarecileri en çok ımıka. 
ve.met eden bir hasımla çarpışmak 
zorunda kalmışlardır. 

Mihver h:ıvncılığmm buradaki 
işi henüz bitmiş değıldir. Sayısı oıı 
binleri bulan bir hasım tayyarecL 
liı;;rini böyle kısa bir zamanda n.rn· 
d3n çıkarmak ve hava üstilnfü~· 
nü kurmn.k hiç da kolay değildir. 
Bilhassa. kencilsi fW"kta mUcadele 
ederken, gnrpt.a dıı en kuvvetli ve 
en bUyUk sayı forklan km1ıısmda 
yılmamış Bllyük Britanya havacı
ları var. Eğer Brftiınya tayyare -
cllerinin kurmuş bulundukları 
Manş cephesi olmasaydı, Alman _ 
yanın §ark cephesi havnlnrmdaltl 
hava haı·ekii.trnın inkişafını dahıı 
seri olarak görebilirdik. Maamafih 
~rk cephesinin hava mukavemeti 
henUz kırılmış değildir. 

--· g- - • :.,.--..-.. - ... A ... ~ 
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tııııft';lilrrez tanıda kıtaatr 
'%ı!1l ed~le~. otomatik 

ltthh~ duşınanın te. 
~lal"dır 

~~a.~ . 
SoıJyet deniz donanması keşifte 

~ 1~ ~ ı§ga:1tl?' Hollanda 
I ıı ~l ~ebı linden SOnra bu 

' bı,~~e~ rn:Yo istasyon.. 
,""a ııı abilece~-e.dereıt dinli· 
'lılt1~ ~ nan etınr.J ~l~r Ct'fıı. dU\t g{ijz casusları 

~llJ:ı l'a.:rıf§~ gecele 
ttiıılıtl. talıat Londra 
~i ~t dinlene .. 

Yrr.aaı .,. 

Casus mektebi profesörlerindenı 
lswçli 

~' 
B. D. 

1 ldA~'il t "8'lıtaın Yon dinli • 
~ c:tıeıı ı~e k eBfo • 

Ilı! !Jc~letdi. Olmadı . 

.t. Yengham 
• 94. 

"'""il '-11.taf nı keşf hususunda. fevkalade i!Je 
tı~flaa:"i :1e i<ldiaıa.nnda yaramaktadır. Zira ayni cihaz, mu 
~ t'ı' tnllha~e nıilba. ayyen bir saha dahilinde ınulın.be-
~~~. 0ltnadı da, bu re eden gizli telsiz istnııyonlarmı, 
'~ ğy llnla§ılnırş neşrettikleri dalgalan yakalıya. • 
~~ıı. ' ~et ra.k, meydana çıka.rma.ktadır. Al • 
·~ "'llıa ~Yo ~slarnıln manlar bu sayededir ki uzun za-
'-.. ~ 1.ıı,~~bUı dinıeıne ınik.. man kendilerini fena halde iz'aç 
1~~~ l e ın ve tay.. etmiş olan m~ur ve Almnnlarm 

~~-llltı ~~~ "-~tazlabir- gizli radyo istasyonlarmm o kadar 
~,y~ -""ll' ""31 gilrültülü iddialarına rağmen AL 
~"t ~ ~~enleri yal manya. dahilinde olmadığını, Fran
ı.\Qtı ~ ~ h alan bir sanın hudut şehirlerinden birinde 
~~~ı Js~-~ten. bulundu~u tesbit etmeye mu • 
~ t 0)1lll ~.YOlllann vaffak oldıhar. 
~~ektedı kıs • Binaenaleyh bundan böyle gizli 

bA.._~eliJt r. Bu :radyo istasyonu işletilmesine pek 
>ın.. ~ d~~ret.tic.ı Yabancı imkan kalmadığı gibi casuslarm 
~ ı;n~ erı de~ gizli telsiz makineler ile faaliyet -
~h~ ~dikleri a. tc bulun.malan kolay kolay müm • 

ıı.:C ~ Yor. Bu kün olmamaktadır. 
~~ llrı.tenı l'adyo in. Y a.lfundur ki Polonya _ Alınan 

tı~~lğı giQj e~ b06al.. harbinde Polonyanm uğradığı bil. 
~ t~ iata!.~ yilk feüı.kette casuslarm gizli tel

"~'tMNJ- alzleıi b1ıiııd d erecede :rol oyna-

DllŞlardır. Fakat anlaşılıyor ki bu 
telsizin dünyaya get.irdiğı sonunc~ 
fel8.kct olacak, lbu yeni keşifler 
ca.suslann bu sahadaki ıne§um fa· 
aliyetlerine sed çekecektir. 

Bugünkü hn:rp ynlruz knralardn, 
denizlerde ve havalarda yapılan 
bir harp değildir. 

Aynı zaıruındjl !bir casus harbi. 
dir de ••. 

Bu günün modern ve ileri teknik 
li casuslan da fezada elektrik kuv 
vetleriyle, radyo dalgalariylc çn.r. 
pışmakta, luı.rp etmektedirler. 

Radyo, bu çarprşn;ı:ıda da en bü· 
yük mevkii .işgal edıyor. 

Belki de yakm bir istikbalde, 
yalnız <'.asusluk eğil, iblitUn silfilı. 
lnr ve tahrip vasıtalariyle radyo 
vasıtaslyle idare edilecek. o vakit 
bugün ca.suslarrn elfade tehlikeler 
arzetmekte olan teknik dünyaya 
hakikt felaketini getirmiş olacak
tır. 

Bugiln modern casualann kul • 

ln.ndıklan cihazlar ve aletler yal
mz bunlardan ibaret zannedilme
sin . ., 

Modern casu.'31ar asrmıızm tek • 
nik terakkllerlnden bu son harp • 
teki kadar hiç bir zaman istifade 
etmemişlerdir. Şu var ki bugün 
teknik filetler kulla.nan bir casus 
bir hokka.bazdan farksız olmak 
mecburiyetindedir. 

:Elinde vazifesine göre her til.r
lü cihazlar bulunn.cak, fakat bu 
cihazlar görünmiyecek, yakalan -
mıyacak bir halde olacaklardır. 

Onun iç.indir ki hemen herk ... s 
kendisine mtı.hsus ve kendi işine 
göre tilrlU türlü filetler ve cihaz
lar yapmışlar, bunlan kullanmak· 
tadn-lar. 

Bu cihazlar anısında hakikaten 
gayet esrarengiz ve pek meraklı, 
gayet garip olnnlan da vardır. 

Nitekim Bclçlkada tutulan ve 
Amerlkn hesabma ',;lahŞmakta olan 
Holandah bir casus uzun mliddet 
Belçika işgal makamlarını u~ 
tırmı~. hayretlere dlişilrınüşllir .• 
Belçıb, Holanda ve Danimarka, 

lsvec; • Norveç, Fransa. ve lngil
tere arnsmda merkezi bir yer ol
duğum için bugUn Avrupanm en 
7.iyade casus faallytine sahne <>
lan bir yerdir. Alman işgalinden 
sonra dahi bu faaliyet durmuş de· 
ğıl, bilakis daha ziyade artmış bu. 
lunuyor. 

(Devamı mr) 

Jcr, pernkenılerJler tlc toptancılar 
oldnğunu söylcmcldcdir. 

l'nn~ 1 ule lnıt(' mUna .. ·!> , z 
bir hulıfo al< ::ınnn hir gen •Je lil 
c;anh"ındnn rüs, f't nlan polis"n Jıl 
Mb <'<;in" ok.ır u unuz ur. nu , 
lm banıı. Na re, tin hOf'a.ıım rne<ıbt r 
f.nl'sıın m·ını lıl'tırl t~ı. Ho<'a ıı·r 
fa, "'.lntn pe~fne dbmıü o lmç:ır 
o liO\ nlar, bir sry ycpnm:ıznu~. 
Hıznrnk ıırkn.smdan bağlrmr.ı: 

"J{nbahat ı;:ımıır kUrk olmuş drı 
kimse sırtına ~cı,:irmcmi" " 

Daha çoğunun ortay çılrm:ı.ı;t· 

le ihtlldirm önlenC<'"1!1ne nidrmız 
er..c ·dl sö:rle <lerdfk: 

Toptanc;lann l tilillrını pcra!,en· 
deciler tak,iye cdi~orlar. 

El 
Bu gilnlerde, sık sık, zabıta m. 

porlrırmda mücrim olarnlı: Jro.dm 
isimlerine rıı.stl13 onız. Kıslmnçlıli 
yüzünden doğun naho5 h:\d" eler. 
Uep bıçak şnlml:ırı. Kadın elleri. 
ııin 'oynııdıt'l bıçaklar, 'dmin"n Jmr 
nmn klmirJıı baldmn ı;lrh eri yol'. 
Bo 'kabilden bir oyun sonunda 
Hatieenin elindeki bıçak, do..tu 

- Senl yakıl am kul •mıJan 
tutup da~il n dıı n do!nshrn.c3::~ 

ArJ :-d (; c•e,·n 1 l'<'rmi'J: • 

TARiH SA 

- Şen de tcmber <lolasac.'llt de 
'il misin? -

Bn lıe ahi, genç, doJııstığı 3 <'r 
lerclc yarnız dohı~mayı iı;terncmiı; 
oln.calt ld, ynntnda polisi de bera· 
lıcr götürll'!rkte._ 

Diinya? •• R. 

1 

Döraüncü Murat,lkinci Mustala,Üçiitıcü Ahmet 
Biirnci Mahmut. Üciincü Mustafa. Dôrdüncü 
Muradın manzum meklupları ve muammaları. 
ikinci Mustafanın nefis bir beyiti. Üçüncü Musta 
fanın acı şikayetleri 

Yazan: 
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DÖRDVNCU MURAD 

Birinci Ahmed.in Iföcıem Sultan. 
dan doğan oğlu, on Uç on dört yaş. 
larmda bir çocukken tahtn çık.. 
tI, saltanatının ilk yıllan k::uılı kn
nştklıklar içinde geçti; bu arnda 
en sevgili gözdelerini, arkadaşları
nı luı.ybetti. 'R.Uşt çağını idrfi.k e· 
dince mfistebid bir hükümdar ol.o 
du; hilkUmdarltk otoritesi uğnınn. 
sel gibi kan akıtmaktan ~ekinme
di; İrn.nn kn~ı yapılan iki büyük 
nskerl harekete bizzat iştirak et
ti, Revan ve Bağdrı<I kalelerini al
dı. Hayatı hususlyeslnde, mey ,.e 
mahbub dilııkünU bir padişah_ idi, 

dostlnrma ve bendclcrinc knrşt c • 
mert vu sadık b;r adnmdr. Vücut 
yapıın iri yanydı, pehlivandı; bu 
vücut yarlSl ile tam bir tczad tc&
kll eden hassas bir knlbc sahipti; 
kelimenin y~rinde manasiyl0 §air 
bir hükilmdardı. 
Bnğduü aeroskerl Hafız Paşayn 

cevapnam esi: 
İranlılar tarafından zaptedilen 

Bnğdndı geri nlmak üzere giden 
::ıc>rdar Hafız Pruıa mm affnk ola. 
mamış, padi'"-ıaha manzum bir mek' 
tup göndererek istimdad c~ti 
ki Hafız Paı::annı bu mektubu: 

Aldı etrafı adUv, imd&da asker yok mudur, 
Din yolumla baş ''erir bir menU server yok muclurtı. 
ba.'1ıyor ve: Diye 
Dcrgebl Sultan 1ı1unıdn nfimemiz isiUine, 
Badi sarsar gibi bir çapik lıcbuter yol• mudUJ'l 

Diye bitiror(lu. Dördüncü Mu-ı ve7Jn ve knfiye ile mı cevabı gön
rat serda.rmm bu mektubuna aynı dermişti: 

IDUW&! Bai;•tfada inulrul ctmeğc er )ok mudur , 
Bizden istin dad ldeıfiln, sende asker yok muılnrfl 
DU~nıeni mat ctnıcğe fcnfıncyim ben der idin, 
Ilasma. kar51 şimdi ııt oymıtmnğ:ı yer yok m ıdur? 
( 1 erçl ıaı urmı:ı.kda yokdur sana hempa b'lilriiz 
Lik senden dild alur bir diidkcster yok mudurf 
Merdlik da'va ldcrsin yn bu muhnnni'ilik neden 
Hadldcrsin b:ırl yanında. dlliivcr yok mudurf 
RMıziler sldı Bağdadı tckf~sül eyledin, 
Sana hnsmol:?Jü:ız mı Hazret, Iluzu fahqer )ol· mndurT 
Bibfınlfc şclırlıı lhmallnle '1mn ettll<.'r 
Sende ilya gayretl dini Pen~nmber yok'm.ıdur?l 
Bihaberken :ıltnnat lhsnn eden Pcrvcrdirriir 
Yine Bnğcladı ider ih nn mnbıddcr yol• ~mdnr?t 
Rü ı·~tilc cündi islamı p<'rişnn eyledin, 
tşldllmez mi sanmmn, bu haberler yok mudur? 1 
Al'tıl Hakla. intikam nlmnğa n'd:ıdan me,...c:r 
l~ndci din bir l'ezirl dinpen:f"r , n' mudu;, 
Bir Ali slyrct veziri serdar eyledim 
H_ıznı P;~-gum!Jcr muin olmaz' m1 ıchb<"r ydlt mndcr, 
Şımdi h:ıhmj kıyas C3 )erim fiyfı ulemJ 
J·;y l\!uradi! Pndişahu hcft ld5''cr yok mudor1'1 

Bağdad Fetlıine talih: 

Fctheyliyieek <liyar Ilağdndı 
Şahı ftlem1e ru kerl isl!lm, 
Tll<li Sultan Turadı fılls:ın 
rethl B.ğdadrı t.nrih old~ (gaz!l.m) ''Il. 10tR" 

ı ·· de ı;ö;dele-DörclüncU Muradın mnnrum mu- ı Bu muammayı b r gun " 
1 

. 
ammalar söyl~mek merakı vardı. rlnden bir ncvcivan için soy~ 

ü: 1 

Dlrehş.'\n oldu gördüm beş hiliH üstünde bir hnrsid! 

Meclisinde hazır bulunan ~ı-ir 1 için. e koynıu~ durduğunu görfuıce, 
Nef'i~ etrafına bakınıp da, p:ıdi~a· munmrr ayı derhnl şu mmrll. ile 
hm sevg!li gözdesinin başını nvucu ~ozmü~tü: 

Meğer~ pcnsci simlnin ol mcl1parc ynslanruış\ 
(Lut.fen sayfnyı oevtrınh.~ 
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ıı::m:om:::=::mz::-==--= e:"'!"--'31, 
enBagGne LJ.') r." !Z 

A.n:ldolu ajansmm .erdiği haber. 
Iere göre dünya yezly.,.tlne brunş 

mem"li lir. DUnyanm vıdvPti de
\"lll'?llı lı"r surPf ~e d"'fücıf ". ·,.:., her 
Japon en fena lhtim'lltere kaı._1 
koymnğıı hazır bulunmalıdır. 

HükQmet ileride tahaddils ede
bilecek her türlü vaziyeti karşıla
mak üzere bUtUn ihtiyatları sefer
ber edebilmek için elinden gele
ni yapmaktadır. 

R Of'\ " 
~Jti. 

Ruzve!tm şahsi mu·na~-

om' • n Macarlar 
Amer:-{a.. ambo u Zıiomirin cenubunda 

onaan.,, 
300 Asl'9ri hastah 

us a - Polonya 
arasında 

Prens Konoye nutkunu bitirir -
kcn hUkfimetin seferberlik kanun. 
larmın sürntıe tahakkuk ettirfle -
bilmesine ait meselelerin komls -
yon aznlan tarafından tetkikini 
talep etmiştir. 

silini kabul etti 
Moegova, Sl (A.A.) - R~tin 

İngllteredeld hususi mUmesslll Hop • 
klns dUn Moskovnya vnrml§tır. Mu. 
maileyh Amerikanın Londra r;etaret • 
hanesine mensup ~kl askeri mU§avlr 
relnknt et'llektedir. Sanıldığına na . 
zaran, Moskovada Amerikanın Rus • 
yaya verdiği harp malzemesi mese. 
lesi mUzal•ere cdllecckUr. Hopkins 
dün Kremlinde Stnlln tarafmd.an kn.. 
bul edlımi~, Ruzvclt!n mesajını ken
disine tevdi etmişti". 

(Da.' tamfı 1 nclile) 18 Sovyet fırkasını 
::eür~erisine oir bomba d~- üSkürtlüler 

Aynı haberlere göre, Şang- . P 
oO,OOOY. 
tedavi edili 

Dün Londra
abiranlaşma 
imzalandı 

haydaki Amer~kan sefareti ıbina· -3.r kaç Sovyet fırkası 
51 da hasara ugramıştır. 'ld' 

Va§ington, sı ( A-A.J - Ofi: çevrı 1 
Tutuila Gambotun?n lbomb~- Londra, 31 (Radyo) - Dün 

Bükre,, 31 (A.A.) - ~: 
kraliç~si hastaneleri zıyare 
ederek Bcrassova vasıl~ 
Rumen ve b!r Alman ıcet!O 

Japonya çember 
içine alınırsa .. 

dıman edilmesi üzerıne Amerı- gece ftoıS!'ooilen Macar tebliği: 
kan reisicumhuru Ruzvelt, bu Macarlar Jitomirin cenubunda 
mesel" hakkında Sumıner Vels 18 Sovyet fırkasını geri püsltjirt
ile görüşmüştür. müşlerdir. Birkaç Sovyct fırkası 

yaret elml!llerd&r. Menıle .,,,~ 
Oç ytızden fazla askeri .. ~ 

60 b!tl yr .ı 
Tokyodan bltcllrildiğine göre Japon 

BnlAhiyeUi mahfi!lerl şayet demok. 
rasner Hindlçlllt vazlyeUnı bir emrl.. 
vaki olarak kabul ederlerse Japonya_ 
nın geni~leme elyaııeUne nihayet ve. 
reccğinl aöylemtşlerdlr Aka! takdir. 
de demoknısfler Japonyayı çenber 1.. 
çtne almağa deı.-am ederlenıe Japonya 
böyle bir hareketin önüne geçmek J. 
çın llzım geleıı tcdbirl~r! atacaktır. 

Japonya bir anlaşma zem\nl buluna. 
bileceği hususunda Umldln1 keSIXle. 
mlştir. 

ıunmaktadır. Bunlar Y'~ 
yor. Ba raltıımda ce9bCYeıe' 
hastancJerind" tcd-ıvi edf~ Japonya mı.iten1adiyen 

hazırlanıyor - Şark cep
hesinde t1aziyet - )'ov
yetler gizli silah kulla
nıyor! lrandal~i Alman
lar. 

Tahmin edildiğine göre, Sum- muhasara edilmiştir. Sovyetlc-
mer Vels bu hadise hak.lmı?a rin bu cephe kumandanı mare

deTam edildiği takdirde oöyle b!.r ha. resmi bir beyanat neycdecektır. şal Bodyeni kıtaatının en mühim 
la Alman ordusunun )'Ilı. 

reketln tren m"nfe.aUer1 bnkımındıuı va5:ngton. 81 (A.A.) - Ofi: kısmım Dinyeper nehrinin geri· 
değildir.~ 

Bir tayyare gell1
11 

DUntin en mühim hadisesi Sov _ 
yet Rusya ile Polonya anısında 
imzalanı:ın anlaşmadır. Pakt, dUn 
saa.t on boşte Londrada lınza edil· 
miştir. lınza merasimi>ıe !ngiliz 
Başvekili Çörçll riyaset etmiş, bu 
munheden!n iki tari.ht milletin be· 
El r hukukunu müdafaa için birıee· 
miş olmal!r.IU kaydettiğini söyle
mi: tir. An1ıı<ı..TDanın metni ııudur: 

Sanghaya çıkan 
Jaoonlar 

arzedeccğt teh ike hunuf'Wlda lran Tutuila gam.botunun bombardı • sine GeJ<miştir . 
hUkftmetinl.Iı ~J.dl suretı.c naz.arı dik. manı hadisesi, Amerika ile Japon - MUff!M GANAİM ALINDI 
katili! ceıtıetmlşt!r. ya arasındskl mlinn.s betlerin, ı:ok Rıulape.,te. 31 ( A.A.) - Erka-
Eden avam kamarasında sorulan gcrg;n olduğu bir zamancı;. vukua nı harbiye son günler zarfında 
bir suale şu cevabı vermiştir: gelmiş olduğundan, Amerika hü - vukubulan muharc-belere dair hiç 

Iranda çok fazla miktarda kQmetinin Japonyayn karşı çok a· bir resmi tebliğ' neşretmcmiştir. 
Almanın ikamet etmesine müsa- zimkiı.ranc bir hatlı harek0t kabul Bununla beraber Macar telgraf 
deye devam etmekle maruz kal- etmek mecburiyetinde kıılacat.;'I ajansının aldığı habere göre 
dıı!ı teMike hakkında lran hüku- zannedilmektedir. Amcrlltanın Tok Macar askeri son iki gün zaıfın
metinin ciddi surette nazarı di!t- yodıı son derece sUratle teııebbUs· da P"iihim muvaffakıyetler elde 
katini celbetmiş bulunuyorum. lerde bulunmuş oldu unu kaydc - ctmietir· Mevkiini şiddetle mü
lran hükO.metinin bu ihtarı he- den s"yn.st mahafilin intib:u, bu dafaa eden dfısmnn tard ve t>ark 
saba katacağım ve bu vaziyetin mezkezdedir. istikametinde takip edilmiştir· 

___ uçurulal1 

!ngilit , 
~- ı 

tay arefe! 

1 - Sovyet hUkumetl Polonya
da arazi değişiklikleri hakkında 
Almanya ile Sovyetler Birliği ara
sında ıo:ı:.ı &eneslnde aktedilen 
munbedcnin iptal edilmiş olduğu. 
nu kabul eder. 

İ1k J~pon kıtalan dUn sa.hah 
Şa.nghaya çıknu§la.rdır. Sabahın ilk 
saatlerınde baştanbaşa dolu iki 
uakllye vapuru hiçbir güçlükle 
karş:!aşmadan lmıana gi.rmjş bulu· 
nuyorlnrdı. 

İngiliz 
Dominyonlarrndaki 
Japon alacakları 

önüne ~eçmek üzere icabeden vcıs matbuatn ohn bcynnatm • Macar a 42keri, son yağmurlar-
tedbirleri alacağım ümit ede- da Tutuna gambotu ile Jnpon bom dan mütevellit güçlüğü yenmiş
rim. bzı.larmm isabet etmiş oldu~ A - tir. Krtaat mütemadiyen ilerle-

Sovyct Rusynnm da aynı şe- meriktın scfarethıı.ncsinin Yangtse mehi:edir. BirQOk esir. tank dafi 
kilde bir teşebbUste bulunup bu- 1 ne'lri sahilinde kA~ Tclıung King topu, havan topu, otomobil ele 
lunmndığı sualine cevap olarak mmtakasmda bulundukbrını söyle· geçirilmiştir. • 

orveçte ~ 
lima a, 

hücu etti 
28 lngiliz tayyar 

dlisürUldO ,.,., Polonya hilkilınetl, Po!onyanın 
!hiç bir devlete Sovyctler Blrl'ği 
aleyhine müteveccih bir anlaşma 
ile bağlı olmadığını beyan eder. 

SalO.hiyettar bil' Mister Eden demiştir ki: miştir. Binnenalyh Japon bombar ----<ı.-----
Bu işte Sovyet hükumeti lle dırnnn tayyarelerinln hain etmiş iman tayyareler·ı membadan öğl'enJlfllgine gOre Ja. 

pon alac:ıklıırır.m İ.D~llıs bilkümeti 
taraflnd n bloke edllmefl1 Ozerine bil. 
tun domlnyonlarda, Hl11ulstan, Bir_ 
manya ve !mparatorluk müstemleke
lerinde Ingtterenln tedbiri.erine mO. 
masn tedbirler alınmııktAdır. Bu sı. _ 
retle müttehit blr cepne u~~kkW et. 
miş bulunuyor. 

sıkı bir iş birliği yaparak hare- olmaları ıhtlmali varid olsn l>ilc • 

2 - Bu anlaşmanın imzasını 
müteakip iki hükumet arasmda 
diplomntik mUnasbetler yeniden 
tesis ~dilc::ck ve lkl hllknmet der
hal biribirlcri ncr.dinc büyük elçi
ler izam edccckle!'dir, 

ket ettik. bu ha.ta, içtinabı goyrika:bil değil· 

Sovyetler. lngiliz aı. nın OSkOVaya 
Yardımı ba.caladı 

3 - Her iki devlet HiUer At. 
manyumın ıtarşı yapılmnktn olan 
harpte yek diğerine karşılıklı yar
dmı yapmak ve müzaheret göster
mek hususlarmda mutabıkbrlar, 
Sovyet htllrlimet:l. Sovyct hUküme
ti ile mutabık kalmarok tayin edi
lecek bir Polonyalı kumandanın 
emri a.Jtında ve Sovyet toprakla
rmda bir Polonya ordusu teşklllne 
muvnfnk t ettll;;rini beyan eder. Şu 
kadar ki, Sovyet topro.klcrında. te~ 
kil cdilecclc Polon:'.'r'tl ordusu aske· 
ri harçket itibarile Sovyet b~u
mandanlığma tabi bulunacak ve 
Polonya ordusu Sovyct hMkuman
dn lıcyetinde teml.sl edilmiş bulu
nacaktır. 

lru ordunu:ı kumandasına ve 
sevki idaresine alt tefcrilat müte
akip bir anJ.a.,.qnn ile tayin edile
cektir. 

Polon~'ll es1rlerl derhal serbest 
brrnktlncaktrr. • 
Japon Başvekilinin 
Nutku 

Japon Bs.'3VekUI Prens Konoye 
sE'lforbcrlik tali l.etkik komisyonu 
umunıi lçtimnmda. bir nutuk söy _ 
lemiş, U::akşarkta muhtemel va.zi. 
yetl re karŞı Japonynnm hazır bu. 
lunmasmı temin maksadile mtlm • 
kün olan t '3birlerin süratlc ta • 
hakktık ettirlmlesl lüzımgeldiğine 
i a'rl't etmi<-lir. 

B "'Vt'kU Sovyet - Alman har
bi Uzcrine Avrupa barbı.nin yeni 
bir 83fhaya gim:lş olduğuna işa
ret edı-rek dem:ştir ki: 

Bu harb:n Japonya. f<:ln vahim 
akisleri olaca{hnn bie $Unlıe edil· 

Beyit: 

Tokyadakl lngtUs bUytlk elçisi 1911 
ııenes!nde aktedllmL' t'lan lnı;Uiz • 
Japon scyrlseter ve ticaret anla!Jına. 
aı, 10~ aenes!nde aktecı.uen munzam 
anl~anın ve b1r taraıtan Japonya 
ile diğer tarattan Hindistan ve Bu:
ınanya arasmdakl Ucar! mtınasebet.. 
lere mütedair anla~mawr. teııhedlldl. 
ğ!nl Japon hUkQmetlne tngtıtere, m.n.. 
dürt.an Ye Blrmanya bilailmetıeri na. 
mına blldlnntıtır. 

Sovyet - Alman harbi 
Sovyet • Alman harbine gelince 

Alman başkumandanlığı harekat 
hakkında şu tebliği neş"t"etmiştir: 
Düşman Smolensk'in sarkmda 

ihata edilmiş buluı~an Rus kuv
vetlerini kurtarmak içın Alman 
çenberini ~mak gavesiyle yaptı
ğı yeni büttin .teşebbüsleri akim 
kalmıştır. Bu hücumlar esnasm
dn düşmana ağır zayiat verdiril· 
mh:tir. 
Şark ce'!')hesinin diğer bölgele-

rinde hareket pla~ mucibince 
devam etmektedir. 
SovyetleT gizli silah 
Kullanıyor 

Prnvda gazetesi Rus OTdusund:ı ~'k 
mUesslr blr gizli sllAhın kullanıl.. 
makta olduğunu ifp etmiştir. Gaze. 
teye gllre Stalln bu sflAhl:& mucidi o. 
lan mllhendls Kostikovn kabul ede -
re'k tebrik etmiş ve kendlslno bazı 
tavsiyelerde bul!lllmu tur. 

/randa çok miktarda 
Alman var? 
tngi!lz bUlrumctı.tranda çok fazla Al 

m3nm ikamet •tml!"ln,. mtlllıuıdeve 

Rincller bezmlnde cliııi bir acep nim eyl"rlik. 
l\lescldin kandilini meyhanede ciim cyle<llkt 

yıtlC'rC, gnz,.llere r.azire yazmak rinin şalrleI1 o.ra.smda bır moda 
• OördüncU Muradın yazdığı be· ı Yahya Efen~l olduğu ha.~'1<', dl''!· 

başta devrinm eair §eyhüs~ olmuştu. 

illl.11101 ltlUSTAf!'A 

Dördüncil M'eht!ICdin oğlu ldi ve §eyhUlislfımr Feyzullah .r_,tendl· 
babasının zamnnmda ıkinci Viynn~ nin nlifuzu nlt:nda yaşadı, Feyzul
muh:ı".'.l.rası bozgunu ile başlıyan fah Efendinin hudutsuz ihtiras ve 
ve b'lbasınm felfı.kctiııl lntnç eder. sullstim:ıllerl yfiztlnden çıkan b ' r 
h:ırp, bir sıra muvnffı:ıkıyctslzlik ihtlllil ncUceslnde de tahttan in
ler halinde devam ederken 32 yn.~- dirildi. tyt nly'!t sahibi, enerjik, 
larında tahta çıktı. Osm::.nlı dev- gen!: bir hükUmdıırdı. Aş:ı.ğıdaki 
1 tinin ilk taksiminin meşum ve>- beyit yalnız İkinci Mustafo.nm 
sJcnsı olarak Karlokça muahedesi, cş'nn arasında değil. Divan Ede· 
ha'rp edilen Avusturya, Polonyn.

1 
biyatı kUtUphancsinde bir ealıe

V('nedik ve Rusya devletleriyle o 1erdir dlye"Yllirim: 
nun zn.mnnmda imzaalndt. Hocası 

B:ı<ıımızd:ın hiç havnyi 1.iW'!var elro;lk dl'ğTI, 
tuUrtcfi yerdir, anmçiin ruzlgfir eksik değili 

v~·oxcv AHMET 

R ö y t e r a J a n s ı n I n sa. 
l!UüycW bir memb:ıdan öğren .. 
diğıno göre, 1.nglltero tan.tından So'\o· 
yeUer Blr•ıglne ikbsadl yardmıda bu_ 
ıunulaca~'l lınkiund;ı yapılan vnltler!n 
tahakkuku yolunda b yl! terakkller 
kaydedilmiştir. Hal\'.\.l İngiliz lmpnrn. 
torluğunun muhtdıt kııımılanndan 

ve mUttefiklere mtıznhe1't't gösteren 
sal: mcmıekeUerden Sovyet Rusyaya 
kUIUyeW mal g!Sndl'lrilmektedlr. Buna 
mukabil Sovyet hU\ı:Q.meti m~terell 
tarp gayretlerine yanyacak luymeW 
maızeme vermektedir. 

Harp başındanberi 
Dü§ürülen Alman 
T ayyoreleri 

Harbin bidayetinden 
IUbaren 19!1 senesi hnzlran 
ayının sonuna kadar n9S dllşman 

tayyaresi d~Urlilm\l:Jt\lr. Bu tayyare. 
lerden 8!566 sı lııgUtere tıı.ertnde, 124 
u Avrupada, 56 aı: Norveçt.e ve ~57 s1 
DUnkerk hareka.tma kadar geçen mlld 
det içinde 2-Crip ~lmiştir. 827 tay_ 
yare tngil!z donanmam tarafmd:ı.n ve 
1928 tayyare de orta §arkta dU~Ur01-
mUştUr. 

Cibuti makamları 
l ngiliz notasına cevap 
Verdi 

R6yter~n bll~lrdlğ!. 
n c gdre Ctbutl Fransız kolonisi 
Brltıınya mıı.kamlan tarafmdıuı Y3. 
kında gönderilen notaya cevap ver. 
m!JUr. Notanm muhteviyatı hakkında 
blç tir malQmat yoktur. zıınnedlldi. 
ğlne g6:c, bu Koloninin 1k! aylık yı .. 
yecek ve lçecc •• vardır ve Vl:t m!I. 
kamlan kabil olduğu kadar ClbUtl 
tızerlndekt kont-rollerlnl ldame ettir. 
melt niyetindedir. 

(Ba..5 tarafı 1 nclde) 
Zltomlr Lstikı:ımeUerinde çok giddeUi 
ve ıı.nud::ı.ne muharebeler vermekte 
devam etm.ıılcrd!r. Cephenin diğer kı. 
smııarmdıı. mUhim askerl Jııı.rekıı.t oı.. 

mamıştır. 

so temmuz gilntl h:ıva kuvvetleri • 
mlz düşmanın tank "-e plyadeSine, ha 
va meydanlanndaki tayyarelerine 
ı;tiddetll darbeler indirmekte devam et 
mı.,, ve P.omanyada PloeşU petrol sa
ham ile Suliruıyı şiddetle bombardr. 
man etmiştir. Bu bombardımanlar 
neticesinde :;ok bUyUk yangınlar çılr
mrştır. 

Eldcı edilen nakıs malfttr.atıı. naza • 
ran; 29 tcrom.ıroa cereyan eden h:ı.va 
harcltAtında Almanlann 9 tayyares! 
dUşürUlmilı;LUr. Bl.zlm :i tayyarcmiz 

kayıptır. 
Atman ordusu, b!l'uıssn Sm:ılensk 

mıntnkasmd!ı çok büy ~k z:ıylat ver. 
mektcdl.r. Blrknç gün önce c:ıphcye 
yeni getirilen "bUytlk Almıı.r.yn mc
törlU aıay-1,. kAmilen imha edilmiş. 
harp mcy~nda 2000 den fazla ö!U 
ve yaralı sayılmı§tır. 300 den fazla 
makineli tüfek, 14 tank da!! tc!>:.ı, 
birçok zırhlı otomobil, pek çok diğer 
harp vesaiti lğtJnıım ed~~ışUr. 

"Bllyllk Almanya,, adını taşıyan 

bu motörlll alay,, 19,10 yrımda tesia 

edilmiş olup, Almnnyanın en gUzlde 
en seçme btr alayıt:ır. Almanlar mı rı
ıayıı. çolt fazla kıymet vermekteydiler. 
Bu ruaym clrnt ve zabitan. fa'JiBt tır. 
kasının en fazla itimadını hnb: klınt:C'
ıer olduğunda:ı, bu alay B rllnde. A'· 
man f8§lat fırluuıım. ve diğer fa§lst 
mcıesaescsıerinl muhnfnzaya memur. 

du. 

linde biilbUl gibi şakıd'ğı bir de· 1 paşanın bir helva sohbeti da:ct;
virde. şiir ynzmaktan uzak kalını· ne verdiği manzum ccv"ntakı. ~u 
yacn.k olan ÜçUncU Ahmet, çocukça mısra,_ ı~ilr kabiliyet nın 
m u h n k k k k i k ö t ü bir güzel bir örneğidlr: 
nair olmu•tu. Damadı lbrahhn 

Beni sen c.)lcdin dn'vet, ne mlimkiln eyUycn ben rcd! 

BiRiNCİ MAHlUUT 

!kinci ~ustnfanm oğlu idl O- Garbi Eflak gibi topraklar r~vur. 
cUncli Ahrnedin hal'i 'Üzerine otuz turyadan geri alındı, .. <', on yılı 
beş yaşlarında tahta oturd~. yir· tamamen sulh i~lnde gccti. Mer
mi dört yıl saltanat sUrdü, devrin- brunet ve şcfk~tıyle tabas_ı .. tar
dc Belı;rad muahedesi ile Bclgrad fmdnn çok sev.len bir hükumda:r 
ve Şbiıall Sırbistan, Şimııli Bosna, 1 oldu. 

Beyit: 
c~Jch'ını cefadır §imdi oi ~uhu sitem tet:ıter, 

llcman bcyhüde derdin ol cefncuynna söyler5in, 

1JÇ0NC'C MUSTAFA 

Dördllncll Mchmcdin oğlu. İkin
ci :Uustn!ıuun kücUk kardeşi, s~ 
ciyt'ruz. gndd:ıı, mel'un. hasis. fa
kat tnlill bir hükümdardı; Şehit 
A 11 Paşa glbJ PC'nç ve faal, Ne '$C

lıirli Damat lbrnhim Pa~a gibi, 
mntecelllt ve mQnevver vezirlere 
nnll oldu; bilhassa İbrahim Pn•n
nm on iki yıl süren sadareti, lale 
devrl adile Osmanlı tarihinin par. 
l:ı.k bir 8..ı.fiıatımr t,,kil etti. Ne
dlın, Sn.yit Vl'hbi, Raşit gibi dev-

rinin bliyUk şairleri tRrafmdnn 
mUbalüğa ile methUs,.na edilen U
çUncll Ahmet, bir baldm c:rplaklar 
ih tiliıli karşısında, kıymetli vezir!
ni sarayda boğdurtarak taç ve talı 
tını kurtarmayı dU13Unecek bir kü
çük ndnmdı. 

lhtilal rOesasmm ona ftlmlt e
demiyerelt Blrlııei Mahmudu t .. lıt:ı 
çıkarma1Rl1, Osmanlı tarihinin il!" 
sut b!r h5. ·rs..,sl olarnk nlmmağa 
değer. Türk !)iirinin Nedimin di. 

Saltan'.ltmm ilk altı yılı Koca 
Ragıb Paşanın sndnreti zamanıdır, 
bu edfb vezir, ÜçUneü Ahmedln 
oğlu olan üçüncU Sultan Mustafa
ya: "Devletiniz tırnakları kopuk 
lhtivar bir as!ıına benzer! Uzaktan 
heybetli görünür, f11!mt düşmanı.. 
nm yanımı yokla mamalıdır ki tır
nak19rmm kopukluğu meydnn:ı 
çıkmasın" dcrai. Bununla beraber. 
Ragıb PM:mın ölUmUnden az son
ra, Lehistan taksimi yUzllnden 09-

manlı imp:ırnto'rluğu Rusya. ile 
harb<' tutuı;tu: bu harp sonunda. 
dır ki bir MUslUmnn TUrlı: \ilkesi 
olan J{rnm hanlığını haırlmlyeU.. 
miz nltmdnn çıkaran Küçllk Kay
rıarca muahedesi imzıılandı. ÜçUn
cU Mustafa. devlet i~lerindo bed. 
bin bir hUkUmdardı; ktymetll dev• 
let adamları bu1nınamakt.an şildi. 
yet ederdi; hatta §ikayetinl naz.o 
men de ifade ctnili~ti: 

l'ıt:ılıpilur bu cihan, sanma. ki bizde d"izclc, 
Dc\'lctl. tarhı deni verdi lmmu mllbtezclc, 
Şlmtll ~hn1bı saadette gezen lıcp hnz~le, 
hlmlı. lmldı hemıın merlıııweti LemJ c~cic! 

r.. E woçn 

hücumu 
110,ıtovn, sı (A.A.) - on: 
30/31 temmuz gecesi onlarca Al

man tayyareııl, yeniden Moskovnya 
bilcum teşebbtlstlnde bulur.muşlarea • 
da hUcum eden btıtnn tnyyareler tay. 
yare dafl b3.t.aı-yalarlle avcı tayyare. 
lcrl taratmdan pnytahta yakla§malc. 
rınıı. m"}'dan verllmeden, dğıtılmı;ılıır 
dır. 

Rcsmt tebliğ utwe ediyor: 
Hiçbir dU~man tayyaresi, p:ıytaht 

Uzerinde uçmamıştır. 

Amerikada 
benzin 

tahdidatı 
Sark memleketlerinde 
- benzin vesikaya tabi 

tutulacak 
Nevyorl~, 31 (A.A.) - Ofi: 
lyi maliı.mat almata olan rna· 

hafil. 1 eylül 1941 tarihinden. 
itibaren şark hükiı.meUerinde 
benzin satışının vesika usulüne 
Uibi tutulacağını beyan etmek
tedirler. Vcrilecclc benzin mik· 
tan. otomobillerin m~alclerine 
göre. ihtiyaçtan ile mütenasip 
olacaktır. 

Benzin satış merkezleri ,tah
didnta mütaall:k ilk tedbir ol
mak üzere, iki hafta. içirufa gürr 
de 12 saat kapalı lralaca!ttır. 

Pcrti Grupunda Hariciye 
Vekili ızahat verecek 

Ankara, 31 (Hususi) - Başvo· 
ka Do!:lor Refik Saydam diln sa -
bah 9,2() de şehrimize dönmü§ ve 
garda BUyUk Mil1ct Heclisl Reisllc 
Veeiller, c. H. Partisi umumi tda· 
re heyeti azalan. mebmılar. Anka· 
ra Vnli ve Emniyet direktörU ta... 
rafıntian k~rşılnnmışır. 

BUyUk Millet Meclisi pnz!ırtcsi 
glinli saat 15 de toplanacaktır. 
Ruznamedc meclis hesırplarınm 
tasdiki ve adliye zabıt Mtiplerine 
yapılacak zam lfıyihalnrı vardır. 

Salt gtlnU de Cumlıu.riyct Halk 
Partısi meclis grupu toplanacak _ 
trr. Bu toplantıda Ha.rlclyc Vcki -
Jlmizln bir aylık talil devresi es • 
nasınd:ıki slynst h5.diselcrln ve 
dünya vaziyetinin inkişafları et· 
rafmd:ı. lza.hat ver:ıncsi muhtemel· 
dir 

Meclisin, hUkfimetçc mUhim bir 
layiha tevdi edilmediği takdirde 
b'.r hafta sonra tekra'r bir ay ka • 
dar tatil yapması muhtemeldir. 

---o-

Basın Birliğt azasına 
muvakkat kartlar 

dağıhlac~ 
Ankara SO - Cazetecnere birçok 

kolayııklar temin edecek olan (Ba8In 
kartı) etrafmdakl haurlıklara devam 
ed!lmelttedlr. Şlmdl11k azaya muvak. 
kat olarak h!ızırlanan basın karU!lrr 
d:ı.ğıtılacak. hazırlıklar tamnmlandık.. 

tan eonra muvakkat kartlar yenlıerl 

• ~1·-
Ilerlin 31 (Hudyo) -

mandanlığı teb?lğ!: rıe 
DUn, çimal buz denl:z:i 

0
4f:' 

bir İngiliz tayyare genıısl t1"l 
ıan mUtenddit !ngUIZ tO 1 
ıert Norveç!n şimıı.l ıi!Ilg.11 ıııl' 
rlne karşı tanrruzdıı l:JU~~r 'J 
Tanrr.& pUsk!lrtuıınUş 

tayyare~ 

111' ~ 
T~ eım ~111~ ı.;ı 
şlrıaıa dOB' -

Asker t~~ 
ediyorl~~ 

S.b. ~şd' 
Şarki ı ır, 

1 
tı 

~tJ' 
Sovyet o-:- f ,J~ 
Japonlara ıı 

Londra 81 (A.t\.) / ~ 
Amerlka maknınlılr1 f1l J 

yadn Sovyet ordulııfl11 1 
adetçe faik oldukl&~ııı•' 
tcdir. Bu sebeple JM-ıc.ıJ 
~iniden bir harekete JC 'I. 
muazzam güçlüklerlCl)fJ' 
!ardır. Japonyannı f p~ 
hava kuvveti oıınn~l ı11&e ~ 
sip bi'r fırsat bC.k ~ol'· J 
olacağı tahmin cdi!l) 40 fi' j 

Sibiryad" Ruslı.ı.flll ıı ıJ' 
keri \"ardır. Japon~,-ı, 
çuri ve Korede 14 tıJ11. ~ 
tur. Japonlarm uJll ııtıl"·• 
yekunu 3600 dür. r~~ 
yük bir kısmı c~ıuırl'tl 
yetlcrln ise uzalt~ tl--
ya'resi vardır. So 1o_o.1' 
nin Vladivostoırtıı0 tı"'. 
derek Japonyayı bil 
mümkündür. FaJUlt 
bir i§tir. J..~•fl(I 

Son haberlere S"" 60': • 
Tlyençinden ş.iınııl80d,.t'*' 
tahşit ediyorlar. ){ (,D tP 
çalıştırtlmak ~zer~\ır. 
si seferber edilıniıi 



H 'K. B E R - :Al{sam l)OSaSt 

BiR HAYALET 
~3 Ü Vü k Mi ili Rom~ n "Hayaıeuere inanır mı•m••;ek~~~~ ~ ~~~ı~!!~~~-

2.. y 1 A AYKUT ,~l~~i~ll~~ Ransimen'c bu suali sormak lar, vehimler g-elip oturdular. Aıt;afye azan: MAHMUT ATT l . ~ mecburiyetinde idim. Çünkü Birdenbire arabadan fırlayıp çık 
~ to n bir k onunla birkaç saat geçirmek mak; IA>ndraya dönmek istedim. 

lU t>lanan i~nrdın elra. "Padişahın vezirinin düzme ve müşkül bir şeydir. Yazdığı meş. Fakat başladığım işi hislerimin 
l'ı kı~a Yolunda anbesn 

1
mak· \alancı va.itleri Fatihin be 'az hur kitapları herhalde bil irsi • t~siri altında kalmadan yerine 

~d"~veUi · edik. at üzerinde Aya.c;ofyaya girme - - Ne yapayını ef! Biz.im arka.. · Haf d b" aetirmek adetinde olduıhtmdan ıığu ıtıınadı nefsin sine mani olamadı. ruz. ta a ır ortaya eser a. ... 
nı 81fJkeı"'k ve heyecanla da,. yüzünden b<>yunıı. nez.le oluyo- tan muharrirlerin aksine her son bütün bunlara karsı koydum. A. 

kah a.ştu.wı Bir ta.5 parçası bir elin yo · rum ! baharda bir roman vazar. Bu rabanın küflü ot ve kokmuş yu. 
'"ata \.'eSi Anad l ar... Rüs· lunu değiştirebilir. Hiç olmazsa Merak! cins muharrirlerin kendilerine murta kokulu havası bana artık 

~:"Q!lSev . 0 u için ç8... hJZJm keser. Yalmz yeter ki onu bir daha buradan çıkmanın na-:if~a e.r 'l'Urkler için ay- ko'-masını ve onu kullanmasııu - Sizi öpecek olsam ne tarz· , gö:C tcnkidleri, mahdut fakat • h' . • . ...:ı 
'lı ~ de 61.~~ bir mahfe! J da hareket edeceğinize· k münevver okuY1,1cuları vardır· sip olmıyaca.gı ıssmı verıyoı-uu. 

ı-..· ~tı.i:VOrd bilmek gerektir. rak cdı'yorum. pe me. Yazdlldan vazılar bir · müddet Avm zamanda soğuktan donu -
~ ~tk · u. Onun Ce J - • h t' d b 

"'· llthL· tavanlı d d binden, uğrunda asırlarca - O kadar merak edı"yorsa· sonra unutu.lur; fakat arada. n vordum· Hi~ bır ı;:eya a ım e u 
-: () d"U.'llı to ı 0 a m a k d'·1.;ı'l t rt · f k nk derce" u" "t··ıa·t··,;;.;ım;; hatırlamnın~ ıe~ (),.. l> antılar vapılmı an Ol\u en e emız şa n re nız bı'r tecru""bc ~_,ı· ..... ; zaman geçtıkçe tekrar kcşfedı • ... ,., ~u ... ·J~ 

·~ d · "' ş l" b' Tü k b • k .. n · ~ ..... z. ı · nım. Knfntasrının ı·cine. pevn. i • ıc• lbL· uvar nı"e · • ı ır r ayragım <:I ar~ - y l erek ~enç neslin elinde yeruden 
~.'<lll. ~ııt olnı "' sıvası rak önünde duran kü<:ük masa • o b" k""\ ·· k • ı ı· mı"n derinliklerine kadar giren 

1 '"enin ü UŞtu... • ır u tur ·aynagı h~ ine ge ır. . d rd 

rtt-iııj ,_ toPlanrnst odasında on ar. mn üzerine koydu. .::·ayan L. tek başına kırlara (Hansimen> e bunu bir ak • soğuk muhakememı u ur -
~ı:U~•yan v ışJaı'dı. Biribirle _ Hepinizi buraya davet cdiyo : çıkmış, ~onrı: yolunu Ş<l§Irmrştı. şanı yemeğine kaldığı gece sor. ~uşt~. Yalnız geldiğime pişman 
~ıı"tıtı gn ... ı~ tanıınıyan bu ııım. dedi, ve evvelfl kendi sag Ra~tladıgı, hır <,'Obana sordu: muştum. Belki de maksadnn oluvor: kendime lanet okuyoı: • 

~ 'ta•ş;."Undc tatlı bir he elini bavrağm ü tilne kovarak: - Acaba şu yoldan şehre ine önümüzdeki birkaç saatlik vakti dun1.•Bütün bunlar arasd'!.°dakı l. 
ı~ 1 vard A • - Bir milietin b:ı· ·aıh: na - bilir miyim? tatlr tatlı ~e"i'"'"ckti. Sorcrıım nişli yokuşlu yollardan uşe a -

~ı.;~ <= ... ııek ı. nadoluya Ço ~ :t-~ ·r.- ka ı'lcrlerk"'n a-ha "·oluna de • 
""1de ve bu " ld b' · mu~u. imanı ve se"'"sidir. Bu • ban gayet t.abii bir sesle: güzel bir tali eseri olarak onda ~ • a J <ıtıa ı· n dah .. . . .;o a ırı. . ,.,. E t cled 1" . vam edı· 'ıordu. Dar. karanlık yol <ı~ık 

1 
a ustun vazifeler nun üzerine buyurunuz ;oemin e. - ve • i. Bütün hayvan. a aka uyandırdı. Zayıf, kuru vii. , . l> ta 

n k. OQa 0 Inak şerefini ka _ delim: lar hep o yoldan inerler.. cudunda bir enerji d:ıJgac:ının !ardan geçti~izı ara ~nm _ • 

l
'I "~~etive u kapısı açıldığı za. •Vatana ihanet etmiyeceğ'iz!. Özürü kabahatinden yayıldı~ı, parlak gözlerinde vanr üzerine de~erek gn:ıfı ~r 
~ l'd · Ocı ZUn boylu kıranta Elimizdeki silahı dü9111ana \'er. büyük eski hatıra akislerinin ışıldadı • pertici sesler cıkaran a a n 
ltaı~ kaJı. adakıler hep b" d mı've""'x.:zı. y .. kalanı-. , ... k kı'mse- ğmı farkettim. Durmadan başın. ıınJadnn. GittikQe ~orkul~nm 
"'il llltJı 1 ır en '-"'~' " • '"" B· h. t . . bUyUdil· . .rena haynller1m . .-n1şJe-"ha~ oı..... atdı. ~aclnrının . . • h ay ızrne çısıne seslendi: dan g~n bir vnknyr anlatmağıı .ı 1 urduk B nbos--tan " ·uas vi ele vermiveeefüz! Bırımız c. A ı B · b r·h t d ır 

1 ~arı h&ıJ~ rağm. en yüzü. · 1 
• • • • l - Y~e. ugtin kahveye faz· a§ladı. Yalan söylemiyen bira. di. Nı aye ·• . . 

l'i .. a g pimiz icin hepimiz birımız ıçın la ~keı· koymuşsun. dam olduğu için hikayesini şimdi korkulu2-ıı k.,f1 ..... nert!'an. ı~tıyar 
~~ka~~~ .din;~~ v~u~~ cahc:aca~ız... Hızmetçi özür diledi: ye kadar duyduklarımın en heye arabacı vere athvarak ~ınırlent • 
t r\..'·&.ha~1 .. ~a Beydi. Ziya Bey odadıı bulum!n!arın . - Af~e<lersiniz, dedi . Yanlış. canlı ve meraklısı olarak savı - dirici bir vavaşlıkla ~apıvı aç 1• 

~ vıu~ınu .... , olnı~'r'lnız çocuk . hepsiııe avrı . ayrı bu yemırn tek lııda benrm kah'vevi size' ver· yorum: I<nr lapa lapa \'~l?'maga baş.. 
U lltt ?.. d clı . rar ettirdikten sonra. mişim... < "On beş sene kadar oluyor. lamıŞtı · Yollar '\"e agaçlar beın • 
~t 11' bır ~n · - Çocuklar, dedi. Bu!?'iinkü H' t • Kurnvolde (Robert Lunt) a mi. b<:;yazdı. Önde sekilı;i.z ve ka~--
"ltı~ · lir kadar kati vazifevi icinizden Kemal. f h ... an. ızme çı safir gitmiştim. hk bir heviilii. misafır kalacagnn 
~dın1eye I'' !smaiİ Eyüp efendilere veriy·o· - Bay~n. yeni hizmetçiyi mtida. İsmini belki hatırlıyamnzsınız evi gösterh·ordu. Arabacı 0 ana 
ı. t ı uzum gorn,e k faa edıyor, kocasına ba.Yırıyor· • ed' -· b'ır çabukl·~· 
·~iç1~ adı: ' - rum. Bu efendiler. cephar.e vu - du: - ,., tarı roman denemiyecek kadar kadar göstenn ıgı Ul\ 

~ tı. An.:ıto,. rı13ta.nd1g·ıınızı bılı' _ letı"lmı·,. ..... ,,,t0•• 1.fı tavin ede-ce;;ımiz K karışık bir us!Unta birkaç eseı la biran ewel benden kurtulmak 
... "" " . .... u -. ıza çok i~ gördürii_vorsun. canına utıpışa ~ ı · ızirn ı vere ~ötiirüo tesiim erlecekle1. . .ıh "J yazmıştı. ~rlerindeu birini o . arzusi le kapnun • J.. • 

kı ... L ta ala . o nn malin. dı"r. Btı "'ferı.ıı"lerdı>n b.,.,ka<=ı c:•m a_ tan akşama kadar Fatma, kuduğum ırada kendisinden bir rnk <:almai:!'a ba~ladı. . :•vc·u .. aı~~n"anlardan bu " l ' ~uraya g. it. Fatma buraya gel... ld bn T'Tztııı bı'r zaman bcl_kl.edıkten .. 1 " ..... dilik &>rbe-Fttir. lki l'Ün sorra :so b mektup a mı. Mektu uda tanın l.J 

~ .. a akca~ıı. 1~~caklaı;mızı d-~ı nra ır gtin bizi bırakıp gi- madığı için biraz teşvike ve rağ- SC'nrn kapı acıldı ''e bı1~ını ara. ... .. a ı apncaoımı vine bu saatte diğer arka ~ar derse... _ _:ı • ima.... aznnac 
"' b cıiık ' ,., z • ı J' bete muhta" olduıhınu anlatı • bacının ktu"eşı o "'' • " • 0 u l.. • ne de h burada hazır bulunsun ar. "en. Kocası: " · tıı bır .. 

1 · ıuclk· ırsız - 1 yordu. İki sene evvel karısının len avni sevimsız sura ... : 
1- l.·ı <>""- 1 de sad b dı"lerı"ı1e verilecek vazife Pr var- Merak et dcd' S J ttı lkı " ....: e .. •1ı1na ec~ ıze . • mc sen, 1• .,. u. öldüğlinü söyliyen; ayni za.man. drun kapıdan ba§mı uza · 

d~lacaktırn ovuna bir mu- dır. ray •• gıt. buraya gel diyorum, da Kurnvolun sessiz sahillerinin ihtiyar ibasbaşa kon~ıı!ttan ~n 
~ b ltıan zııı· Çocuklar, bu . Yedi arkadaş Ziya Beyin \'e ama .onun gidip geldiği yok! hUcra bir köşesinde yaşıyan bu ra çantamı nihayet ıçen al~ıl . 
~ ~ J\nad rıni kabul et - Anndoluv<:t gidecek ark{!J:}a.c;lıırı - Bir sözün değeri adamın en mühim derdi de yal- diler. Sonra ben de ka'bul ed2t -
· liu . \"., t~ ~ var ki: orcısı mn ellerini sıkara.'l\ odadan. ~~k~.1- Kadın - Bir söz daha sövli· nrzhğı idi. Bu sebeple şnhc;an dim. Koridor ilk. defa sandıgım 

5 

l liaL •tcuııun oı rı ııa A)1Bsmda 
bn 1ılt ynnınd kl tnrih oerçeftei ku. 
ponuyla birlikte gtindcrlJecek) 
E\'LEI\"ME TEJiLlFLEIU, lŞ ARA· 
l\IA, tŞ \'ERME, ALIM. ISATJM 
gibi tir.ıırt ınn.hlyetl ulz olmıyau kil. 
çül< llllnlı r p:ıru ı:r ııeşrolunnr. 

Evlenme tekliflerı 
• Yaş 38. bir a ileyi geçindirebilir 

kazançla, şlmdlyc kadar evlenmem~ 
kim lz bir esnaf kendll!i gibi kimse. 
s iz 30-85 ya§ltırmda bir bayanla e\·
lenmek istemektedir. Bayanın bir e
vi bulunursa iyi olur. (88 Hırçını 
remzine mUracaat - 247 

• Yaş 84 orta boylu, sıyab gözlU 
açık esmer etine dolgun, bafif kır ka
rışık kıvırcık saçlı, e"' ve el iflcrinl 
bilir, ortn tahslJll, gUzcl sesli, musiki 
AlcUcrindcn birini çalar iyi bir o.Ik. 
den, nıı.musıu, tıorem dul bir bayaıı 
ba§ile mUtcnasıp, yakışıklı, namusu 
ve §c:Te!ino itimat edilir, devl1!t me. 
munı. znbit veya tüccar fakat evine 
merbut btr bayla evlenmek i&temekte. 
dir. Rcslmlertl '(Şans 248) remzine 
müracaat • 241l 

1# ve İ#Çİ arayanlar: · 
• Bir buçuk yaşında bir çocuga 

bıı.kmak için bir dadı aranmaktadır, 
Namuslu olması, çocuk yctl§Urmı, 
bulunmam §at'ttır. latıyenlcrln Tak
simde Taksim eczancsıne mUracae.t. 
lan. 

• Llso t.atebclerine transızca dcra.. 
ler. İlk ve orta talebelcrı.nı ikmal :im.. 
tllıruılarma hnmrlar. (K.B.T) rcmı.z1ne 
mQ.racaat. 

• Almanca dersler 1çln kllçtlk mOda, 

bostan sokağı numara ıa te bayan 
Noıı VolbrUck'o müracaat. 

• TUrkçe transızca fizik kinlya " 
orta t&JebeBine riyaziye tarih ve coğ .. 
ra!yn ve yurt bilgisi denılert o(M.S.S. l 
remzi.ne müracaat 

Aldırınız.: 
Afatıda ra-VV. JMlh .... e. 

lnl711culanmn:nl aamlarma p1em 
mcl..-tuplnn ldarelıan mlzden (pa7.a.r. 

lan dahli) lıergtln saba.latan öfleyo 
Jmdıu' :ya t 1'2 d n 80tJra al4ır .. 
m:ılan rica olunur. 
(PAk 87) (S. 8) (K.M.) lkabla) 
(Çevık 165) (Tckyıldız 8) (Erol) 
(Bayan aşçı) (Hadiye) '(2092) (N.M) 
(M. 18) es. 126) (XN.) (Tek) 
(30) (Temiz güven) (R.F.) (M.M:.) 
(Susan) (Poyraz 15) (SW!ll 25) 
(F.K. 26) o(19 Papatya) (A. 17) (K.12) 

c0cnız 218) (Bankacı sın (28 Gi.lzel) 
!oıııiUk bir ;ıh Ytırdumuz - lar. Ziya Bey vazife veıdıgı. uç ye_c·ek olursan başımı alıp anne. tanışmadığımız halde yılbnşr tn t(ibi çıkmadı. İkt mum ~ıkla ay· 
l\ı biı ~n elj ~.ın emri altın. erkadns:la yalnız kalınca cobm • ının yanına ~ideceğim. Bunun tilini beraber g-eçirmem.iz için ri. dmlanan uzun bir dehlimen bir 
"t~fetllrı bir ~uhsız fakat i- den üz;ri kınnızı mumln mi.ihüı- san,a neye mal olacağını bilirsın.. c·a ediyordu; beni villfisma cağı. fikir edincmiyecek kadar. sürat. 
~~mı'' hiz,n tk varhı?ı bi- Jenmi~ bir zarf ~ikarttı. Zarfı Erkek - Bilirim. Beş kunış rıyordu; nynı ynlnızbğı hemen le gecerek bir oda:va gird?_k. Bu. =============== 
.:-ı:a: ltı~ıt e-t içın iş başı. Kemal<' ur.atarak: ll"tlmvay parasına. hemen kendim de duyduı'tum için rası dehliz ne kadar soğuk ve meğe gelen ilk sn.mimi :ziyaretçı 

{F.A. 895) (Çöl) (H.N.B.) 

. uııteca _ <::.imdi hemen ,,ütliceye gi. Sebep davetini reddetmedim. lstasyo - karanlık ise aksine o kadar sıcak olduğumu ve !beni ihiç unutnıı • 
~ .. ~bir ni:a olınıracak nr. decek.::iniz. ( ... } de eski . ba.h~i ·e h:ızm babası, müstakbel da· na doğru ilerlerken dü!lilnUyor . ve aydınlıktı. Soğuktan bun~ yaeağmı anlattı. 

ak l>lanar kıdır. ~e en · zabitlerinden (R ... ) Beyın evın . madına· dum: Fot.oğrafını bile görmedi. olacağım ki. beni karı:ıılamak ıçın Bu tehalükünden bir şeyler 
lııtuı~e d kaula~ku}un val .ıD tebdı"l'ı kıva.ıoet edeceksiniz. - Kızım k b 1 b di ğim bu adam acaba nasıl bir n- ayağa kalkTP odanm ortasına ka sezmeğe çalıştım. Onüme düştü. 

!I tıı J?ın saji-ır ·c " 1 a u ceva 1 ver • damdı? Herhalde benim '~"=ımda dar ilerliyen ev sahibini görme- akl altında. ıCJ;.,.ha•·ı. edeniy te \'e yı'ne orada (R ... ) Beyden a · ıben <!_e. annesi .de raz")•ız, dı'yor. J""" • vifl' Ayany döşem, arımı.. elzmen"n '1-'ndegıcırdayüru .. -_ ,""'\lir !lr.;1 ka e haykır - - d F' .. ve.va daha .unı=lı olmalıydı. Ha • den sömineye keyifli ke. ı ÇI~ - ••···••.u 
l. • ,_. ~n-~k ı ;ç.. mı'rle ( ) hare u. akat ailemızı'n dı'g·eı· efra- .•--.; ~ · at cıo-
-ıı "en.ı· ·~•ıtı. mümkün rıcaf'.mz son e .... d yatlarını valnız başlarına. geçi • tırtılarla yanan alevlı eş. c . g... 1 ık Es1.: t..~ "'\il ku k -.:ı k · · ı itiraz ediyor. J meğe baş ad . ıu merdivenle. 
"'lflh aau"t \'Vetine inan • et ~ece ·~nız. N ren adamların haleti ruhi,.·eleri - ı'll ilerlemış· tim. Birdcnbıre gözJ ri •---~--1~ soru-uz ışık altın _ •- t" h " "'n k d d bağrınıı1 . -. . eden acalJa ?. Bende ne J • in ı.u-ııw.ııüı '1A .., "tı." akk "' ısa zaman. Ve üç arka aşı a b ni belki bilmezsinı'z1. Bunlar her me ı·ı:...+;a; zaman gözlenme a.. 1• !I ı ol a gı ı hır kusur buluuorlar? ~ .... ,.,. d da güçlükle görebildiğjm soluk 
': ı. tııe .. ı.. ınıyan yerle- üstüne bastırarak alınların an '1 J vakit kendilerini yalmzlıktan namadım. Onun nasıl bir a am 

ııı.. 11eııa· "l.IUt k ı . -. . ·' e ele şu, oğlum. Biz altı V• t · fotoğrafilerle süslil loş koridor _ 
\i~ı~ tııe g(i a nnşlardır. bir baba şefkati ve bir kuman - kı.şıyız, halbuki $İ7.İn otomobili_ kurtaracak bir adamın çıka(!el . olduj;mu tahayvül ettiınm sı~e lardan ~w>k beni yatak oda • 
e t~."'5>r Veniyor, kendi. dan muhabbetiyle öptti· n17 ni-irt kı·.h 1·ı,·ı< . diğfoi ekseriya boş vere bekler . söylemiştim. Karş. unda ~1! ,,.-~-~ 
e~\%i b • ~ J lboytı k ma getirdi. Yüzündeki ifadeden ııt '?-.: it vak _ Yolunuz açık oLun çocuk. ler. pembeli artist yenne _. 1 1 benim buradan ürkerek kaç".U>a _ 

e bıı •urk ayı misal gös ı Pen?.anse varmadan Lltnt hak- metreye yakın ~niş ~uzı:ırı ..... 
~~ C:a~lan Otciuları Hizan ı ar.. . • kında romantik biri.akım düşün. ve kuvvetli oldugunu göstete1 ğımı beklediğini okuyordum. 

it i~ M~~rdıldarı zaman Ya~m~rlu. bir te~rin.sanl. g~ - <:elere daldım. Belki de bu tanı.ş. yüzü sivri bir sakalla çevrili dev Bu oda da tıpkı evin diğer taraf-
ll:Uııa~ ar r~hten medet u. cesi. Gece büsbiiti;., kasvetlı. 'Y ~ 

1 

madan sonra ar.laşacak beraber cüsse bir adam duruvordu. :Ko ' larına benziyordu. Yalnız köşe -
~lr ~ i Y<!ası olnuynn !ar çamurlu ve ıslak (R ... ) Be. romanlar yazacak ve uzak mcm- nuşmaE'a !basladı~ zaman hayre· deki şöminede parlak bir ateş 

' :ı f:a ..... ltııt> d~ı-sınde biribir - leketlere seyahatler edecektik. tim iki mislini but?:•· Bu .kalın vardı. Ev sahibim gene a.ym si-
»(;-lllthını t'ltyorJ:ırdı. Me . yin ihtiyar başı yaı:mıaklı ~1'.ne 1 

Onu zeki ve lbir çocuk kadar ha. vücuttan kadın !?JOl ınce ibır ses nirli tavırlariyle yatağmım ha -
~ r!_litıin arıyorlardı. O kimbilir kaçıncı defa sahıı'lı valperest. ince. hassas bir adam Çıkıyordu. Sinirli tavırları: elle. ur olduğunu hatta içine sıcak 
~b;~l'ılıisinı .. hur havan duğu bu vakanm biz üç genç c:amyordum. rjnin mütemadi hareketlPn be~. su şişelerinin konulduğunu söv . 

ırı t t!d' kılısenin kubbe yolcusuna içinin biıtün • - · · Penır.anse muvasalat ettiğim de çok tuhaf bir intiba Meta bı~ ledi. • S g0zıe1~0~ir yı~m taş muhabbetile son duasını yapı · -ırada hava kararmış, kar hafif kadınla karşıla.şırormu.~ ~'b~ Bavulumu açan ihtiyar hizmet 
el 11 i~letj ın önüne yığ - yordu: hafif yağıyordu. Mektubunda ibe bir tesir hasıl etmi!di. Ellen~ı cinin eşyamı çıkararak yerli ,.e-
~du~ ~en bir tanesi - Havdi baka\"ım arslanla . ni istac;yonda bekliveceğini bil . uzatarak ellerimi .t'!ttı.ı ve h2ç rine koV<lui?unu gördüm· Biraz 

~~~.ınfiiali dudak. rım, gör~yim sizi. Bu kafirleri rJirdiğ'i arabavı buldum. İhtiyar bırakmıvacakınrs gıbı sıkmaea sonra her ikisi de beni yalnız 
~ ~ · memleketimizden atalım o bir bergirin çektifö sevimsiz ve başladı.· Akşam üzeri sof_rvn;:va <>- bırakarak çekilip gittiler. Kafee. 

~~·~ıh ,bu gediğın ü. man inşallah heoinize bir ga:. • yaşlı bir adamın sürdiiğii arnbıı- turduğumuz zaman. ge!cl~~nmden 1i pencereler&n birine doiru i. 
~ :"'.! e:ı..:ih rıe · Fakat. ne çare helvası vaptırıı> yedirmek bor • - Ha~:di oğlum, hir ııl.\.·t·t tul.. nın k!)hne kapısı üzerime kapan. dolayı duvduıfo sev~ncı ıfadc e. Jcrledim. Camı açtnn. Keeki!1 

ı- ~~llt~nnılu ve halta cıJm olsun. - Bı.>nim niyetim o kirazlıı.rm rlığı dakikada diişüncclerim bir. demiyece~i söyledı· lI7.Un U7.Un c:oifuk ve deniz gürültüsü.. Tek . 

~~\ ~~~~g;Q,~·en~d~ik~l~e~ri~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(D~~~·n~m~ı~ı~ırrr~)!!!!!!!!h~c~p~~i~nl~~·~em!!!!!~k~··~··!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~d~cn~b~i~re~d~u~rd~u~.~B~u;n~Ja~n~,~~ye~r~in~e~'~t~e~~k~k~ii~~~~~r~e<'l~~r~~~k~kP~n~~~i~qi~n~i~~~n~~!!!!ra;;;r~k;an~a~d~nn~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~·bar 
( · 4.r\ bab,;ın. ağasına: lem eden uzaklaftı. Harem a.. "' 

V t ,t\tlın-u bende, dedi, ğası: 
~ t ~tkti !lıun, Galiba - Haydi, pcııa efendimizi 
J' t ~~~,l~d .. fazla bekletmiyelim ... 

il..~ an gulerek ila. Diyerek, Mariyi dar ve loş 
'ifd~tı b bir merdivenden konağın wt 
~~teki u gece gönül kalına çıkardı. 

cf.ı. 'ia::• değil mi? Ahmet paf&, konağın ci • 
t' Yavaıça mı - hannümaımda kurulan iıret 
bi:t~~ Neden . ıofrasmın ba,mda dildade • 

t lıll L "dırı\ oy le kıs .. ıini ıabırsızlıkla be-kliyordu. 
~"ttt\t? avrıle soru _ O gece kıskançlığını sez-
dij, ()ll\q dirmemeğe çalııan Fatma, 
~ ~\ınu silkerek kederinden çatlıyordu. 
b\: hiçbi - Pqanın klhyuı Şa -

1 k-dtnr 2~llnan kıa • ban ağaya ıöz verdim ... bu 
"'~ ,~ lietb bdeğiliın, a.. gece Mariye mülhit bir tu • 
~~ 1'~ en Mariyi zak kuracağımı aöyledim. Fa 
~~ lta.,.,~iun? ... Ne kat, hali. bir fey yapamadım. 

~ ~~ ~)lt ~-~ın.·. ne de Diyerek odasında apğı 
I ''tj t dtiil d~ &Jağı.. yukan dolqıyordu. 
'~i d"da .. ltıı? Çerkeı halayığı, Mariyi 
~ '~l'ek gtnın ucuyla bir türlü konaktan uzaklaş -
'\ b odadan ~ılu .. tıramıyordu· 

'tka bi Şaban aia hili Fatmayı 
r !eY aröy- alacağmı wmuyordu. 

ıYazan: lskender F. SERTELLi 
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F a\ma o gece acaba Mari
yi paşanın gözünden düşüre .. 
cek bir t~ak kurabilecek 
miydi? 

Ahmet paşa zevk ve eğlen 
ce düşkünü bir vezirdi. Ci _ 
hannümaya bir tamburacı i. 
le bir tef bir de sazende ge
tirtmişti. Bunlar paşanın her 
zaman malıremiyetine giren 
kimselerdi. 

Mari içeriye girer girmez 
patanın yanına yiırüdü ve e. 
fendiıini etek?edi. 

Pata, yeni gözdesinin ko .. 
(undan tutup kaldırdı. 

- Nerde kaldın, nuruay. 
nim? Gözlerimi yollarda hı. 
raktın ... 

- Hazırlanıyordum, dev • 
letlim ! Kusara bakmayın ... 
geciktiğimin farkında değil -
dim. 

Ahmet paşa dildadeaini 
yanma oturttu. 

Sazendelerin yü2leri du. 
vara döndük\ü .. Bir şey gör
miiyorlardı. Marinin sadece 
esini işitiyorlardı· 

Ahmet paşa derhal içkiye> 
başladı ... ayakta duran ağa
sına: 

-. Kadehlerimizi doldur 

bakalım .. 
Diye seslendi. Harem ağa. 

sı kadehleri doldu:::du. 
Mari içkiye yabancı ol. 

madığı için serlıestçe ve se .. 
verek içiyordu.Ahmet paşa: 

- Hele şükür, dedi, seve. 
rek ve istiyerek içen bir ka _ 
dına rastladım. Gözdeleri _ 
min hepsi de içkiyi tiksine • 
rek içerlerdi. Zevkimi neşe. 
mi altüst ederlerdi. 

Mari çok şen ve konuşkan 
bir kızdı. 

- Bu kadar bir içkiyi tik
sinerek içen insanın zevkin . 
den şüphe edebiliriz. devlet
lim! dedi. Macaristanda İç
ki içmesini bihniyen bir ka • 
dına yabani derler.. Dağda 
hüyüyen çoban ve dağlı ka. 
dınlar bile ker.dilerine göre 
içtikleri bir takım içkiler var 
dır. 

Ahmet paşa, saatler geç • 
tikçe Marinin sohbetinden 

hoşlanıyor: 
- Sen ne kadar cana ya • 

kın bir kadınsın! evime gel
diğin gündenberi, hepimize 
neşe verdin. 

Diyerek, Macar dilberinin 
ellerini avucunun içine aldı: 

- "Neşe, kederin azraili
dir.,, derler. Ne doğru ıöz. 
Senin yanında insan kederi. 
ni, ıs'ı:ırabım unutuyor. 

- Biz, Macaristanda dft. 
ima keder ve ıslırabla müca
dele ederiz, devletlim! Bizi, 
bu mücadeleye küçükten a • 
lıştırırlar. 

_ Ne güzel bir adet! ket· 
ki bizde de böyle bir adet ol
saydı .. · biz de daima. gülüp 
oynasak. daima ne§eh olaay. 
dık. 

- Ben Edimeye geldiğim 
gündenberi - büyük Niibolu 
zaf Prini gece gündüz tehirde 
tesit etmelerine rağmen - 1'iç 

(Doonnıı wır' 



Frarısanın ınhi allnae~, sonra 
PA iSTE iSPANYA 31.7.1941 

HUDUDUNA YAZAN: 
Rudoll Van Wehrt 

12.33 Sıu orkestrası 

escrle.rl ıu.so AJıı.n 

12.15 Ajans 19 . .J~ l 'urttan 
ıs.oo uarıt sesler 

Fransayı idare eaen, "/Jarayı elinde tutan 
ve milietın sırtından ~eçınen yüksek bur ju
va tabakasını geceıeyın Jojefin Begkerin 

karşısında görmeliydiniz! 

türküler 
ıs. lö Karı,lk 

program 
18.0ıl Caz ve 

Tango 
orkestraı. 

18.81) Serbest 10 
dakika 

20.16 Radyo 
gazetesi 

20.i5 Fasıl heyeti 
21.00 Ziraat 

Tnk\1ınl 

.!1.10 F a~ıl heretı 
21.2S San'atkAr· 

lıırtmı:z: 

Baş, Dif, Nezle, Grip, Bomati'I"' 
Nenalji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal ıeı' 

lcıbıncıı eUadı 3 ut• ılınabllir. T Ali.Lln.ERINOEN SAıtllllll'lız: 
HF:ll VF,ROF. PULLU KUTl't.~RI ISRARLA ISTF.VloJIZ 

On mad )k·ıs1 hgc
1
ccsi 1 ı .~hrin hıırp _ 2 _ 

e~na.sm a a ıı gonnek i~in 
~özlerlmi dör' ıır.~r&k l.'E>Zdim. 'Ne 
bir barda, ne bir s•neı~ll ti \·a ı re 
, eyo. n.ryetede bir tek bo • yer 
~oktu. Her taraf tıklım hklım do-
luydu. Operalar inemnlnr ta 1 

yordu. Koltuklar iki gün en elde~ 
tedarik ediliyordu. Koltuklarda 
kim ot~ruyordu! Cnlfonno. ,eya 
l rak ıçlndeld burjuazl balımı 
Büyük bir itjnıatla 
o t u r u y o r, eğleniyordu. 
Almanlnnn, lllni opera binasında 
sinemada, barlarda oturmayan 
dü!mnnın mağlup edileceğinden 
cmındllcr. İşte hata ~urnda ı Eğ· 
lenme.kle me guJ olan burju\ıı sı. 
nıfı diğer Pran ızlnrııı ne halde ol· 
doğunu tasavvur edemiyordu. Fnb 
rikalarda dldinC'n Frn.nc;u milletin 
den haberi yoktu. Aralarmda ir • 
tlbat yoktu. 1:·nın!>ay1 idare eden 
tabaka. \'e Fran a için çah~n ta. 
baka arasmdn irtibat ~oktu. Harp, 
çalı an tabaka.um SÜ;\i \'eya kanı 
ile kazenılaeıı.kh 

Almanynyo. henüz gitmedim; 
orasının nıısıl olclu~runu bUmiyo 
mm. Orada olup bitenlerden 'ıa • 
be.rsizlm. Frnnsadaki \"Dz.İyet 1 e 
şöyle idi. Para), elde tutan da • 
ima yüksek burjma tabakasıydı; 

plütokratlar! llükümctıerin dc'rf5-
mesl bunlar l~in müsaviydi. Hil • 
lct alclatılıyordu. Partilero ~elin 
cc me,·cudiyetlcrl bo bir şey; bir 
alay açma! Milletin sırtmdıın gc 
c;inen bu mö yöleri geceleyin Jo. 
zefln Beykcrin karşı mda görme. 
liydiniz •• 
Küı;ük memurlar, i)Çller, opo • 

raya biden ı;:ıplak omuzlu parlnk 
ıimiformah \'e umumi harbin nl 
şaninrmı t~ıyıın nes'cli insanlan 

göruyorlardı. Bundan ne gibi bir 
aksülamelln doğduğunu biliyor 
musunuz? Kı knnçhk mı? Biliıki ·. 
Büyüklerin izhar ettiği nikbinlik 
memur \C i:;çl smıfma a.şınladı. 

l\liit tcliklerin mu7Jlffer olacağı ka
naatı doğdu. Para tebessüm cdi _ 
lOrtlu. paraya giin~nlliyordu. Pa • 
rl te İngiliz askeri )Oktu. Yıılnu 
yük,.ek riıtbeli zabitler 'ardı. <;fm 
dl bulunduğumuz odada on maıı • 
a kadar bir tn~lliı ~enerali yatı 

yordu. Yandaki o\adm yaveri ve 
iki emir zabiti ~·erleşmlşti. 

Zaman ilerledikçe harp kt'ndini 
Ws et Urmeğc başladı. Yiyecek a· 
tın almak için ,.e ... il<alar basıldı ,.e 
nhaliye dağıtıldı .• !Fakat organi • 
zasyoıı unutuldu, yani tlcarethnne 
lcr scrbcts bırakılmıştı. Vesikala
rın hiç bir liı~·meti olmayacağı ~. 
~n kullanılmadı. Haftada Uç giin 
et atılmıyordu. Burju,·alnr pazar
tesi, çarşamba ve cumartesi, a • 
h, Jlerı5enıbe \'C cumartesi apc.ra
tifsfz kahyorlnrdı. J te on mayı 
gününden cn·cı rari te \'aıiyet 
bu halde idi. 
Kı a bir sükut. Uzaktan uzağa 

bir düdük sesi. Runu ba~'ka düdük 
esleri tat..ip etti. Poli ler yasağa 
nığrncn yolda bir hil görmü~ o. 
lncaldardı. 

TENBEI~ tJLLER 
Bir akşam ü:.tüydü. Paris so 

kaklannılan g~iyoruz. Mütareke 
henüz imzalanmnmı tr. Zafer ta 
kından Chapms Elysee'ye indik. 
Yolda in an namına bir tek canlı 
mahluk yo'k. Şehir hudutlarımı 
kadar ilerledik; arada sırada du 
\·ar kenıırlıırınd:ı silrünürcehine 1 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

. 
Bartın Yolu Cumartesi Postası 

lstanbuldan cumartesi gUn.e::'l kalkan Bartın yol'!. postaları ~ ağustos. 

tan itlb:ıren muu:kkalf-n lAğvcdilmıtıUr. Çar'§nmba günleri ka.ka.n postalar 
gidiş ve donUşte il~veten Akcaı:tot.J\~ıa uğrayııcaklardır. (6H7) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

D.D./109 No. U tar,fc sarU.u·mı haiz olup ımıkteplcrın umumı tatillode 
ikmal :mUbnnlarıruı :ıetlştlrllmek maksadilc açılacak resmi kurslara devam 
edecek U,.1cl:ıclerc de :.Car.sun yapddığı mektep mUdUrlUğtnden veya maarU 
mUdUrlUklerlnden vcs:ka getirmeler. prtlle kursun devamı mUddeUncc 
1.'3.D4.1. tarihinden itibaren aylık abonman kartı satılır. 

Fazın tafsUtı.t iı,iıı istasyo.aıaı"'l mUracaat edilmesL ı 49115..ö4S7) 

*** 
(D 

8 
~Uhamrue bedel: (SOO) ..irıt olan 200 kllo dana derisi (vaketa) 

hi~ınde~i ~:ınart~sı gt':ııb saat ·0.1) on birde Haydarpaşada gar blnaSJ da. 
B ın.lsyon tarafından acı!: eksiltme t.1Sulile saun alınacaktır. 

ta
"""' uttilş:ı girmek ıatlyenıertn ıt>a, liralık muvakkat teminat ve kanunun 
;, ... e t> vesalltlc ~ıı:kt . 

es.atları JAzımdır. • • 0 elutıtm~ gUnU saatine kadar koaıısyona mUra. 

Bu l§e ıı.!t ııartnnnıel k er onıtsyoncaı; parasız olarak da~tıımnktadır (643~1 

. Fakat sarmaşık hazan meşe 
run Yruıamasına mani olncak ke.: 
dar çogalır, ~ va~ıt onları kes _ 
me~. l~ımgelır. Bır müddet son. 
ra: Asıller muhalefete ve nar 
liimentova intisap etmeye dev~ 
cderl~rse, ya u,vanlanndnn vaz 
geçmı ·e yahut da c;envörler mec 
lisindeki haklarını terketmiye 
mecbur olacaklardır." dedi. 
Imnaratonın dostk.rı bu ha

diseleri tehlikeli alametler ola . 
rak g-örüvor ve ciddi bir ı;ekilde 
korkuvorlardı. Bu hareketin se_ 
beplerini ,-e tehli'-e!erini Eulem
burg kadar giizel hir kirnsr izah 
edemeı. '1ti. E~er bu adamm 
hu ynzılanm baska bir kalem 
tashih etmemisse derin crörii ü. 
ne havret etmek lazımdır. 

Eulemburg. Holstein'e ~unları 
raz""liştı: 

"l'\1ec:rutivetten o· ·a Prusya 
kralı bizzc t i-inrt' ctr :r hnkkır l 
mr.li:,tir. Guillnume IT. d 'ilikler 
mi ynpıvor. H · ni tecavüz m;i 
ediyor? Me.selevi bu c:pld](le or
tava koymak mana!;•r.ıiır, fıılrat 
Almanva ve Pnı~ ·a artık yalr•z 
İmparatonın irarfpcıini J..o:ı hııl t>t 
mivorlrıT'. Bunu sö ·'emPI< <'Ok a
cıfür. Alman imnarr ,.. ,.ıuı:rıı meş 
rutiyeti yani cenubi Almanvanm 

~sva ile bera"ler ,1 döknı 
~d~re eden devlet adamının ve 
aıma uyuvan imparatorluk kah 

ramanının biribirirıP karışın · 
Pruı:ya krn 11 • ·~.,,n esk T • . . -
tadan ' ld d · 1 ıgını or. .. ır ı. 

.. ~~ııtürlü. ve tekaınfil yolunda 
yuruyen hır _millet valnız bn.şına 
ıdare e;Jcn bır kralı kabul et _ 
~ez. hır kralın ıenter re. 
ııme uvmn ına bthammül etmez 
f mnarator ~ahı:ıi btr iclııre kur. 
mak hakkını haizrlir. fakat bu 
mücadelede muvnffak olacağı 
şüphelidir. İmparatora bu mü • 
cadeledc muvaffak olmak için 
Uiıım eelen sevgiyi a cak kaza. 
nılmış bir harp kazandırabilir. 

!erleyen deniye mlifrezcleri \ar. 
Sokakta bir ıey nazan dikka. . 

timlze ~rpryor; kedi bolluğu. Her 
renk ve her <'in.sten kedi rnr. Pa. 
ri tamamiyle karartılmadığı lc;in 
etrafımızı ~öreblliyoruz. Sen neh· 
rini takip ederek ilerliyoruz. J,un 
st>-.siı Ye ~öl~eler içinde uyuyor. 
Köprüyü .ı;cı;ti'k. ı::traf o kadar 
"e~.,IJ: ki u akmtı:.ının ~ıpırtı ı du 
yoluyor. Doğrudan do~ruya hede
Onılzc gideceğimiz yerde <1okak • 
tan sokağa, buhardan buh·ara ge 

• t 
ı:ıyoruz.. Blrnz ~ora :'.\lontpama~ 
cıe mahallesi istika.metini tuttuk. 

18.40 rıyıı!!a 
prluları 

19.00 Uerdleşme 
a.atl 

l9.lt\ Oaz ve 
Tango 

H.\LF.PLI 

Sllnnetç!ba171znde 
SÜNNETÇİ 
AH~fET 'fEMt~ 

Adres: Çemberlitaş 
Tfirk!stan kıraat. 

hanesi yanmda No 
3. Telefon: 23860 

konu ııyor 
21.4il Opera 

Alu!!lkisl 
22.30 Ajans 
~2 • .U Clazband 

Orada, mü .. temlekcde doğmu~. bir 
Fran ız kadını var; kendisini on 

encdenberi tanıyoruz. Parbten R,., .. :,. R•"?rt r;v ... fvosu 
ayrılmadığını öğrenmiş bizi bc>k Ru Akşom Bo!!tarır•tfa: 
!emesi itin haber göndermistl. o. - Bohstll - Komedi 8 perdP 
turduğu C\·in sokağı bir me7,ar yo- l'arın Al<şıım ŞPnyoldıı: 

in gibi se izdi. Otomobilden ine- - Blr A ık lıb:ım - Komedi S perde 

Sallhk köknar ve çam lomruğd 
Devlet Orman lsl<!tmesi Rolu Revir 

Amirliğinden: ~.I. 
ı - Boh• Karacasu dcpos\lr.da istifte mevcut 2752 acıot t~ 

1517/3011 .ı3 kolmıı.r tomruğu v~ 19 adet muad!ll 7/857 M3 çıuıı 
açıl< arttmnr. ile cst; &caktır. ~ 

:.ı - Tomrukların ayrıca :ı.ı~ kesme payları mevcut ve 1.te. 
yulmuş olup hac111. k tuksuz orta kl;tur üzerinden hesapıe.nrnıotır·!l6 

3 - Beher M:: d.öluıar tom~ğuLun muhammen bedeli 11 Ur' 
ve ça:ıtı tomruk!ar:nın muhamme·1 bedell 12 Ura 84 kuruıstur. 

4 - Tomrukıara :ılt şartna.mclu Ankarada orman uınuın ~ 
v<? t&tanbul. M•l{ara, Polu çevl:-ge mUdürıüklerile Boıuda cıevıeı 
ıetmesl revir ~mlrl!ğl::ı.1t> görUlebllt,.. 

ıs - Muvakkat tf'milıat 1323 !.ra 07 Jruruotur. 
6 - İsteklilerin 1.8.Dn cum:ı. gu.nU saat 15 te Boludakf re\tir 

m'1racaııtıar ı 6186) 

İstanbul Belediyesi ilanları 

rek kapıya doğru ilerledi'k. Tam HALtDE Pİ~KtN blrllkte. Tr..h Be<i. llk temi ııiO 
o esnada köşede beliren üç dört -o-- 660.00 49.50 Unkapan·.caa kasap demlrhun mabaucfl ıııı1 
polis üzerimize atıldı. Ve hep bir B tuıumı:ıa sol<eğında 21 No. ıı t.ina enktıı' 11,ıı evoR"'lu Halk Sineması nı• ~ a ğ ı z d a n h e y e c a n ı a 667.rO 50.03 t:nkapaııın.t1a Haraççı Kara Mehmet ~,.. 
bir şeyler sö y J 0 m e ğ c Bııgiin .\latlne 11,SO d:ı, gece 8,SO UakUplU aoltağında 27-29 No .ı. ev eııJ;: ~ 
başladılar. Yammdaki zat elini kal da 8 büyük lllm birden: Tnbm!n bcd~:ı·~rı:e 1.ık tem:.1ı;.c mlktarıan yukar,1a yazıll ~tp 
dıra.rak Alman olduğumuzu . öyle. 1 - Kin} Kon~n oA-lu Macera. k'llz sıı.tı:mak iizere ay:-; ayn a.~ık arttırmaya. konulmuştur. Ş ~ 
dl. Poll lcr bunun üzerine geriye 2 - Kara adanın esrarı. Borla zaoıt ve muamelfit mllr!ürlUğü ı·.aıemlnde görülebilir. İhale •.

8 

çeldldHer, yüksek sesle "Pardon Karlof. tesl cUnn saat 14 tc c:aımi encUmı-ndt> yapılacaktır. Tallpterl.O ~rı>J' 
ıliycrek uzaklaşt.tla.r." S - Yeraltı esran. Sllilhşör mal:huo: veya mekt;.ıpıarlle lhate gl.ml muayyen saatte datnıt eııc 

( Devalnt var) Kovboylar. ıunmaları 16023) 
~----------~--~~----------~~----~.;_----------------~----·-----

Türk iye Cumhuriyet Merkez 
'K T 1F 

l[qa ı 

Altm: Sat! Kilogram 72.604,619 
Banknot • , , , 
Ufaklık 

D:ıhllde-ld HııJlablrler 1 
rorıı Liram 

Bartı,ıteJd lılulu&blrler ı 

• • 

• • 
ı\.ltm: San Kilogram 12.180,69 
Altma tah.W ub1l 16l'be.tt es& 
Yizler • 
Diğer döTizler n borçlu Kl.lı1ng 

bakiyeler:! • , 

ll&zlııı l'abrillen ı 
Denıhu edUeıı IYrak ııakdiyı 

KanuııWI 6 • A maddelerine tevtı· 
k&D Hulııı t&ra!mdalı YAld 
tedlyat , 1 , 

.. ar>dat (.,'tW1am ı 

ııcaı1 ::iened&t . . ' 
~ ( 

' ) 

l'.lbam Ye tabvtl&t cllzdanı ı 

nenıhte e<1ileıı e•ra.Ju nakdi· 
venın ur~ıııg:ı esham ,.. 

abvUat ıtıbat1 ıuymeuı 

ierbeet Ealıam ve Tab.tllt ı 

§.n.a ... •-. r: 

tm n döYiz nzerı.ne &•ant • 

labvtlll.t Uzerine an.na 1 

Hazineye kısa Yacı a •ana • 
Rııztneye S0 "1l No kıuıuna ıc6r• 

açuan alt.aı ka.roılıklı an.na , 
Hl!!lsedarlar . 
MUhtel1.f , • • • 

• 
• • 

102.lU.204,75 
2i.965.6i6,-

603.281,35 

407.032,30 

17~33.401,21 

44.G85.759,0l 

158.748.563,-

21 683.011,-

271 414 c;r15,39 

,,... 477 onı ,93 

>-.310.215,19 

4 96~ 64 
IS.208.436,53 

v .. knrı 
16 '.500.000,-

Lira 

130 693.162,10 

t07.032,30 

s:;.ııa.160,22 

137 OA5 1552,-

27 ~.4H,096,39 

52.787.217,12 

17.&713405,17 
4.500.000,-
7.326.lil,67 

640.0:.!5.826.!17 

Bankası 26 / 7 11941 
PA S1 F 

SE'rmave 
llı tf yat a.kfN.I ı 

A.dı YI (t• "4111.<ie • 

Huaual 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

IdevWdt'k1 Banlmotlaı ı 
benıhte edilen eTT&k.ı nakdlyf 
Kanunun e . 'I lnd maddelerinı 

.enlkan Hum• taraJmd&ıı H.k.ı 

ıed!yat 

Deruhte edilen e'n"&ID B&Jıdlyı 

oaklyesi 
Karşılığı tamamen aJtm olarak 
ııı.veteo tedavüle ·azed!len 

-teeskont mukabili U&Yeter. tedL . . . 
•ıazıneye \' ~P ,., aı• .. ,• karşılıklı 
t.Yanı mukabili 3902 No.b karıun 
mucibince uıı.vete:ıı ted•'FÜl• ., •. 
ıedill'D 

HJ!.:Vl>UAT ı 

""· ' ı .ıraaı : 

~ltm . Sa.fl Ktıoı:-ram 

• • • 

1377.150 

~'<50 No 1<aouoa ~öre Hazıııeyı 

iM;llaD avall!t aıukabW teYc1l o•u· 

7.~22 019.H 
6.000.000,-

15S. 7 tS.?163 

21.683.011. 

17.000.000 

tŞll 000.000. 

113 000 000.-

70 953 416,it 
1.233.782,0, 

na.o altınlar: 
~uı Klloırram ,.,. "~l 930 71U24 t67,9 

uu • ..,.., • -------------
Uevız faahllUdatı : 

~tına tallYUI ubtı döv!Zler •.-
)lğer dövizler ve alae&JW IOJ. 

rtng bakiyeler:! . • 30 277 058.4~ 

M-unte1ıı • • • • • • • 

TekOD 

Iskonto hııdd! C%, c Attm nz~ı1nı aYa.n.ı 9'. 1 

~,. 

markın bile intik~11ııet 
bir muahedeye . ıı;tiııl 
memleketin sükUfl ~ 
ceği ne inanıyo.:d.~~,_,cl~ 

Rusya ile gor1 ııJtt' ~ ~ 
mesinden dört h J. l 

,,YAZAN 

EMiL LUDVİG 
mark gazete~iııd: ııucıı 
planlar.c alcy11 ıııd rvııfl~ ~~ 
ladı ve: "Avustu ~0111> ~ . 
!ardaki ihtirasıııı ı• fi 

d··~111e • 
Almanyaya u..,. .. 
barüz ettirdi. sı'~ 

• 58 • 
Başka bir tıııreti hal ~m mana. 
siyle emperyalizm olur.'' 

Şahsi hükumetin sebepleri ve 
neticeleri bu vazıda inceden in • 
cere tetkik edilmiştir. Fakat bu 
yazı kıymetsizdir. zira muharri. 
ri imparatorun samimi dostu -
dur ve bu fikrini imparatora hiç 
bir zaman söylememiş yalnız ar
kada.cıına yazmakla iktifa etmiş. 
tir. · 

Holstein buna hususi mektup. 
larında 1!1ut.adı olmıv:.n peygam 
be~ne ?1r lısanla mukabele etti: 

MaJeste kralhk pavitahtmda 
ya~ıyor hiç şilphe yok bugün 

yaptıklarından birkaç sene son
ra ya kendi namına yahut da oğ. 
lu hes~hma va~eçeccktir." 

Guil!aume lI nun altl !'ene sal. 
tanatmdan sonra istikbali tnay
yün etmişti. Fakat bu istikbali 
gören adamlar kendi aralarında 
konuşuyorlar sonra susuyorlar. 
dı. 

VII 

Rusya ile olan bütün bağlar 
kopmuştu. Çar Fransız filosu. 
nun ziyareti sırasm.da !\larseilla
ise ayakta ve alkışlar arasında 
dinlemişti. Fransız _ Rus askeri 

anla.~ması 1892 de bu nümayişi 
takip etti. Fransa 20 sene mü· 
ccrret yarndıktan sonra nihayet 
çok ar.Gu ettiği bir müttefiki 
bulmuştu . 
.. Holsteini Rus muahedesine 
ıtıraz ettiren hakiki sebep Bis· 
markın tekrar iktidar mevkiine 
geçeceği korkusu idi. Bir müddet 
so~ra Holstein bu korkuyu şu 
~el.~meler}c anlatmak istiyor: 
Böyle bır meselede prens Bis. 
markın mahremi olmak tehlikeli 
olabilir,, Bu kelime Holstein'in 
hakiki karakterini gösteriyor: 
Bu adam çok entrikacıydı, ka· 
rarları ciddi değildi ve herkesi 
kendi gibi zannettiğinden Bis. 

Bu sırada irnP ~dıYj 
lerine başka ınıık risil1'_,v 
du: 'Husya Bulg~#. -of 
decektir. Bu bU iP.~ 
nm bitarafl~ğın~rıtoı; . 
Avusturya unP.tl etti tJl1 
kalacağıma yeJ1ll ıetl<e J 
ra AvuStUI'Y8:yı·rdi~ ... ıııf-.ı 
mi cevaben bıldt fiJ.'1"1 .... ıı 

İmparatorun e<l~ ~ 
manyayı haraP ~ ııı' ıcl'' 
vusturya dos_t~ııJlıfl,. .1( 

Habsburg ha~ ,0 t<Jtl· ~ ~ 
hislerine daya.14~ (ı 1"~ İmparator 5\1 ·t oe':.ıle 
federasyona ka~~etleljj~ 
mazdı Cumhurı .. 1'1"· 

' .. ~11 A41\fl 
ediyor ve f1_gtı •• fJliİ,... 
disini bir türlu ,. 
yordu. (pet 


