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H ayatta k endi tecrübesinden ders 
almıgan irısanlar, başka hiç bir 
dersten istif ad.e edemezler! 
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Tele-. Tasviricfkar İstanbul 
(Şcrhl 2 ncl aahllemlıde) 
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26 Ağustos taarruzu 
, 

yarımada sın• 

da bir harp vukuunda 

Sovyetlerin 
Çanakkale için 
müsaademizi is· 
tedikleri haberi 

~-----------·-----

On sekiz gıl evvel bu sabah 
şafakla beraber başlamıştı doğru değil 

Moskova, 2u ( A.A.) - 'fass 

/rıönünde Tür-
4Gn rnakü• ta· 
liin; y•n•11 
lırnet /nönü 18 
~l •ovel bu6Ün 
folokla ber•b•r 
lıGcuma lrallran 
11

• anavatanı 
dGımandan te· 

ftti;ı/iyen kahra· 
ltton Türk or

cfuıunun baıın· 
do büyllı hare· 
4citı Kocatcpe· 

den tara••ııt 
•diyor. 

(") lıoretli 
lttil/i Ş e fi m i ~ 
/nöniidür. 

---
't unaniatanın 

güç vaziyeti 

Z avallı Yunanistan, iki günde 
bir zorla çıkarılmıya baıla-

~ meseleleri yatııtırmak için e · 
llıden gelen fedakirlıiı yapıyor. 

l)•ba geçenlerde Helli zırhlısı sü· 
l»tıündüz, ıö:ıönünde batırılmlf 
olduğu halde buna seı çıkarma
:-yı tercih etti. H a lbuki iki dev
et sulh halinde iken böyle bir 
~rp aefineıinin tahtelbahir ile 
~hrıldığına dair tarihte belki ikin 
~bir misal gÖıterilemC%. Yalnız 
.._. IMnze r bir h adise vaktile 
~'!'erika ile İspanya arasında vu
"'lll>ulmuı, fakat o da derhal A· 
't!ıerikanın İspanyaya harp ilin 
tbnesine sebeb iyet vermiıti. 

( H e lli) zırhlısını batırmıı olan 
't!ıeçlıul ( ! ) tahtelba hirin bilakis 
l»elc malum olduğunu dünya an
t.rn,, bulunduiu halde, Yunanis
~an, tek zevahiri kurtannıı olmak 
~ t ecahül yolunu tutnuıyı ter • 
~h eylemİJ, kendisi de resmi ne· 
( vasıtalariJe bu tahtelbahirin 
llllıeçhul) olduğunu ili.o ettirmit. 
t _. auretle ıiyasi ve ağır teıeb -
Qiİ&atta bulunmak ve binaenaleyh 
"•hinı akıbetlere maruz kalmak 
tehlikesinden yakasını 11yırabil -
b\ifti. 

Yunanistamn, bu çok makul 
" e mutedil hattı hareketi kar,ısm· 
~· rneselenin kapanacağt v e Ba l-
•nlann &'arbmda ha, göste rmif 

~lan muhataranın bertaraf olaca· 

.. 

ajansı tcbhg ediyor: 
Sovyet hi.ıkunıetinin, Balkan 

yanmadnsı mıntııknsında biı
harp %uhuru hulinde, Sovyet 
donnıımns:nın Çırn:ıkknlc uoğa
zından geçmesi için Türkiycnin 
rızasın ı t.nle?p l'tmi~ olduğuna 
dair bugünlerde ynb~1.1 matbu-
atta hnbcdcı· nc~ı·edilmiştir. 'l'nss :; 
ajansı lıu haberlerin sırf uydur· 
ma olduklarım berar. etmiye me- 1 , ... ı 
zundur . 

..., __ ııııiıılıı ________________ ...- , 

Bir Rua gaıete•İ•• göre 1 

• 
Italyanların 
Mısıra hücumu 

Yunon Ef:zunlartndan ba%ılorının bir tdim ••na;ında alınmrf res mleri 

Pek yakın Hava muharebeleri Atlan tik denizinde 

{ -·-
"Mısır ve Sudanın 

.. .. • • akıbeti hakkındaki 
Dun~u mılli zaferlerı kazan~n ordu karar Manş deni-

Paris ve 
Berlin civarı 
bombalandı 

Y unanistanda \ 
sebebi meçhul 

bir yangın 
Korsanlık 

yapan Alman 
. . . • • 

bugun daha ıanlı ve kudretlı olarak z inde verilecektir \Pirede askeri elbi~e l ge_~-~SI 

l lngilizler Fransa- depos~ !'~.n~ı: hır \ lngiliz vapuruna 
daki birçok tay- . "~ışı oldu . 1 hücum eden 

hudutlarımızı bekliyor 

18 )•ıl evvel bugün 2G ağustos sa- soma. nıüstovliyi vatanın harımi is
bahı, Tilrk oı-dusunun, 1) tarihtekı metinde boğmuş ve Tüık tarihine 
cHışınanlnrının Türk vnlnnmn revn emsalsiz hır şan sahifesi ılin·o et -
gördüklcıi csaı-cti süııgiısiınun ucilc mıştir. Bugün ı.lüny:ınııı blnbir buh
yıı ttığı şunlı t:ırihtir. Altı ayda de· rnıı i~!nde kıvrandığı ~u sıralarda 
!inip geçilemj)·eccğı idcliu cdılen düş- Tuı:ıt ınllletinin kııllıınc itinınl veren 
nıan tahkımutıııı lıiı· güııılc vıkn ı·:ık hüdi_c, ıliiııkü 26 nğustosl:ırı ynr:ı
Scvr muahedesinin hükümlcı~iııı ,.e t~n bi!yfık şeflerin ve oıı!.arııı em. 
Scvr zıhııiyct:inın ezici yüz kızaı tıcıl rmdckı şercflı oıdunun dunucn da-

. ' ha kuvvetlı ve clııha sııtvctlı olıırnk 
sl)•asctıııı nıalı\·cdcıı şnıılı Turk or • hudutlarımızı muhafaza etmekte ol-
ıhıırn •lort gfııı süı ·n bir tanrruzdau mnsıdır. 

~n lzmirden şehrimize gelen -
Ticaret Vekilinin 

Atına, • .ı (A.A.) - Stcfııııı ajnn- k • h yare meydanla- sı bildıı·iyoı·: orsan gemı er 
• • Yunan Genelkurmay bıışkaıılle do- f 

i
rini tahrip ettiler nuıınıa kunınrıd!lnı ve 'füıkiycniıı tara ta aranıyor 

yeni ataşemilitcri J\ ral tarafından 
ı . ı~on~r~, 25 CA.A.ı - Hanı Nezarc- kabul edilmişlcı·diı. Wcllington, 25 (A.A.) - Bu w-
tuıın ıstihbar!1t seni 1 bildırlyor:. Lon<lrn tarafından :ı.·.ıınl:m 1. sdi kil ı~razer, 8.70G tonluk Turuklna 

1 
f'nınsanın ışgal nluııdııki araz.isınde ·• .m İngiliz Ynpurwıu'.l salı akşamı Tas-

bulunnn ve İngılt••re tızcriııdc harckfıt- V<:' ?'nıılı lı:ıbcrler t'fl.uı ~ı~muınıycde ıııaııic <lcıılzinde bir korsan gemisi-

! ta bulunmak ilzere Alman avcı \'c bom cıırlı~e uynn<fıııııı tır. 1ngı!ı~leıiıı g~- nln hilcumunn uğnu.lığmı tclsızle 
bardımarı tayyarelcrlııln havalanma. ile \c koı ku l nrntaı uk bıluharo lıı-
larını temirı •!den tay\•arc meydanları nıa)c vı• ynrdıın tekllı clıııek f><te- bildirdiğini beynn etmiştir. Mütcc:ı
cuma gc.:ccsi 1nıılliz hıwn kuvvetlen· diklcıl baıızdıı • .Fıık:ıt (•fkunuıııu. \'İZ kors:ını bulnı:ık Cizcıc Ycnı Ze 
rıln bııslıcn hcdcflerınl t~kıl ctmışlcr- n 1\ edckı rndı~t' İıı !llı,.Jer•n hinıııyc landa denir. ve h:l\'a kuvvetleri tara 
dir. l'uris ch•arınıta bulunan Vill12coub· (Devamı aayb 3, ıi.ıtun 7 de) 1 (Dcv•mı sayfa a, sUtun 7 dm) 
lo_ı. btlyi.lk ton :ırc mcydamnn cumıır· 

i !) tıı f tııl.b bc-r t•er ?lll~un roil· 
miştir. Alçaktan \lçan İrıgıliz tayy rcle· Dünk ü spor hareketleri 
rinin bırnkmış oldukları bombaların _ 

me1relik bir mc ufo dahllıııde icrayı 

l~~:~:!~ır~irçok irıCılaklar muşahedc e -ı G •• ki•• b •• k •• k 
1
1 Brötanyanın ş:ırkı ı.izcrinde, 4 kılo· uneş u u ure 

Yeni• beyanatı ~a~:!rc~r7~ı~; ~~~"~~~r~~·~~~~i. i~a~~~. • Jd 
ı oc \'C Brcst ın şun:ılındc k:ıın Guıp • 
nas bilyuk tayyare meydanlarını bom- şampıyonu o u ___ _ f j banlım:ın etmişlerdir Normandya'c1:ı ı 
Liseux ı:c C:ıen tayyaı c ıneydanların-

Tür kige - Suriye - Irak demiryolu tari "esi d?.· ~11omctre1ercı· mesaredcn ııoruıen 1 • J 1 İ buyuk yanı:ınl:ır çıkarılmıştır. 

h l B . h ,./.t k J A . 1 . Şimali Frnns:ıda, (."''\'Clce Fransadııki F tbol-'e "C' e b h 1 t b l ı· azır. anıyor - ır a1 ı aga auar merı- ı . . İngiliz ha,·o kuv\•('tıeruıe os ıeşkiı et· u uı ren r a çe s an u spora ga ıp 
Memlelıetının ltalyanlar tora·ımckte olan saint omcr ve Merville tay /d• d•• k•• • l J k 

kaqa Sevkigata başlzgabileceğiz fı.nJ~n !c~ııı>ÜH ugrayacafı yare ~eydnnlıırıntı ~a hü~um coilmış-1 ge l, Un U tenlS maç arı UQ ÇO 
• ılerı •urule11 Mı•ır Kralı Ur. S:ıınl Omer ussunUn ınlş sahasın- 1 k/ • h [ • 

Faruıun tahtında alınmış lda bir yııı;ın tıkmış \'C bil~h:ırn ~ıd - zev ı ve e_qecan l l!eçtı 
bir fotoırafı d<'~il i~fırnkıaı· hustıle gclml~tir. 

lııgllız ağır bombardımancıları. Al -
., . many;ıyn nıutad gece ziyaretlerini yap-

l\l o.3~o~·u, ~& (A.A.J - 1'ass n;aıı- ınışlardır. l\1uhtcllr hedefler meyanın-
sı bildırıyor: ıda Ruhr'cln Sterkıııdi şehrinde bır mil-

l~ zannedilmitti. Nihayet katle - • 
dden bir ( H oca Davut) a muka-
l>U koca bir zırhlı kurba n v ermek 

• ._ı;kcl"i han:katın Afrika ı:uhnc- him g:ız tasfiye rabrika~uc bir stok 
si> aşlığı altında Kı-nsnaia Zvesdu malznnc depo<u, D:ırm•ta<lt'ın cenu • 
gar.cı..esi şuııları 'nzo:aktııdır: bundo Mıınnheim'dc bir ·rngon parkı 

cAfılk11daki hnr,!>atın başlangıç bulunmaktadır .. Stcrkradc"de ylıksC'k 
devresi nihayetine vuı·m:ık üzeredir. infılak, kııdrcllı bombaların hedefle· 
j tnlyaıılnr, en mühim harp Pahıw.' riııc i :ıbet ettıkleti mU~ahede cdilm~-

1 leıi olan 1.ilıvrı ve Sud:ımln knl'i ha- tır. l · · h- umu 

"k~ buna d a h iç ses çıkarmamak 
ifi gelmek iktiza ed erdi. 

Fakat son günlerd e birib irini 
1-lcibe n çıkanlmakta olan y en i 
lııeaeleler, (Hoca D a vut) i,inin 
b'evzii bir hadise olmadığım ve 

un un bir b a h a n e olara k ortaya 1 

•tılınlf bulunduğunu &'Öste riyor. 
italyan gazeteler inde, bu m ese

leler dolayısile, Yan ya tarafları • 
llın b ilhassa Arnavutlarla meskün 
olduğuna ve binaenaleyh Ama -
"~tluğa iadesi luımıeldiğine dair 
~Örülen neıriyata bakılırsa, her· 
Qalde ttalya hükumetinin dünya 
"~tıııklığından bilistifade Yuna
llıatandan bazı arui koparmak 
~vesine düıtüiü ıüphesi ister İ•· 
eJnez batıra gelmektedir. 
İtalya acaba bu arzusunda mu

\:ffak olabilecek, meseli. zaten 
• trıaitteı mualaedesindenberi a -
idiyeti münazaalı olan Epir kıta
•ırıı alabilecek midir? 
d V akıi., italyanın timdi durup 

llll'urken bir Yunani.atan meselesi 
~ndan a11J maksada. Mı · 
.._ tecavüze hnırlandığı bir ıı
l'•da, lnciliz kuvvetlerini ikiye a 
l'ltJnak olduğunu iddia edenler de 
':-t· Fakat biz bu iddiaları pek va
;1d ıörmüyoruz. Çünkü Mısır kı-
:i;· fnciltere için, a11avatan top

'° larından sonra, en mühim can 
b°klalanndan bir idir. lngiltere, 

t i' ne pahasına olursa olsun Sü. 
•ey, kanalınm italyanlann eline 

(Dev•mı aayf• 3, ıUtun 4 te) 

Ebüzziya Zade 
VELİD 

rcketı• hnzırİanıııaktndırlaı-. 8udnn· Alman t ayyare crıoın uc 
da du.,maıı nrnzi ine de ginnlş bu. Loııdrn, 2:1 (A.A) - Ha,~n ~czareti 

~ · ,. islıhbar:ıt buro~undan bildu·llıyor: 
ı lunnınkl.ıclırlnr. Rıluh?:ro ;'l;ıl nehri Dtın erken Alın:ın hava kuvvl'tlcrı 
boyunca inl'r<'k stı-al\.!Jı.k çcnıbcrlcıı - 1 , lterenln cenup ve cenubu ı;arklsi
meden çıkmak fçin, ltalyım şnrki :Cg~lrkaç defa hucum etmişlerdir. MU· 

(Devam ı s•yfa 3, ıütun 2 de) lecuviz tan·:nelerıkıı bir ılalgn kay· 
bolur olm:ı:r. yerine blr diğeri gellyor
du. Öı;leden az C\'Yeline kadar h~cum-

Amerl• kada lar Kent Kontluğunun şarkmdakı tay. 
yıırc meydanlarına te\·cih edilmişti. 
Dahn sonra di.ışman, Londr~ clvnrındo· I 

H A R P ıd t:ıyyare meydonlarına hilcıımn bas-
Ticaret v.lcili Jan r>apurdan incrlten 1 lıınıış. diğer bir !ilo clıı Portsmouth'n 

1 

hllcuın etmiştir. 

HAZIRLIGW 1 7 45 den 9 a k:ıdar dc,·am eden bl -
Ticare~ Vekilimiı Nazmi Topı;u ·j ~P~iı itmesi içiıı şlıııuilik limanımız- rin~I huC'um:ı 80 Alman tayyaresi hü-

oğlu dün akşam Tırhıuı vapurile d~ki tcsi~at kitfi değl\dir. Fakat nc-j. cum ctml tır. İ kinci hiicum saat 10 dan 
şehrimize dönmüştür. rıdc nıeşgul olacağımız mevzuların •• • -- - · e\'vcl b:ışlaımstır 30, 40 bombardıman 

"! U bacıınd L ı A •k •• h tayy:ırelik filolar blrıbiri ardından ge-
Vekil rıhtımda Vekalete b:ıg ı m • " a u ge nıektedir. merJ a CUm U• ler<'k Kent Kontluğu üzerinde uçmuş-

esseseler erkanı ve matbuat mCimes· _:Di~eı· tara.ftnn Suri)•e • lıak • • ti • .. d f J:ırdır. Alman a\·cı tayyareleri bu fllo-
sllıeri tnı-afından ı.arşılaııınııştıı-. Turkıye dcmıryollnının muhtelit tıı rıye erı mu a aa tarın üstünde \"C çok yüksekten uı:muş-

Nıızmi Topçuoğlu, İngilizlerle GO rifcsi için bugünleı·de Ankarada ko- 1•çin L:İrlefmeye l~rdır. 
milyonluk yeni bir ltı-edi ynpacagı • nuıımalar, Yaııacağız. U Londra üzerinde 
mız "ayiasllc ıliğer tkıui nıeseklC'r 1 ·ı · L d 1 davet edı.ldı·ıer T.ondra. 25 <A.A.) - Hava ,.e aıııı-.. ngı ız or u i e temaslar ı bil ı · · etrafında biı" ımıhRrriı-inıize şu bt!- \'atan l~mni;ret Nezaretler < ıı·ı • 
:ranattA bulunmuştur: İngilizlerle yeni y:ıpacağıınız GO Vaşington, 25 (A.A.) - Dün y:ıp· yor: . 

milyonluk mal ınübııdclcsi şnyiasırıo tığı bir beynnııtta llull, Amerika .Dun gece bilyük bir kısmı münfe • 
ihracat işleri gelince: Henüz bu hu~usta bir 

811
• Ciimlıııril·ctlcrini tehdit eden tehlike ıidcn hareket eden bl~k dilşmnn tay 

c-- İstanbulda biıkaç gün ı.~lıhk- !aşma yapnındık. izmirdc bulundu_' inıkiinl:ırııuıı haktki olduğunu bil • yar<'lc>ri Londrn mıntak.ıbsı1 da,~ahll1°1· .. - - ı d t ·ı· d" . · . • , .. kü . . . - ı nak uLCrc tngııtercııın rcor. mm a -
tan sQnn, Ankaraya dönc.-ceğinı. Hu· gum gun er 6 ngı ız Koı-porasyonlar 11 mış '\le gnı-:r )arım 1 csmı~ mu- katarına Hl cenubi Gnl eyaletine bom-
rada bulunduG-um nıilddet zıır!ında L.ırdu ile de giirüşıneler yaptım. E- d:ıfaa e.tı~ck. üzere. An.crika Cumhu· bolar ntmıslnrdır. IlirÇQk noktalard:ı 
ithalat va ziyetinin faaliyetile alflka· sascn İngilterenin Bnlkanlnl' nıünıes- r~yctlcmıı bıl"leşmıye d:ıvet etmiş- t:ıyarc d:ıfı bataryaları harekete geç. 
dar olacağım. sili olan bu zatla ötedl'lıheri temlls tıı-. , • ( D .. vom ı aayfa 3, r.üt un 1 de) 

t . . . . . . halindeydik. IInnılıton -Rermudcs- 2o (A.A.)- --------------
hıacat nıevsımının. arı fesmde ol· , Ilomllton hnvıı üssü, Amcıikanın 

ınamız dolayu;~le ı~ırden hareke. Amerıka yolu açıldı cnnine amade bulundurulaı;aktıı·. 30 ağustos Zafer 
timden evvel ıhracatçılarla tcınas • . B k - ld 
!arda bulundum. Vekaletinıız A mcrikn ile memlıı- af uman çagırı ı . piyangOSU 

ketiıııiz arasında ticari nakliyatın a· \'agingloıı, 2:; (,\ .A.) - Httrbıre 
Yeni ınahreçlere gönrlerilccek mal- - \ larınıızın, Ticaret Vckaletinıizin kon çılııı:ısını ieınln etmiştir. Bir lınftayn !\cz'.1rctindeıı bllcllı il<llğ!no gorc. ' • «Y.ıu·ddnşl:ıı·m bu uıfeı· gllnünü 

kaılaı· ihraç ınallnrın A "k • nıerıka haşkunınndııııı (,cneral l\lar- daha büyük lıir ı;eviwle kn .... ılamn-
trolü altına alınacng-ı ''oluııdaki an- ıızı nıerı a\a h 11 k • b. ·· h · l • • .,.. 

;r v _ • • s a , ıner ·ezı ve reııu ı cum urıye • !arı için Milli Plyanko idnrcmizin 
yiaların aslı yoktur. Eı;aseıı Veka· gonderecck, ccnebı Y:ıpurlnr limanı- leı-1 haşkumandnnlnrile bu ınemle • tl"rtiı, ettil'i Znfer Piynııko.,una iş
let, Birlikler vnsılnsilcı icnp eden mıza gelmiye ba~lıyacaklır. Biiylcce ketlcrcleıı biter zabiti Amerikanın liral: eti ! T.ılih, fırs.ıtlnn knçıl'· 
mürakabe vazifesini yapmaklndır. Anıeriknya gidecek olan bu vapur - nskcıi tcsi. utlarını ~zmek iiıcrc, mnmı 11 , , 111 ı ilmektir. Knderi· 

Dünltü J üuh yorıılarından bir intıba 

ist.mılıul küı·ck şampiyonası dün 1 h~zırlannus olduğunu inkür edeme. 
Kuınknpı il<: &ı~:ıtya. nmst~da yu- yız. Yalnız Galatnsnıay tek çiftede 
pılmıştır. Bıılne_ı tc~vı~ ı.nüsabaka- Turgut \·eya Satinin girınesilc çok 
sı Gllıır.ş, lklncı tcş,,k ıse Galn- dahn iyi netice alabilirdi. Bundan 
tasaray ta;afıııdon knz~nıldıktnn bnşka müptedi dört tekler yarışma 
soıırn ş:ımpıyonada lıangı takımın da Gnlatasarayın l..,demli ekibini 
biri~ci oln<.'ağı ... m:!l'9.kla brklenmek - sokması büyük bu· hata idi. 
tcydı. Gere!' G~ın.eş, ve geı·ek Gala· Bizce yalnız bu sebeplerden Gala· 
t:ısııray cb.,plen ıkinci teşvik müı>a· tasaray 9 puan alan:ık ikinci olın~
b:ıkasımlan sonra muntazam antren- tur. Beykozu dün biz çok iyl buldok. 
n:anlnr ynparak her ne kadar şanı- Tek çiftede Mehmed sadece Sufl'un 
P~!onayn hazırlanmışlarsa da son az olmasından Dnrsuna mağlfip 0}. 

gunde Petronun lisansmm geri alın muştur. Dört teklerde ise Güneş bü· 
ın_ası ve Ahilyanın ıln lisansının he· yük bir nıuvaffıılclyet ~!istermiş, yal 
ııuz tamnınlanmnmış olması bu ya. nız küçük dilmcnclsinln arlvede yap· 
nşlnr iı,:iiı Galatasarayı müşkül \11· tığı ufak bir hata ile diskalifiye edl· 
r.lyetc :;9kmu:ıtu. Bundan başka tek !erek 6 p uanla üçüncü olabilmiştir • 
çiftede Allnhı fevklllildc fena bir ne· DardüncO bir puanlo Fcnerbnb&e 
tice nl nıası diln Güneııin 11 puanla olmuştur. .. 
şampiyon olmasında en birinci amil TEK Ç}FTE 'lı!UPTEDJ: (Erkek· 
oldu. ]er), 

Bununla beraber Günr~ ekibinin 1 - Sati (G. S.) rakipsiz. 
çok ciddi çalışarak bu ınllsabaknya (Dcı·amı ttalı.ifc 4, siltıın ı clr) 

Edebi, Milli Roman 
lran transit yolu !arla Amerikadan sipariş edeceği- teşrinievvclde Amcrikııya davet et- ııizi ılcnrd ıız. Pnutnıu~·ıııız ki bn-

miz maııarı da gcfümemiz mnmknn miştiı-. . 1 nu111ı1 ı;cvımli yurdunuza dn yardım Yakında Tasviri Efkar sütunlarında 
İrııu transitinin nıeınleketiınizJcn olacaktır.> (Deı1amı scılıtıe 8. ııutun 8 ele) I c;tmış olacnkııınız.> 
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Hataydan haberler --
Halayda çulhacı/ar ve 

ediliyor elişleri himaye 

Sabaha karıı latan bul 

Antakya (Hususi) - Küçük sanat cektir. Asri tell:fihların da vücu
t?rbabm!l yapıl:ıcak maddi hukıimet de getirilmesi dü,ul'ıi!ınektedir. 
,-nrdımıle Hatayın hu ufil elişlcri A j ans haber leri hoparlö r lerle 

Ortalık aiarmadan biraz öne• 
Sultanahmet meydanından Beya• 
zıda doğru bir gezinti yaptınıS 
mı? Bilmem. Y apmadmızsa İt
tanbulu en güzel inınd,a 1önne
mi1 olduiunuu bükmedebilirsİ" 
niz. Siz belki lstanbulun mehtapb 
halini, yahut karanlıklar içinde 
yüzdüiü sıralan tercih ediyorsa· 
nuz. Fakat kat'i bir hüküm "er· 
meden önce bir kere de istanbulu 
ortalık aiarmadan önce bir te • 
maıa ediniz. 

snnatl ri himaye e.'He".:ktir. Yapıl- neşrediliyor 
m:ısı knrnrl:ıştırıl ut yardımla bil -

Antal.-ya, (Huııusi) - Hnlkevf, 
has. a ÇulhaCl dcnf.c;ı dokunıncılann şehrin muhtelif yerlerine hoparlörler 
' ucudc gctirdt.;f yatak çnrşaflnn, koymuş TC ikindi vakti ajans bülteni 
nbacılann sımuılı ve ;r:ılnız Hatay~ n:ımile bir neşriyat servisine bıışla· 
mııhsus modcllc.rdekl 4tın, ş:ıkar ve mıştır. Haberler Çın rl~par~tıı. ku -
ı~ahlıırı için ısatlş bürosu tesi31 rulan yeni Hıılkevindl!kı mıkrotonla o,t.rli romar:cr Ma/ımaJ Yesari'nin illı ımaryosrı .. Aka•yo 

PalMn lılminden bir •ohn• 
J:lu meo•im ~örecefimi: yerli filmlerdfln "Kalıoeci ~ünlin nJ• 

Hazım v• Münir Nureddin ve bu gıbı clı,.lcri:'rin mcmlcl:ctimiz- ni s:ıatte şehrin her t:ırııfındn du • 
. . . ı ol.."Unmaktadır. Guı:ıün haberleri ay-

le ,.e hariçte tanınması temin edile- yulmaktndır. ~~~=====~=====~ Bu mevsim göreceğimiz 
YERLi FiLMLER 

Bu sırada Sultanahmet meydaıt1 

yalnız b ir tarih sahnesi ve b ir ibİ· 
de mahşeri değildir. Yaıadığı b.~· 
tün devirleri, ve yaşattığı bütün 
a b ideleri canlandıran ve hareke
te getiren bir seher alemidir. 

Ad anada gol /aaligeti ZİRAİ 
İŞLER 

ŞİDDETLİ 
IRTINA 

J>ara.nlık ile aydınlığın son çar· 
pıpna d.akikalaı ında, asuı.rdan· 
bcrı kımıldamıyan abideler, k~· 
ranlık ile aydınlığın oynaşmalart-

Hariçt en film gelmediği için daha -- le adeta ra.k ediyor. Aya~ofyanın 
emlekette bü•ilk Baz• deniz kazaları ve S ultanahmet çam iimn m ina re· 

,T çok yerli film göreceğiz Jeri ve kubb e le ri raksed iyor .,. 
Ilar n in ası az 

di d. toh u m ür tme oldu, bir kaptan 1tölge ile ı:; ı K'tn camit ~mıt.eri ~ 
yenndcn o yn tta~ı, ıünün anc~ 

çiftlikler i kuruluyor Avrupa vey.A~~rik~dan yeni film-jl:ır. Ya, taşar, sırıtır, )'ahut, düdük boğuldu bu anında derin bır v ecd içinde te 
Şehrimızde buhınan Ziraat Vekili lcr ~lcmedıgı ıçın ıncma meraklt· gibi kalır. Knr::ıdcnız Boi:-nn açıklımnd:ı Kn- ma§ edilebiliyor. Esasen b u sı -

ıtubllı Erkmen bir hafta kadar ka- tarım nasıl nğırlıy~caklannı şn~ıran 1 - Bundan evvel sennryo yaznıa- rnburun onlerlnd bir deniz kazası rad ortalığı kaplıyan sükı'.ilı 
larnk Vekilete bağla dnlrcle.rdc tct- belli başlı fllmclluım!z, bu aahndaki mıştınız galiba.. olmuştur. Rize llm::ımna - bağlı 1081 Teviık Filiretin dedıği sibi bir 
kikler yapacak, müteakiben cenubi buhranı ~ir dcr~ccyc' knda~ olsun te- - Ev~t, bu, benıın ilk senaryo de- tonluk Dcnlzku:ı motoru Haydar Sohbet' l • d. V rtal k 
Anadolu vilayetlcrl01ize do!.'TU bir Jfıfi cdebılmek ıçln :ıcrli falmler ha- nememdır. Ne kadar muvaffak oldu. kaptnnın idaresinde dort tayfayla'~._ •.. ~ u .v!»d ır. ~ 0L:_ !_ e-
tctkik seyahatine çık!lCAkt~r. Bu zırlnmaktadırlar. • tumu bil~~~· __ ::ıılnız E~u:h-ul odun n:ıkledcrken e\"Velki gece fırtı- w,., su ut ıçm e ~ uu- ı;:ar 
tetkikler sırasında Vekil yenl De\"· Vakıa her sene Y~nı yeni yerli llluhsinln rcJısorluı.-ıı, benim, ılk ha- nayn tutulmuş, Karaburun önlerin· ket içindedir. Çünkü hareket yal· 
let çifUikleri kurulması mcselesile filmler yapılmıyor değıldl. talaı-ımı, kusurlarımı herhalde ort· de batmıştır. Motördekiler denize nız kannlık ile aydınlığın hare • 
bilhassa meşgul olncnktır. Vekillet Fnkat bunların aras:ınd hoşa gi- mü:tür. dol.ülmü,ler, uzun znm:ın şiddetli keti ve bu hareketin ulvi raksıdır. 
muhtelif yerlerde yük k vıısırlı to- denleri, sevilenleri, tutanlan pek - Rol alanlar? d;:ılgalarla müelldcle etmişlerdir. Bir Sizin b u ulvi sükut ile ulvi raksın 
hum üretme c;ütllkleri ihılns edece!{., u.dı. , - . Filmde ba~ıca ı·olleri Hnıım, müddet onra civardan ~me~te o- v ·diii engin ilhamla r içinde Be-
bu işe birkaç milyon lırn earfolunıı· Bir taJ"RCtan . uzun tecrübelerin Y asfı, Said_. Cabıde almışlardır_. Dl- lan lllehmcd kaptanın ıd:ırcsındeki _ y d 
caktır. Bunun !çın nıiinasıp nı azi verdiği nıeleke, dığer tnraftan halka ger s:ınntkarlar da, tam (kcııdı rol- Baygın motöril knz:ızedclcrden dört yazıd d o gru attıgınız h er 3 ~' 
l!atın nhnı:ıcaktır. Avrupa filmlerinin kıtlığını hısset- lerlnde) ,,.e çok muvaffak olmuşlar- tayfayı kıırtarnıışbr. Haydar kap- bir ulvi seyahatin merbalesidıt 

A 'k lir tirmiyecek mükemmel filmler göste- dır. tan boğulmuş, cesedi bulunamamış- ve siz b y tın nasip ettiği bd 
mert an pamua u rebilmek zarureti, bu ııene yapılan - Eserin mevzuunu anlatsanız? tır. Tayfalaı· şehrimize getirilerek ulvi ze vkten en d erin hopuıtJgğ'G 

Ziraat \'cktJ.eti cenubi Anadolu yerli filmler uzerinde fnzla itina ve - (Akasyapalas) ın mcvzuunu tcdnvl nltıııa alınmışlardır. duyara k iler le r aldığınız her ne· 
mıntakasıntb Amerikan pamuk çe- gayret !!arfını nıucıp olnıuşbı1'. anlatınnk, çok uzun olur. Çünkü, Bir vapurda yangın fesin size yeni bir hayat verdiğini 
şidi tohumlarını üretmek kararında· Mevsim başın.da beraz perdede gö- vodv_ ll (kiproka} )arını anla. tmak için 
dır. Vek!ltlt bunun için icar eden recefiniz yerlı eserlerin b şında sahıfl'lerce yıızı yazmak ıcap eder. Mazot .Yüklü olıırak Jlınaıumızdıı h issedersiniz. 
tedbirleri almaj:;"!l ba lamıştır. Üret· Mııhmud Yesarinin (Akasyapalas) 1 Bundan mevzuu kıskanıyorum, zaıı- bulunan Inglliz bandıralı \'ec~deı_ıa "'lfll-

Adana, <HususO - Adana - Tarsus ı talarjyle ve metodik bir tarzda baza· 
yolunun toprak tcsvl,yesi ve şose in· rılmış ve bir k:wm yerlerde bu ise 
ıaaü 09834.91) lir.ıya nrllteahhidır.e hararetle devam cdılmektedlr. 
ihale edilmiş ve bu yola muktazl tas-

me işi cenubi Anadolu mıntakasının vardır. netıneyini~. Baştan sonuna kadar, vıı?uı:ında yangın çı~mı~, _denız _ıt-
pamuk ekiın sahalarında yapılacak- k 1 ) h kk d ucundan kenanndım anlatmak iste- faıye,.ı tarafından sondurulnıü$tur. 

(~l a:rapia.as -~- ı.nrla tafsllnt sem, yine şaşmrım. ~nk.(\. bunlar, Yangının sebebi tahkik ediliyor. 
tır. alabi m= çın mwıarn hmud ı:- . k s· d . k 

Kenevir lstiluala ta Yesari ile gi)rfiştük. &yle mevzulardır ·; ınsanı yazar en ır enız azası 

Divanyo)una vardığmtz zaman 
vaziyet b irdenbire deiİ§İr. 

Ortalık toz. duman İçindedir. 

lıırın ılwlr.ıtıruı b:ışl;ınm1$U.r. Mektep i nşaatı 
Adana • Kozan yolunun 11 )(250 • (29700) lira bedelle mOteahbidine 

21 ')( kilometreleri anı:mıd:ıki IOS4!· ihale edilmiş olan Adanodo on dersha· 
ye muktaz.I taş ihzoratı milteahhidine ıw.Il modern bir nk okulun inşaatına 
ihale olwmıll$tur. Gene Kozan • Ada- tuz vmilmektc, ayrıca vilı1yet bölgesin. 
na yolunun 9)(500 km. orasındaki liO· de numunelerine uygun bir şekilde 
senin ~ınl nnuı l$~lc aynı yol~ ba- 1ıköy okul inşaatı da sünılle ikmal edfi
z.ı lusım!:.lnnda t kıl edilen daimi ve ınckte ve buolarııı bircoğwıun 1 
rnuvakk~t lllllf!le postnlaı:i,ylc tamirat ders yılı başındıın itibaren tedr=a 
yapılm.aktadır. açı.imasına oncm verilmektedir. 

Adana • Kouın yoıunun 54 )( 908 (77826> lira bedelle ihale edilmiş 
- G4'x'.0!19 kilometreleri orasındaki oloı:ı üretme çifUJğlnde ne kütli.i ve bir 
ro e t;ımlrııtlyle gene eyoı yolun tohum aııbarı inşaatına de\•am edll-
3 )(000 - 7)(000 kilometreleri ara- mektcdlr. 
sındakl <43843.10) liralık şose ve sınat 
lnuı.lit ınş;ı.t:mıın kcsilnmne ve cartna- 23990 !l6) Ura ile müteahhidine ihale 
ınelerlııa g(lr bu ay lçınde ihalesi ya- edllmis olan Ceyhan kcıprtis(l sağ snhil 
pılacııktır. tahkimatı Jslne hız \'crilmektcdir. 

Adana • MisI:ı - Ceyhan, Adana -: Önfimüzdeki der:ı yılı için birçok 
Karataş. Adana - Knrnisab ve Adana- 1llr okullarda esaslı tamırat ve ıslahat 
Kozan yollnrmdn mlilemadl \•e ClU\'ak· ~pılrnesı için de gerekil çal~ara 
kat onarma iı;lcrf muhtelif amele pos- başlanıl~tır. 
'"'*'nn-.....-.. ....... ._......._.. .... .......aaıtwttllttııut~w ••• ..,.. ••••11t Mnıtn 

• 
Izmirde 

balıkçılık 
Münakalat 

Vekili 
-----

Bu sene kendir, geçen yıllnrn na
zaran 10 misli faz!n iatihlak edilmiş
tir. Keten ve kendir elyafındnn ına
mw bütün marlılelerın dahilde imali 
için faaliyet göze çarpmaktadır. 

ismet pafa kız enstl
tüailnüu bu•eneki 

mezunları 
Ankara. <Hususi> - .Su sene Lmet· 

paşa kız EnstıtüsUnUn muhteli f kolla· 
nndan mezun olanlnrın adlarını ve 
tayin edlldıklerl yerleri ynzıyonız: 

Resimden: Nebahat Gömeç Edirne 
Kız. EnsUtüsUne. Tccdldc Özcncel Ka· 
dıköy Kız Enstltfistlcc. Mürşide Altan 
Afyon Kız EnstitOsünc, NccUin Ökmen 
Adana Kız Enstitüsüne. Çamasırdan: 
Huriye Gürbüz Snmsun Akşam Kız 
Sanat okuluna. Şevki.Ye Padır Kütahya 
Kız. Enstltllstine. Şi.ltçrlye Arslancr A
dana Kız EnstltUsücc, Sn:ıdct Aytaş Jz. 
mir Akşam Kız. Enstitüsüne. Münevver 
Ö~elen Kay~cri Kız Enstitüsüne. İclAI 
Özsoy İzmir Cumhuriyet Kız Enstitü
sune, Şükriye Toker Trabzon Kız Ens-
tilusUnc. 

Cıuıava.rlar yüzünden 
ba ık tutulamıyor 

Ali Ç Nakış: Tevhide Cand:ıncr Tı;.'1bzoıı 
etinkaya dil Kıı. Enstıtusüne, Snbiha Günso4u Ela-

İ mir, (Ta frf Etkfırl - Yıllardan
bcrl körfezde üreyen kopek bnlığı. 
Kaplumbaga, çuçuna ve ayı bolıgı gibi 
c ı varların çoğaldığı ve balık geçit 
y erini ptcderek oralardan geçen 
balıkl:ıra bu,yük zararlar vermekte. ve 
onları n!l!::ı etmektedirler. Bu hu.-"USla 
rehrıml.lı Balıkçılar cemi,} eti reısliği, 
bir nıpor tı;ızırlır.:nk defterdarlığa 
~ernıı$ilr 

İmılrde balıkçılıkla uğr~an 150-200 
vardır BJnlara illiveten ~c;i ola-

r 500-600 kişi de çalışmaktadır. 

Ank ela i zık Kız Enstiti.ls\lne. Gülnaz Gursoy ara D fe r mize Üsküdar Kız Enstitusilnc, Aliye Tilbek 
geldi Sivas Kız Enstitüsüne. 

l\lunakaliıt y k Çiçek: Vedhe Baruttu İzmir Kız 
dil . e 0I Ali Çetinkııya Enstitilsüne, Nurlye Alg:ın Ellız.ık Kız. 

n sabahkı eksprC3le Ankarııdan Enı.tftilsüne Nezihe Yaman Edırne Kız 
~ebrımfze gclmlştir. Vekıl bir müd- Enstitüsüne' Behire Ege Burs:ı Kız 
det şehrimizde ka arak Veklilete Enstitüsüne: Meliha Gcnto m:ın Maru
bıığh daırelerde tetkiklerde buluna- sa Kız Eı::st!tüsüne. 

BC$ altı senedcnberl B:ıl khnncde 
L yan mahsulu arasında bir k!loluk 

1 ç paraya tesadüf dılmemektcdir Ev
vc cc bu d31yanlardn ı:encdc 300-500 

1 kllo b:ılık yumurta ı istih5nl edilırken 
son senelerde bu miktar 50 - 100 kilo· 
ya kadar d~milştür. Bunun ıcllebi de 

caktır. Ali Çctınka~ nın bugün Dev- Ev ıd:ırcsl - Yemek: Feride Avgut 
lct Denızyolları ve Liman İşletmele- İzmir CümhurJyet Kız Enstıtüsilne, 
ri İdarelennde m •şgul olması muh- Feriha A ena Sivas Kız Enstitüsüne. 
temeldir. lunakaliit Vekili Deniz • Sadiye Girdap Ad:ıno Kız. Enstitüsüne, 
yolları i~lctrnesı Umum ?ıl!ldurü Jb- Nimet Alkent Edirne Kız EnstitilsCinı?, 
rahim Kcm:ıl ve Liman fşletmcsi U- Nusret Şensoy l anbul Akşam Kız Sa-

"I "d ü R n:ıt okuluna. mum ., u ur aufi Manyaslıdnn 
.itler fizerinde lz:ıhat alacak ve ba Coetık bakımından: :Melihııt Akko • 
direktifler verecektir. Ali Çctinka .:ı yunlu Trabzon Kı~ Enstltüstlne, Rukiye 
İstinye dokl:nii h r b . :ı , Bayraktutan Manıso Kız Enstitllsüne. 
l:ırda 1 e 

1 
hııvuz ve a rıkn- Melıih:ıt Aşkın EIAzık Kız EnstltUsUne, 

yapı an ısa at hareketlerlle 
de meşgul olacak mah U d tk"k Moda Turk~n Ertuğrul Monls:ı Kız • bu deniz c nın-arlarmın yenecek. ba

t tıklan imha etmeleridir. 
1 &lı.kçılar. c=13'et vnsıtasile muh-
{ t • :rarr.ıınlarda tcşebbü.slerc:le bulun-

m körfezdeki cana'l.41rları imha için 
bıll cnklan teşkilit ve tesisatı teda
r ik etmek üzere l50GO ıı:ra istemektedir
ler Bu para temin edilecek: oluna c:a
oovarlan süratıe ımha ederek korfez 

l: b lıkçılığını Jhya edeceklerdir. Hazır. 
t J:ınan su mah ullerl kanunu Uyih:ısın

da bu mühim rnescle nazarı dikkate 
tahnrrus ve buna dair Balıkçılar ceml
(cyctıne tebligatta bulunulmuştur. 

a 
a Trakya köyliileri ban• 
z ka borçlannı ödemek 

1 • a ın c tc 1 •• Enstitüsüne Gilz.in Sımşek Eıtızık Kız 
er yapacaktır. Enstitüsüne'. ~ret Clnüın İzmir cum

huriyet Kız Enstitüsüne, Snmfye Üçel 

····==~··cö~·a··öü·~·ü~~··ı;ih··:_~ ..... ~:~~z ~stiE~:~;u~~~h~~~c~ 
T~kan İz.mir A~m Kız Sıınat okulu-

•••• ........ ............................... :.... na. Hlldiye Yalvatcr Adonn Kıı Ens-
• Büyük hatlarımızın büyük ta . tıtOstıne, Kudret tnubııy Slvan Kız 

arruzu bugün şafnklıı beraber Af . Enstitüsüne, Fethiye Onuk Kayseri Kız 
yon sırtlıınna bnşlamıştı. Enstitüsüne, Sabiha Bnkkabnsı Edıme 

1922•
1338 

Kız Enstitüsüne. 
BiçkI ve dlkiş.: Muacyyen Barlas A· 

• ~alnt.asarayın patenli hokey ta- dan:ı Ku Enstltüsune, ZekAver Kırc. 
kıını Jtgnl kunetlerinin muhtelit t:ı- mltçioğlu İzmir Kil EnstitilsGnc, İsmet 
kımını mıığlüp etmi,ti. Baltacıoğlu Adana Kıa Enstıtüsüne, Ni-

. • !şgal kuvvetleri İstnnbulun tah- ~~ı::~~~n ~:~~~ı~~~:~~~:J: 
lıycsıne başladılar. 1923 ne, Atiye Yılkum Kayseri Kız Ensti • 

• blle şaşırtır, terlctır ve scyreılen1crl Milli Sıınayi Birliği erkanından 
Arkadaşımız, esenn mevzuu bak- .. "-bu-tiln "''""k•ftA -vı·rir. bırnkırlnr. ;L 

Aldığınız her a«feze, bir ı:ün et/· 
velden ıebrin ze m inine teressüp 
ecı.n bütün müzabrafahn :zorla 
yerden kakhnlan halitası karışı -

• 15..ı ......, .. ...,. ......... - " .. Mehmcd vzlıek'in bir deniz kazası tındaki sualimızc !! J .e cevap verdi: Hulusası •udur: Yazıın terleı·; o~·-
k al ) .. " geçirdiğini teessürle haber aldık. - (A asyap as ın mevzuu, bun- nı~m .. l:ır ecel teri dökerler, ~yre- Ö ·-·u '...,, Mchmcd zbek X.:ıdıköyu-ne ...,.,.er-dan on altı, on , ... u s ne evvel oy- dı:>nler de •illerler, ~1lerlcr, güler- .. -~ 

( 1 1 1) d al • ken Sarnyburnu ac;ıklannda vapur-
nanmış -1- = en ırunışur. Jer ••• Ynlilıu ~·a ağlatmak kolay, "'Ül- yor. 

n b ... t ..... " .. dan dbnlze düşmüş, kurtanlınıştJr. 
V anın esası cm şn l'ıl\: > üzerine dil-ek gü,.tiir. Bunu da ~zden u-

.... ~ ili" Milli Sanayi Birliğinin emekdıır bir Sebep, tehtin $Üprülmesidiı-! 
Sizin demin aldığım~ ilhamlar, 

bo mülevves llava nan aelarile pe -
riş n ohıyor ve si'& kendinizi bu 
havadan kurtarmak için sağa, ao
la kaçıyorsunuz. 

kuruludur. zak tutmamalı. rüknü olan Mchme l Özbck'e A:f\:miş 
_ Biraz tafsilat. - Neticeden emin görünüyursu- olsun clel'iz. 
_Bu piyesin aslı ; meşhur Fnın- ııuz.. ---------------

sıx vodvil muharriri Gcargcs Fey- - (Akasyapalas) bu kı, beyaz Kadınlı erkekli 12 ltal-
de:ın'nın La Pucc il l'orcılle isimli per(lı:de arzı endam edecek. Hep be- S . • k 
vodvllidir. Aslının ikinci perdesi es- rabcr seyircisi olacağız. o ZnlllJln yan urıyeye gıtme 
ti tertip mizansendir. Bunu, ben p1- sakalım ak mı, kar.a nu? Ön!lınüze üzere şehrimize geldiler 
yeste tamamilc ddlııtirmiştim. Yııl· düşecek, görec~ğiz. - Şehir bu zaman süprülme:ı 

de n e zaman süprülür diyece ksi
niz ? 

nız şıı kada r var kf, dram, komedi, (Aknsyapalmı ) tun b •kn bir de 
vodvil dcmiyeyinı, alelitliık her pi. (Kahveci Güz li) f~!nd kf film bi
ycs. senaryoya gelmez. Eserin bün- Urllmek üzeredir. 
Y<!Si buna müsait o!mnlı. (Eserin Ru filmde de Şehir tiyatrosunun 
İ:ıün~csi) tabiri, belki binız tuhaf hemen bfitün arfü:tlertle lıerab r sa· 
görünür ama, çok doğrudur. (Bün- nalkar Milnlr . ·un-ddini görüp din
ye i mfisait ofmıynn) eserleri, taş liyeblleceğiz. 
çatl:ısa, film senaryo unn sokamaz- * • * 

IUHllUIU 
uınıııuıııuııı .............. 

MIUOttlll 
tMffHI HMIHHt 
ıuıuıuut KÜÇÜK HABERLER ......... __ .............................. , ____ ---------------

Belediyede: 
YE.\'} YOLLA R ·- ll ül'ı·iyeti E· 

bcıli~e tepesile Kiı~thane nı'tlsıııılald 
yol, Boğazın Atwdolu. s~ltll yolu, 
Bcykozun iç yolları ,·e Üskudnr mey. 
danının asfalta tahvili ynkında iha
le edilecektir. 
iSTİKLAL CADDES} - fstiklfıl 

caddesindeki binaların alt katlarının 
istimlak edilerek ynyn kaldırımına 
tahvilinin bugünün 41 olmadığı bil
dirilil·Ör. İstikliıl caddc>sine verile • 
cek .şekil imar planının ilerideki tıı.t
lıik safhasında belli olacaktır. 

Müteferrik ı 
PLAJ GAZiNOSU - 180.000 ll· 

raya meydnnn gelen Fior)•a plnj g:ı
zi nosunun mutfağını harekete geti· 
rclıilmek için günde bir tım kömUı:c 
ihtiyaç olduğu, milştcrisizlik yilzün
ılcn mutfağın kullanılamadığı, gazi
nonun gizli tenvirabnın bir gecede 
50 liraya nıal olduğu blldirilıncktc
dir. 

ZENGiN DlLENCI - Bir giln<le 
14 dilene! yaknlanmı~r. Kadıköyün 
de ynkalnnan bir •Hlenclnln üzerin
de 97 lira tıkıru~tır. 

tiisünc, İhsan Özbek. fzmlr Kız Enstt-
tüsilne, Leman Okan Siv:ı.s Kız Enstf· 
tü.6ilnc. Reyhan Berka! Manis.'1 Kız Ens 

' Poliate: 

,ı crn YARA LI - Arapcami o. 
daladçi sokağında otumn Yaşar İs· 
ınlnıle bir çocuk eline gcçil'diği knr
piti bir kan.serva ı. utusu ıçinde pat
latmak isterken vaktinden evvel pat
lı:ı,-:ın karpit konscrva kutusunu ço
cut-un yuzüne doğru fırlatmış ve -
ğır &Urettc yaraJanmnsına sebebiyet 
vermiştir. Yaşar H.eyoğlu ha taba· 
nesine k:ıldırılmışt1r. 

1' A~GIN - Siitlıicc Şckerku)'u 
sokağında 29 numaralı ahşap evin 
üst katı kısmen y:ınd~ baldc itfa
iye tııraCındnn söndurülmil tür. Ya
pılan tahkikattıı ev sahibi Maksud'
nln yemek pişirirken mangaldan 
sıçnyan bir kıvılcımın yangına se
lıl'hiyet verdiği anlnşılmıştır. 

ZEH/Rf,E.VD/ - Dün akşnıv yi
ne bir zehirl nme vnknsı olmuştur. 
Gnlatnda Lüleci Hendek caddesinde 
attıran Kemal yediği b:ılığın bozuk 
olm sından zehirlenmış hastahaneye 
kaldT!al!lk tahkikata başlıııımıştır. 

Dl ŞTU - ~x~-lu Kazancı yo
kuşunda oturan lbr:ıhim yokuştan 
indiği esnada ayağı kayıırnk düşmfi 
ve rıol ayağını kırmıştır. Yaralı Be
yoğlu ha~tahanesine kaldınlmışt1r. 

AÇIK MUHABERE: 
titUsüne. Cahlde COrsoy İzmir Cilmhu- ------·---
rlyet Kız Enstitüsüne Zeynep Parmak
sızoğlu Sivas Kız En;tıtusünc, MeUih:ı.t 
Tartuın Trııbzon Kız. F..ns.Utcisilne tayin 
olunmuşlardır. 

B. İBRAHİM - Ilolvadin: 

Mektubunuzun cevabı gönderilmiş. 
tir. 

Altısı erkek, altısı k:ıdın olmak 
ıtzerc dün sabahkı ekspresle İ talya· 
d~ın ~chl'imiz.e 12 kişillk bir hı:>yct 
gelmiştir. Heyet azası transit ota -
rak Suriyeye gid::eeklurlni ıfnde et
mekten bıı.şkn bir ey sö~·lcmcmışlcr
di r. 

Fakat b en zaten süpürmenin 
ynnlış olduğunu söylemek istiyo · 
rum . Çl.inkü şehir süprülmez, B el· 
ki yıkanır! 

Doktorsuz hastahane V e yıkanmıyan bir , ehri sü -
me e ' es i pürmck. fayd ad a n fula ~rar ge-

Üskıidar sarıntoıyoınu müdürlu-j tirir. • . 
günden aşağıdaki ıııektubu altlık: Yılianmıy hır tehir, yıkan -

cG::ızctenizın WJVIIl/940 tıu1hlı mıyan bir msan cib idir, batta cb· 
n!lsh:ısınd:ı (Doktorsuz hastnhune bn fenadır. 
olur mu?) başlığı altında bir yazı 
çıkmıştır. 

Mücs cr;e ılahili tr.lim:ıtnamesinin 
44 üncu nuıdtlcsi mucibine mütehas
sıs tııbiplerden her gün biri nöbetçi 

V e ~ehri yıkamayı kararlaşhrır, 
yıkarsak pek özler göı-ündüğü
m üz neza feti temin e tmif o)UTuZ. 

ıuı 

ta bibi ola rn k ınilessl!!:cdc. kaldıtı gı. .;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
bı il<; ı tan tabi') de d:ı:mi ol:ıl'tlk 
müessc ede bulunmııkt:ıd r. 

Nobctçi tabibliği vuzifcsinin sur~ ... 
ti ifa ı hakkında lılli Talim ve Ter
biye He, etinin Maarif Vekilliği 

iş ve işçi 
nlar 

l'cbllglcr Dergisinrle intişar cdeu ka- --------------• 
rıınnın yanlış anlaşılması, bu ma -
lünıatın yazılın:ısın:ı sebebiyet ver
dıgi U:ıhmin ed.ılmektedlr. 

Hilkfimctc ait bir sıhhat mile se
gcsi hakkında umumi e!kiirda yanlış 
bir knnıınt hasıl olmaması için ya
ıı:Ian yanlışlıl:ın düzeltilmesini rica 
ederim.> 

- ·-
tlfürükçü k dın 

Çorlu (Hu~'nsi) - Çorlunun Pa
S:lalan köyünde oturan Hafız adlı 
bir kadın hakkında üfürükçülük 
ynptıgından dolayı takibat yapıl· 

• DOKTOR - nrnnıyor. Azami 
ücreti 270 lır.ıdır. Hava !ı1ilsteşnrb· 
ğına mllraca::ıt. 

• J::,CZAC/ - Ankara Merkez. ee
zahnııc.si içiıı. Ar;k~rlikle ilişiği olnıı· 

yacak. 
• .llcııııır - Askert fabrikalnr ti· 

cııret !ltıhcsi için. 1/9/940 a kadar 
mürncnnt. 

l'tlHMUR - :Malive Vekaleti mer· 
kez teşkUitnıa. Müs:ıbaka imtihanı 
17 eylülde. Barem ll üncü dereceye 
kıı.dar mnaş veya muadili ücret. Mü· 
rncaat knlcminc baş\'urulması. 

maktadır. \""""'111mun1t1•tttııtttmt•ıwı•tttt-'i 

A -1 -d t r : Vecizelerin Şerhi ı 
vcı an ave 

1 

:: : 
~ • • , ........... tHW11UUt ntt ......... R,._,,.ltHıtr 

llcdC'tı Tcı-biycs-i lstcmbul Bölgesi • _ • 
Aı;nlık, Atıcılık Aiıı:nhğı ve A 11cı. Ha)'tıfta l:cnclı tecrub.•ıntlcn 
/ar CemfyeH Bcı.~kaıılığrndan: Jn• almıya.n ir.Ut.nl&:T, kf'" 

Sonbııhnr avcılık çalışmaları için ka hicbir dcrııtcn İ•tifadtı 

CJların mera kartbnnı almak Ozere e •me:sfer. . 
rcıniyet ıncrkezintı ınür:k"aatlurı iluıı fnsan keııı.lf focrilbcsindcn is· 

için mühlet istiyorlar 

Anbarlı av sabası kiralanmıştır. A•· ı d · , • * 

olunur. t ifade etmez ve uyanmaz olur 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~·~~~!!!:'!~~~~~~~~~~-'!'~----~----~~----- mu? 

Edirne, (Hususfl - Tnkya koylü
ı;uniln bu sene en bti)'iilc derdi banka 
borclarıdır. Bu ene Trak;Ta büyfik bir 

fclJ.keti acçirdi. bu ılictle ber;ıbcr 
agınurların da fazla y:ıfması Meriç 
yu tlc baz.ı yerlerde mabsuliln barap 

olmasına sebep olmoştur. 
D.ir tımıftnn da bıınka borçlan ken
Jcrinj m~It111 mevkiye sokmuştur. 
orü m k6.rluler diyorlar ki: 
- Arazimfae J'{ik k değer gösterip 

bankadan para aldık, fakat bu sene ı;eJ 
_,bl.d batırdı. '1mdi el ml:ıde ne varsa 
ÜJ nka alıyor. BlltOn ricamız, temenni
v.nız borçlarımızı Odeyebilınck f.çin ban-
kanın bize milhleı v icllr. Ancak 

u ı;aycd k imW bira: ~ 
eiiz.• 

li Çorluda yen i öçmeu 
tı evi ri 

BiR FAkiR 
ICIZIH J.l .fKAYi;S~ 

be d• dü il · Olınaz, dıyccok insan lar az -nnııcme n ne d rim?> ıye ş • sınuılı adam büsbütün heybetli gö- va:liyetinin ne olduğunu anladı ve 
nüyordu. Onun için sofrıı neşesiz ı'ilnnıckteydi. Çocuklaı· hemen baba- zıwı:ıllı yetim ve fakir kızın kaç gfin- dır. Çüı:ıkii insanların ç<>mı kcn-
J..."CÇtl. Küçükler zaten uyku sersem· lannın etrafını sardılar. Macide ko- diir kırılmış, ezilmlıs, parçnl:ınınıe di ıra tcerilbclerlnden dııhi isti-
liğiTe bir şey Sôylemiyorlar, Behire lund:ıki pardcsüyü aldı, doktor çır olan yüreğinde derin bir hissi şük- fa.de etmedikleri için ayni bata-
ile !\Jncide de konu...,rak bir şey bu- cuklara h"ı'-. ben·. d ya nıükcncr ~fıılar düşerler 

r rd 
_ .,, l'Bll uyıın ı, giizleı·i yaela doldu. Be- ve ekseriya ayni hat:ıyı tckrnı· 

lamıror a ı. - Bu saate kadar nc\.'e '•atmadı- hire bu t~üriinü ve bn yasları ' • etmek yilzündcn souund:ı telafi 
Du suı·etlo yemeği bitirdiler. So!- ııız? Burada, a!;nğıdıı nu iıılııfz nrT gi)ııtarmem k için lartıba)"I biraz aştı- edllme:ı bır koyıb:t uğrarlar. 

yazan: Saffet Samı· r:' .J_L 'r radon kalktılıır. Behire küçüklerin Kimran korka korka eev:ıp ver- b"I tutmaktaydı. Zaten çocuklar ba- Çünkü, im~anlan yaln12 tecril-
~ı 6 •/rib No. 114 ellerini vıkatmakla meşguldü. Bir- di : bıılannın etrafını rı:ırarak onu mcş- be bi kafi değil 

" . . deııb!re bahçenin demiı· knpısının c- - Si:.tl bekledik baba, çok görece· gul ettikleri için genç kızın gözyıış· r ·ye tıniye · tc • 
~iitun bu lerını lnnılnp ta btıraya J rünmüyordu. KftçQklertn yavn" ya- ,.ıldıı:.ı ve aiddeU kapandığı duyul- ğimiz gelnıiati ... Hem aüzel ııblamı- i:ırını kim"a <rnrmedl d ir. TecrQbenin v~rdiği net e-
knd gehncğ kit b l ~ " ~ «> .. " "' ... ııiıı bir his, bir inanç halindo ~ c vıı u :ıca.,ını zan- ''111 uykuları KclruejN ba.ıJlııdı. İkisi dıı. Ilepsi birden iıılcrini bırakıp dlu- zı da r::ılnız bırakmak istemedik. Moclde babasına sordu : : irlerinc sinmesi, ••e i(lerinde ya-
nctmıyorum. Rlllyorsun p, b:ıban ı!c birer koltuğa y:ıslanm~r, b!ış- Icmeğe başl.:ıdılar. füraz sonra köş- Doktor tebessüm etti, binız dnhıı • 
hastnı~rile m gu!ke~, apa?tımanıı l lannı s:ırkıtm rdL lkhirc onların kün kapısı da sert sert çalındı. Gc- yıımuş:tk fada ile: k- Bin.bal'. .,aç mısmız, yemek yiye- şauıası, iradelerinin bu his ve 
blltı bir akşam vnktınde gelemez.dl. bu halini görünce daha ziyade bek- l<"nin doktor olduguna şüphe yoktu. - İyi etmişsiniz. ce nıTıııbn_ z. Jı kt 1 inancın faaliyete geçmesi lilzım-
~imdi B<ı tancı;ra b::dar nasıl .,...ı,._, ı l ri 1 ık ..__, b"rd k - ıı ıı açım, eın uza an ge - dır. 
~ek? ·-- eme e n mu.vuf gW:ııuyerek sof- Çocuklar hep .' mı npıyı açmıp Dedi. Ondan soura Behh-enln elını diğim için çok açım. Tecrübelerin neticeleri Irııde-

ra}ıı oturmağn karar verdi ve crlok- koştular. l\focırlc do elinde lamba sıktı. Bu sıkışta !:On zaııuınlımlnkj . . • . • )i harekete geçirmezse, tecril!)e-
- B bam Lir Gt'Y ylcdi mi, ya- tor için yemek ayırırız, biz şimdi yi- cınlnrı takip etti. Kııpı ııçıldı. Dok- liiknydilik ve soi:~klUk r erine lfül - Bız yemc{;ımızı :i:e~!k ama, sızc yi '"'"irmi" olnı:ı.k ta olmamak 

pa.r. abla.. Gclmiyecek o! hiç bana: yelim, de ktiçüldcr uyusun, onlar da- tor cörilııdii . Kolunrla rıaıdesüsQ bl. d st b" h" . ~· t• de yemek sakladık, sızı de sofrada .,,... " 
c.Kard ıertcı d bu ak m Bostan- ha fazlıı bckli,.......,ezien divcı·ck ye- vıı.rdı. Uzun boyu, tnnı mnnasile er- ''"1ı·dı. 0 ır'eıe ll·'o'·"~un so .. anmco blı"(r~~ 1 Yalnız bırakmayız. tn bir olur. 

t" d ,,~ " .. "' •~ .... İradeyi iııoliycte ~çirruek in· cıya gc ır., er miydi? meki getirdi. Doktoıun böyle geç k~k endamı, kendisine bilyük bir hri- soı tçe, sonı-a da daha mülatiru Salona g!rdiler. AŞ{'ı kadının y~r- snnın elindedir ve insnn her tec· 
?ılncıdenln bu san mlltıılcas1 doğ- vakte kadar gbrünmemesi, önceleri kımiyet veren biraz soluk ve ciddi olıın sadasında her vak.itki gi. d~lle R~hire dc.rbal sofr~yı temız- rübı!nin neticesinde onun faali· 

ruydu. Bu suz, Bclıircye de fimit ~r- pek emin ve nikbin olan Macldeyl de simasile doktor hakikaten güzel bir bi öyle haluvet, öyle itimnt telkin c· leyıp yemden hıızıl'ladı. Ilıraz sonra yetini ~özetıneli , e bu faaliyeti 
mekle beraber gm~ kız bil' t rlü ~n- endişeye dilşürmüştu. O da kendi adamdı. Bchırenin elinde titrek zıya- den l,ir kuvvet vardı, ki onu duyuıı.l n çı kadın doktorun pek sevdiği bir hızlandırmalıdır. Yoksa hiçbir 
dişcdı:>n kurtul.ınııyordu. kendine: cAcaba tdcfondn bııbamın lı liımba ortalığı İli nydııılatnıadıA1 ra yilrcklcl'in derhal muııtcrlh olma- toı lıayı dumnııı ttite tiilc gl'tirdı. Dok l<'crOb d n i tifade edilmez. 

rleştırilıneğ Çocuklaılu konuşa konu a l emek ozl r ini iyi işltmr.dım mi, acaba gel- için, k ridordnki lo lu un ıçi ıd ı n nn imkan yoıctu. Dehiro bu el tor, bır tutam tuz al.p çoı baya attı . ._ _____________ _ 
g.;..JI' • h l ı 1 1 il 1 ..J,r • '1 /' ı. n 



r , 
1 GÜ'"'Ü'N ................ d ıv- ............... . 
l:::::::::::: AKİSL .. ERl 

C-.;nubi Dobruc;-' 
"'~İlçiilc Eflakın merkezi Craio
~ı;. Rumen ve Bulgar murab -
ilan arasmda cenubi Oobruca· 
Ctr Bulgaristana iadesi bakkmda 
~ 'Yan eden müzakerelerin ara
~e ait kısmı esas itibarile bir an-

llt!Y• varmqtır. 
de ~nci Balkan harbinde dört 
tiı~ ete kar,ı mağlup olan Bulga
lifi •nın 1913 de Bi.ikreıte akdet
l'l tulh muahedesi ile Rumanya
lntt erketmif olduğu 7500 kilo • 
ilen re araziyi, şimdi Rumanya •Y· 
kat Bul.gariıtana iadeye muvafa
h~"?lftir. Hudut tashih edilmi
dar .,tır. Bunun için Rumanya j. 

tcr~ıı zamanında Makcdonyadan 
'tokırb~n. Koço Ulnhlaran iski.nile 
lllah uyumüş olan Silistrenin yeni 
ı_ •Heleri yine Rumanyada ka-

takbr 
Çiin

10
•• lit KU 1912 hududu eski Si -

~~n~ !'ncak iki kilometre ,ar-
1-ttrh: ıdı. Macaristan Umumi 
tak ~ın sonunda Rumanyaya bı
~d tı1:1 YÜz be, bin kilometre ara
:ta.~t hir aülüsünü timdi kendi rı
h~·'· hırakmıya razı olduğunu 
ki tıyor. Lakin Bulgaristnn, es
hij 0Praklarının bir metresinden 
B ~eragat etmemiıtir. 

ilk nJar siyasiyunu B lkanlarda 
da k gar hükümetinin Dobruca
Rar urulduğunu ve adı da Bul • 
da~ olduğunu ve wn zamanlar
'İnd k asri mektebin 1810 sene -
dia e /ulçada tesis edildiğini id
ten B etler. Dobrucada muabha
d'?ı· ul2arlann azalmasını Kara
te,-)~ aevahilinde denize yakın 
~erde yalnız Türk ve müslü • 
ıer . Unsurunun bulunması ıiya -
ıQ.,'tıın tatbikinden ileri ıelmif -

rll):u~anya ve Bulıaristan ku • 
hii~ru zaman Besarabya ıibi 
t~ • Dobruca halkının kahir 
'-ra:ı~eti Türk o1duiunu hi~bir 

R •nkar etmemektedir. 
b~nı .. ?ya, ~endiıinin deniz ve 
~· ~unya ıle alika ve muva. 
~.ın_a temin eden Köstence -
t~ ~dıye demiryoluna Bulgarİı· 
lın b~dudu 30 kilometre gibi ya
~Jl 1~ mesafede bulunma111nı ıe
ttrltı .rostererek mahrecinin askeri 
ten~,~ti.ni ıailamlathrmak için 
tis1,a 1• Dobrucayı almıştı. Bulga
~l rı ııe, kendisinin Karadenize 
de~~· rnahreci Varna - Rusçuk 
d~ •tyoluna yeni Rumen budu . 
)-ıtluıı l O kilometre mesafeye 
ıı.l' aştığından, mütemadiyen fi • 
b.ud tt etmitti. Simdi Karadenizde 
tıakt ut. Manıalyenin cenubuna 
~ettiğinden, Yamaya hudut 

l' uz.akta ka1mıfhr. 
bit Uııa ile Karadeniz arasında 
liıı llıUtabba tefkil eden ve Si • 
lİ\, re &ibi mühim bir be1deyi ih
llıUa b~den cenubi Dobruca gayet 
b,1

11 ıt olup Bulgaristanın hubu
~ul a~haranı teşkil etmekteydi. 
t~e 2atıstanın diğer tarafında ye
tııı tı ~ububat yalnız kendi ihtiya. 

a ~·r b11td a 1 olup cenubi Dobruca 
'aç •ylan vaktile mühim bir ih
ltıt rtıbaddesi ve ecnebi parası 

rn aı idi. 
de~ra~i meselesi halledildiğin
ltle '. t•ındi mali ve emlak mese
de ~ kalrnııtır. Bir iki hafta icin
dU u rnüt"ferri i~lerin de hıılle -
~"~. b ~Ca Rl t-..klf'nivor. Cenubi Dob-

liıı ~1" iadeıi ile Bulgaristan, i • 
ttıi c:ha Balkan hnrbile gecen Umu
il}... l rpten kalan beHibaflı bir 

Macarlar Sovyet-Alman 
anlaşmasının 

ylldönümü 
tekrar müzakere Yunanistamn 

güç vaziyeti 
tekıı.f ettı·ıer Bu münasebetle lzvea- (Botmakaleden dıvam) 

ıeçmesine razı olamaz. Çünkü 
tia gazeteai mühim bir B d f :·-;,- - M Süven kanal!_na bakim olmak, 

k I t1 U e • goruıme acar evveli in&'ilterenin kara tarikile 
ma a e neıret topraklarında olacak de Hindistan yolunu kesmek, 

'.Mo!!kova, 25 (A.A.) - Tass njan· --- sonra da Irak ve İran petrollerin-
aı bildıriyor: F k cBuyuk tnrihi ehemmiyeti lıalz bir a at İki taraf den tnıilizlerin istifadeaine mani 
tarih> ba~lığı altındakı başmnk:ılıı • olmak demektir. Halbuki bu iki 
sinde chvestiıı> ga~ctcsı dıyur ki: arasında gergin- mıntakamn petrol kuyuları aene-

Bu tarıh !!:.! ağustostuı·. Ulr ıone •k f de İngilizlere en atağı on beı mil-
cvvel :w ıtguııtoıı lll:.l!J dn Sovyetleı._ il azlalaştyOr yon ton petrol temin etmektedir. 
le Almaııyu arasında ademi tecavüz T lnailizler, bı.ttabı" bu kadar •enaı·n 

d 1 umu Scveıin, 25 (A.A.) - Ste· • • • 
paktı !lloskovadn ınıza t· ı mıştır. f · H petrol kaynaklannın kendı· elle -
Muııheuenın imzası, harp ıııı.işcvvik· ıını: arıciyıı Neı.aı-eti matbuat 
leıinin korUkJcdlğl Alnıunlarla Sov· Fervisı ı;e!i her iki murahhas rinden çılup bilikia düşmanlarınm 
l'eUcr arusındııkl hıı~mane duruma heyeti namına gatetccılcre oku • eline geçmesine mini olmak için 
nihayet verınıştır. duiu resmt teblığdıı Mncıır ve bütün gayret ve himmetlerini sar-

23 ağuııtoıı 1939 muahedesi yalnız Rumen heycUennin 24 uğustosta fedeceklerdir. O cihetle, italya 
il b 1 . ı nkdcttıkler\ uçüncll içtlma<lıı konfe-Sovyet • Alman m nase et erın n ta· tarafından Yunanı·stana bı"r teca-rans lisanının Almanca olma•ı Oz.e· 
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tarihi bir çok zaferler kaydetti. Bunların en güzeli hiç şüphe 
yok ki M~lazgirddir .. buyurm-.ıştu. 

ı ıh~L-:ıınde dcı;ıl il) nı zamanda Av· vüı: vaki oldugu~ takdı.rde fnaiJ. t.i - ı rinde ınutabık kaldı1'1nrmı. Macar • rupanın vo hat şumu Ü onu da a· h k"k i I . .ki terenin vadi mucibince y'unanh· Tarihte uç Ağustos zaCerinin birinci-, b~lnmış. blı kısmt :isyan eylemiş, b1r 
şan hakıkl lılr döııum noktası ol . mu tırasının tet ·ı 1 ıç n cc ı;cnın 1 l sinden bu sebeple bahsediyoruz.. kısmı telef ve kısmı diğeri de mlınasız. 
mu~tur. Bu muahede son seneler dış buçuk saat tatil l'dildiğıni, ikinci ara yardım etmeğe çalıtacağı la· Bü.tOn lrnn. E!ganıstan, Türkistan. bir mukavemete girişmış olan Blz:ıns 
mfiııaı;ebcUcri tarihınin en bOyük ,.e celsede Macar heyetinin ı.alcbi il~· bii olmalıtla beraber, bu yardım Azerbaycan ve Ermenıstnnı teshir eden İmparatoru tamamen lillrtldı. 
mühim bir vesikasıdır. Bu muahe • rlne ı:oıiifmelerın nıhnyet bulduğu· yüzünden Mısırdaki kuvvetlerini amcası Tu[:ruldnn sonra lrakn, Bağdata o kadar ki, bu Agustos günü liafııkla 
deyi imzn ederken ıki taraf, iıleal nu, bununla beraber müz.akeı·clcrc ikiye ayıracağım bir an bile hah· ve dolayısile blitün lslfım t'ılemıne hl- başlıyan Uıarruz. öğle sıcakları Çbktu-

. f ki ·k d 
1 

gelecek çarşamba gunü Macar ara· kim olan Selçuk huki.lmdarlnrından ğu zaman tam ve parlak bir zaferle 
ve ı·eıım ar. arının ı ı ev et ıu a· zlsindc kain ~sıegeılın:ıı de dcvaın C· ra getirmek ~ata olur. Esasen t - Alp Aslnn lçın Anadolu, batıya yapa- ı bitmişti. 
sında dostluk ve ıyı komşuluk rııu • talya, Yunanıstana taarTu•a ka. car.ı bO .... uk yuru--'' .. ün ilk merhalesi '" nascbetlcrınln tcsısıne manı teşkil dılnıc lnın Macar he)ictı taınfınclan d. .. 

1 
dl*' E J b b 3u0,, • Yanındakılcrin cidden cansipar .. nc 

l ftklı· f u·'ıldı<•ı"nı· okuıııu~tur rar ver ıyse bu taarruzun b'ılhas- i . sasen a nsı avut Bey. in haya· '"'ayreılcrlne rn"'mcn, daha korkun" bir 
etmeme:>! liızınıırcldığiııl ııaznrı itı · " "u b ~ • 

18 
Arnavutluk b d d rı k tında, onunla lınz.ı hnrplere ıştırak e. telefat listesi :ocude getımıcmek" için 

baıa almışlardır. İld taraf arasında gerginlik u ~u u .. Yo 1 ~ ~- den ,.e bırçok kahramanlıklar yaratan teslim emrini biu.at noı11enus Diyojc 
Sovyet • Alman prıktının timclıkl arbyor radan vukubulacagı fuphesızdır.1 bu emsalsız Türk Bt>yı. Bızansln kat'ı nis \erdi. 

harbin arıfe inde ve fırtınayı haber Şu halde Yunanistana muavenet 1 b(r mücadeleyi gayelerinin başına ge- o zaman çndırının iinünde, kuman· 
veren bir- h.ıva içınde lmznlandı~ını Rukrcş, 25 ( A.A.) - Tumu Se· ancak kendisine süratle kara or- ı çlrınıştı. dıınlarının ortasında hasmını, rakıblni 
unutmamalıdır. Yıne urıutmnnııılıdır vcrın müzııkeratmın y<'nlden başlı· duları ve tank ·b· k b b" Bu tıırıhlc Bızansta Alp Aslanla mü- ve esirini karşılamıyn hnnrlanan Alp 
kı munhC'dcnlıı akıflnc tnkaddum "· vncağı bir sırada Trnnsil\"nnya me· .. 11 1 ara ar 1 v~- cndeleyc ltıyık cesur bır hükümdar A:;lan etrafındakılere: 
den uuın aylarda lng.ltcıc ve Frnn- ımlesınde nhnll mübadelesi şeklinden sıtaları gondermekle kabil olabı- vardı. Rum tar.hicrinin Romenus Di· - Ayak bastığımız bu ülke itin buza 
sa. Sov) etlen. keııdı emperyalist başka bır ımrctı hnl tıleyblndekl Hu· lir. Yoksa İlalyanlann, İngiliz do· yoJenıs adını verdikleri Vasıllus A • ter. bir kahramanlık destanının ilk 
maksatlarına vıısıt:J olıırıık kullan· men muhalefeti artmakta gıbl gö • nanmasımn satvcti karıısanda de- nııdoluyu biz.zat mudııfaa etmek azma- mısraıdır. Çocuklarımız.. bunu ümit e-
mnk ıçm durnındnn ~elıbilslcıde ıünmckte ve matbuat kampanyası niz tarikile Yu · t h h .ile yüz. bın kışılık btr ordu ne yola çık-j derim kt, unutmıyacııklnrdır .. dedi. . .. •. n~nıs ana er angı mıştı. Pek az. sonra maıyeUle Bizans tmpa-
bul unmuşla rd ı r. da bütün şiddetile dC\anı c)lemck· bır tecavuzu varıd olmadıg·ından, Bıdayctte Anadolu i-rıl .. rı·nde k·'. tedlr. ·~ .. u ratoru gorundO. Yorgun, bıtkln, sarar-

Geçen wno 23 ağustos 1939 mua· Yunanistanın 0 tarikle müessir c;uk Türk a$ırctlerıne kaı'iı -elde ettlğı mış, kolunda ve yuzUndc hahf yaralar 
hede ı büyuk tarihi l•hcmmiyetınl hı· Gazeteler, hududu nezaret altında surette müdafaa ed·ı b·ı . I bırkac ıafere ehemmiyet vermiş- da mevcuttu. 
bat ctml~tır. bulunduran Rumen kıtnatılc Tunayı h d ~·ıd· 1 e 1 mesı me • ti. Kcndısini ve ordusunu yenil- Octe bir JmvveUe ordusunu kuşatnn, 

Almanya """ Sovvctler. duşnııınlıı· kontrol etmekte bulunan donanma· uz egı ır. mez. kabul edıyordu. dağıtan ve onu esir eden bu cesur Türk 
rının ıki nıemlı>ket ıırasma aıılaşa-, ılan bahsetmektcdırlcr. Dıger tnrar- Şu halde bizce, ltalyantn Yu- Her ıki ordu. Van golil ile Erzurum hükumdarını gorunce, gayrıihUyarl o· 
manıaılık vo ltlınntsıılık ımkmnk ı. tan da Macnı·istana ıırnıı ıcrkcdll· nanistanla bugünlerde bir mesele erasmdn kayalar llz.C'rınde kfıin m~- nun ayağına kapandı. lşte Selçuk Sul
çın hiilll tahrik edıri le ehhi.ıslerıne mcsınln alı yhıııuc bulunan l\1aniu· çıkarmak istemesi, Mısıra taarru- hur bır kale. civarın~ k~rşıl~ştılar. tanının büyüklüğunu imparator o za. 
tıı!ı'.mcn, Sov ... ·et - Alnııın anlaşınııııı nuıı fnnlıyı•ti ue ehemmiyet itibnrilc • t h.ld · d ~d · Tarıhın bu donum no ası ura a ce· man •miadı. Derhal yerinden doğrulan 

u " zu .eı 1 ~.n .~ı!.a e, «. e!1'ır t~v!n- rey:ın ettı. . Alp A•lan, impnratcıru yerden knldır-
hnlihazır fırtınalı ılt•' ıln yolunu ~·ı hu; le azalmaııınktıuJır. da ıken dovulur» meıela mucıbın· Mıılnzgııd 1 mı verılcn bu 'kilc;ilk kn- ,rn ış: 
kaıdıie'ı hlit(iıı tnıtıhanları şerefle gı!· Runll'n · Macnı· lıuıluuunı.la ise biı· d'. b ü k f..... k mı~ so ' ce, unyanm ugünkü kartfılıı: ha- !'aba o g n sDo ı ne .,.,.nı es v· • - Bir hükfiındar lc;in bu kadarı raz-
çırl'rek !'nrııılmnz .. n~lııııılığını l5hnı cndışe ha~·ası l'Smekte \"C bircok }inden bilistifade bir emrivaki a· luk almııktan cekı~cn bir _cssızlıkle ıu .• demışti. 
etmiştir. kimıır.ler Maıılu'ya mektup )'BU\l'Bk, k y • . Y <'Creyıın edecek mc)dan harbıne mun· Onu yanına oturttu. Derhal tedavi-

Sovyetlerle A lınıınya arasındaki ışl<."rlnı tasfiye edip ytrleı ıni tnhliyl'! para anyayı Amavutluga ılhak ııızırdı. sini emretti, istirahati temin edildi o 
bu muahede, v

11 
onu tııkip cd11n ınyn· etmelerınin mi, yoksn knlmnlarının maksadından ileri gelebilir. Cok kolabalak bir Bizans ordusıle on- gOn ve o gece yoralılnr, nerede olt;rsa 

sl ve iktısadt ımlaşmnlnrln Almnnva mı daha mOnnslp olacağını ~orınu~· Acaba bu, kabil midir? önü- mn k:ır$ılaşa_n Alp Aslan. nskertnln ols~n tedavl ııltına alındı. Dilşman esir
•n• ktıı süküna kavuşmuştur. P.u mu· laıdır. lllnnlu kendılcrınc, yerleı1n· müzde yine Bal.kanlara ait ol • . mcak kırk bın olmas!na b::ıkmıynrnk lennln rahat ve &ıkln bir uyku uyuma-
ahcdeler nynl uınınndıı Almaııyıının de kal1J1alarını tavsiye etmiş ,.e bu k .. k. b f l tertıbııtını derlıal almı,,tı. sı imkAn tahtına gırdl. 
önünde dikilen lktı,.11iH meıır.lelel"in l•''st)'csl için de lıutOn mcsullycti ma uzere .se ız on ~ ta evve ce- Fazın kon dökGlmcslne mAni olmnk Ertesi sabah l'ki hükümdar tekrar 
halline de miihım yardım temin et· deruhte l"ttiğlni beyan etmi~tlr. Ha- reran. etmı, olan hır. ~esarabya lstiyen. ve TUrklerın tamamen telef ol· buluştular. ~u tnrıht karşılaşmada Ro-
nııelerdır. vıı müdııfan tedbırlcrı alınmaeı }ıak-J mısalı var. Besarabya ııınde Rus· masının ııklıncn önune ı;:~ılme~tni tav- menus DlyoJenıs a{:ır ve hakareı dolu 

S lı B 1 
r.

1 
il Al k da kn ·a na ı r redil ı v ya çok çabuk ve çok kolay mu- sıye eden Bıznnsın muzaffer lmparnto- şartlara intizar ediyordu. Alp Aslan 

OV\'e er ır 1b ne ge ncc, · ın 
1

1" 1 

1
1!'

1
c ek dneş ,,,m ekl e ff k l ' b. b. d .d _ ru nomcnus Dıyofenls. Alp Aslana tcs- onun geçlrdlğı korkuyu anlamıştı, gill· 

mnnyn ile do tnne münnsebeU .. ı·in m ı:ec u ey u c n ar sıt<>ınn aı· va a o muş, ıç ır ag agaya lım olmasını teklif etmı$tl. dlı: 
idamesl ı:anı hudutlnrıntln milli vn· yapılma ı emredilmiştir. . Hudutta sebebiyet vermeden, hatta hiçbir Alp Aslan kuvvetinin Oc mısll bir - Sizi. imparator, dedi.. serbest bı· 
7.ıfclerinı yapmasına ynrılını etıniıı bulunan .AraıJ şehri nhalısı, l\I.ac~ı taraftan hiçbir protestoya bile dü~m:ımı knr~ı t:ınrruzd:ın başka bir fi· rnkıyorum. yalnız sizi değıl, bOtün or
ve dıe ~lyıı.,etindf' r•aıı hattı harr· radyo~uııu dinlemekten menedılınış maruz kalmadan 0 ~oca kıtayı, kır beskmıyordu Murnhhasloırn: dunuzu. kumandan ve nskertnı:rJ de 
1.ıctınl tnkiJl i ini kolnylnı,tırmı~tır VH bu. rmı e muhahf. hıtrckct edenle· t ~ d k l k .b. l _ Hükümdarınmı yarın sab:ıh tıtz. s:ılıverccet:ım. Bun:ı mukabıl bir tek 
Bıı hnttı har kl't, cerııyan E"dıın lııırp· rhı dıvanıhorhe verıleceğl bıldiril ., ereya~n an 1

• çe .~r .. K1 
'. a ıp zat ec\·ap vereceğim. dedi. l allz ıstiyorum Erkek sözü ... 

tıı bitaraflık ''<' ırnlhıııı iılnnıc"lılir mittir pek guı:el kendı mulkune ılhak M 1 1 d b A. t k :ı Tercumıınl:ır bunu Romenus Dıyoje-• t • t" 1 t b. • , . ._ • · 1 1 a aıg r O\':JSını u guı; os a ·ı · nts'e naklcttlklerı z:ıman ımnnratorun 
1 
e m•• ı. ' e ızım ıarımııce ta • nıının kızıl gurubu çcpccevıe ı;armı$· il 1 · ..-

1 d R 
, g ıı. erı nc;ılmııtı. 

talyanların Mısı- D h·ı· v k·ı· Y.a a, usyanın bu muvaffakıye- tı Uhıkloır yıınaıken büyuk Sclcuk - Ne gıbı? dcdı. 
a } ıye e J } tınden Örnek alarak ayni usulü, imparatorunun ıçınde zafer ateşı nlcv - An;ıd 1 ı T k ' t d B • 

h
•• k · .. ıılmıştı O ı:cccyı ıkı tarar dıı kcndısln· 0 1 

• ur un \a anı ır. ı ra ucumu ya in • fakat daha u~ak mıkyasta, b~gun- elen emın bır imanl:ı gl'çırmı$\I. zam; ise bundan boyle Ttırklerin hının· 
(1 inci aahifeden devam) Manısada lerde Y~na~ıstan.• kar~ tatbık et- 26 Ağustos 10; 1 5alı sabahı. $<ıfak\:ı Y~~•;dedır. Metbulu~umuzu tnnıyacak 

.Afı ıka ordusunun büliiıı kuvvctile m~k nıyehndedır. Bınaenaleyh beraber kırk bın Turkün. yOz bın kı· 
1 

• 

H 
'· '· t' bl hü .. 1 d k l k l ~ılık bır düşman ordusun~ ta"-uı. h.~. Romenus Dlyojenıs ıçın hakıkııti tes-

pa~:tğ,nı:şı'~~~~ıır~aRı~ cs~ndnc~~~:ı~,~ ı~~n~st, f~f>lk(~lcfoknl~) ...n P1abi~ı- son aluln erde • çı harı mba ta ko an ~rlığında buluııdugu h:ı)7retı;" göruİ. lırn etmekten başka çare yoktu. O da I ~·e c ı ı a ztrn u
0 

.. n :ı:mır- mese e er e, ıfte ep u mrı sat- Ustlı duşünerek bu. buyuk şeref stıztinü ver-
cdıleblllr ki tıılyıın ~ımall Afıikn dm şehrlmızc ~eldi \'alı ve şehı·in la ihdas edilmektedir. İtalya aca- m <Al~ Aslan ııtının kuyruğunu kend1 dı Mümı ıp tıızmınat ve mu~yyen se· 
ordusu Mısıra ka~ı ımerjik hareku- lhırı gelcnlcr1 tarafından kaıııılnndı, ba bu maksadında muvaffak ola- elıle kestı Vnyını. oklarını. kılıc ve nelik "ergıler de bu sözün dığcr nok-
ta ba15lıynrak Suvıın kanalını znıı- lstaı;yonda kalabalık bir hnlk kllt-1 b·ı k .d . ., R • 1· gun ile tcbdıl cttı. B!!raz bır urbn giy· mnlıırını tamamlıyordu. 
tctnıL~C çnlı~ııcaktır. Pek muhtemel· lesı bll"lkmışti. ı ece • mı ır • usya mısa ıne v~ dı Vucudunu mı~k lle tııtlr etti • H:ım· nomenus Dıyoıenıs sozunde duracak· 
rliı kı f ngılızler ıle tedafuT bır strn· Faik O.ztrak \'ali ile bir müddet Yunanıslanın İtalya karşısındakr ) tı Ne yazık kı. !stvnbuln avdetınde mu 
tcji kullanmnğa karnr vercccklcrdır gorilştü. Şehla· işlerı etrnCın<ln im- naçar mevkiine bakınca buna miis m~uİtan bulun kısım kumaıidanlnrını. ;alıflerındcn biranın hanı;erıle vurul· 

Afı ıka hnrbinın yakında kul'i ı;nf. hnt. aldı. !\tütcakiben _u;ünı sergi i bet cevap ve:mekte tereddüt el- akıncı heylerını huzuruna davet etti uPaknt daha hazını var. 26 Ağustos 
hasına ı:lreceği ta lıınııı cdilebilnıeklc pa vıyonunu gezen Dabılıyc V t!klll • memek lazımdır. Fakat cihanın Çadırının onuııd,c • duşman~n ıızerıne zaferinin büyük kııhramanı Alp Aslan 
beraber. Mı ırın Sudanın \'esalı in- • k yııpılacak harck tı lıah ettı Bılh:ı sn nıı7. günhı ·tcrıııdeıı memnun oldu· bugünkü siyasi badisatını mantık a · da zaferinin ertcsı .>ılı cmırlerınden 
gtıiz ıııüstemh•keleı ınlıı son akıbet· ğunu söyledi ıığ ve solundnkı silvarlforlnc guvcnl· l-l. 1 y f f d d t 1 
'eri hııkkındnkı kuı-ııı :\1anş denizin· . ·. • ile muhakemeye imkan olmadığı- yordu Oğuz Beylerı ll~k:ının cınrıııı arzem 

1 
usu tara ın an ın ve ı; • Vekıl ~laııı~anm ılokıııııa tezgah· d b. k . il l ··- • hıırtıyerı tntbıkc cmın ettıler Ve 'Ü· vasi du.,üneelcrle şehit edılmıstı Ara· 

de \•erilen·ktır.:ıı ları li:wrınde de izahat aldıktan ııon· nı a ırço mısa ere ov.renmıı Y ı; dnıı yıllar secmcsıne rııgmen • Malaz. 

tt 1 l 
- - h ·· h 1 el - ·h •I f 1 rıı.:5 o~ada yııksclmeden Turklerın hu. d a yan ara ıunsru ucu mu 

1 
a lekr&t" 1zmtre hareket ettı VL' :ıy· u un ugumuz c:ı e e, ta yanın t ld glrd • <lo •u Anadolunun havıısını şım ı 

Lo d 25 AA K h 
·' k k 1 .h ... c1··~·· b . • cumn geç gı coru u. il kü d t eUus e 

n ra, ( .. ) - a ııcue ııı ıntlarla kalıılıalık hnlk tnrnfıııdan oe o ay gı ı gor ugu u ısın, MPTkczdc bızznl µıyadc~ınin b:ışın. u ı. su n ve ımar ıt;ın e en : 
ııeşrcdllc.ın resmi tı•blığ'. Tı nlılus· uğurlandı. b1rdcnbire Balkanlarda büyük da &cbnl eden. &Sğ \e ı;ol ccnnhlardan dıyor ve Cumhurıyet sınırlarının çe~ · 

t k 
·r k il ı k b" b b. . d rcsıııde o b.ıyuk zaıerı muhakkak sa· 

garp e ·eşı ·o nrı ıırasını D vu u- .ır yanR'ına se c ıyet vermek ıh- uşmnnını sıkı~lıran Alp Aslan. Bızans mimi bir hevecanla ıçten ıcc yaşıyor. 
lnn bir mOsadcmıı~·ı 'l.tkretmcklcdir. Amerı·kada tımali de her an mevcuttur Böy ordu unu pek mu~ktıl bır vnzıycıe sok· ı 1 

Fort Capuuo·~·n yuklıışmnktn olan • • ~ • • mu~tu. SAM IH NAF Z TANSU 
bir İnglllz keşif kolu, ıstıhkiım kuz. le hır yangın vakıa snga. sola da Bu şıddctli tnı:) ık pek az sonra ır I· 

Çinliler Japon 
zabitleı ini 
taşladılar 

mnkla meşgul bir İtalyan müfrezesi h h J v kolaylıkla sirayet edebilir. Fakat rını gö terdı. Dıısmnnın sol cenahında I 
gormüştOr. lngilızlıır duşmıınll sun· arp azır ıg1 bu VC'lngmın ayni zamanda çıl<a - Rumlnrın mC$hur ::ıkınC"ı Beylerıf'd~n 
@ hücumu ynpmışlnr \•e on itnlynn rımlrırı d k k ·hf r ld ve ılrri gelen asılzadelerd!!n ı Ro 1 
öldürmiışlcrdır. Di •er on İl.alyanın (Bırıncı sahi/eden devam) ~ a ya mr d l ıma 1 

() U· Balyoi) kumnndasındakı ucretli a kcr 

e erı 

Paris ve 
Berlin civarı 
bombalandı 

(Birinci sahi/eden devam) 
miştlr. İngiliz avcı taynreleri dusma· 
nın faaliyetine mani olmak için hava· 
lanmışlardır. Bir dilliman bombardı • 
m::ın tııyynresinln dilş{lrilldilğü haber 
alınmıstır. 

Bir lngiliı şehri bombalandı 
Londrn, 25 (A.A ) - Sabahın ilk sa

atlerinde lngiltereııln cenubu garbi 
mıntakasında bulunan bir !iehir de 
bombardıman cdllmlştlr. Dört ev ha· 
rııp olmuştur. 

Ölenler ve yaralananlar vardır. 
45 Alman tayyaresi düşürüldü 

Londrn, 2!1 <A.A) - Dün cenup ve 
cenubu şarki İngiltere üzerine duşmnn 
tarafındnn yapılan hava hUcumlarınd:J 
45 Alman tayyaresi cfüşürülmUştur. 
Dunlnrdnn 40 ı lnglllz G\"Cl tayyareleri, 
beşi de tayayre dafi bataryalan Uırn • 
fından dtişürulmiışfür. İngiliz tayynre
lerlndcn 10 u yoklamada bulunmamış
tır. PiloUardan biri kurtulmu,.qur. 
Bir balıkçı gemisi iki Alman 

tayyaresi düşürdü 
I..ondra, 2!1 (A.A.) - Bahriye Nez:ı· 

ret i tebliği: 
Aretic Trapper ismindeki b:ılıkc;ı ge

misi düşman tayyarelerinin Jıııcumunn 
uğr:ımış \"e ikı dü m:ın bombardıman 
tayyaresini denize duşurmilştllr. Dığcr 
iki düşman tayl·nrcıinin de hasara 
uğra'dı~ı 2.anncdilmektcdir. .... ··········· ................................ . 
Yunanistanda 
sebebi meçhul 

bir yangın 
(1 inci sahifeden devam) 

v5dtcrinln Yunanıstımda Jikirleri 
teskine kiifl gelmiyeceğini göster
mektedir. 

Askeri elbise depoları yandı 
Atlııa, 25 (A.A.) - Sebebi meç

hul kıılnn ı,ir yangın esnnsında Pire 
civarında askeri elbise depoları diln 
ukşnm ynnmışbr. Hir kişi ölmOştiir. 
Tahkıknt yııpılmnktndır. 

Girid açıklarında ltalyan 
aemileri 

Atinn, 25 (A.A.) - Reutcr: 
Girıd açıklarmda 1tnl)·.an harp ı:c

mllcri görüldüği1ne dair vcdlen ha· 
ber hakkında Yun-ın mahfillerinde 
o.demi mnliımnt beyan edilmektedir. 

lngilı:ı: mnhfillerinde beyan edil
diğine göre İt.nlyan hnnı ~emilerinin 
Girıd clvarmdn bulunduğuna delalet 
cılccek bir emare mevcut değildir. 
Arnavut ekalliyeti meselesi 
Atlnn, 25 {A.A.) - Atinıı ajansı 

bildırıyor: 
Estın gazetesi, Arnavut eknlliye -

tıne zuliım yapmak ilzere çeteler tc~
\cll edildıt';inc dair bh Arnavut ga
?.Ct<'ıdnde intişar cd~n iftira bakkın· 
dn Yunanistan m<'todlnnnı ve Yu • 
nnn devletınin şimdiki tcşkiliı.tını bi· 
lrnler ıçın tekıibc lilzum yoktur. 

Yunnnlstnn bugün oyle bir mem
lekı:tttir ki ornda birinciden sonun· 
ruya kadar herkes ynlnıı devletinin 
knrnr ittihaz. cttifıni ve mcsuliyet 
deruhdc ettiğini bfllr. Şimdiki Yu • 
nnn devleti ise karnr vermekten ('e

klnmll•cn ve mesuliycttcn korkmayan 
t.ır d<'vk•Uir. 

Alman korsan 
gemisi 

... e es· • q,s'l ını sulhan ve tarafların rı-
ı e t • • 1 ,,.. 

ti\' • e"vıye etmıtı o uyor. ~ıvıı-
ta 7 ıktısadi menfı:ıati ve bilhas-

dn olmuş olmnsı muhtemeldir. Amerika <."İvarında Sovyetlerin gunu unutmama ı ır. Hnrbi U- fırara başladı . 
lııgilizlerin zayiatı yoktur. ingıliz· üsleri mumi vangınını çıkaranlar Cla en O zaman Oi:uz sll\arisl duşman cc· 

1 k l
' o b. t k d.1 · rılerınc •:ırktı. Burada ıhtı.vatt:ı bulu- Tchunkını;h, 25 ( A.A.) - J npon 

ler .Yedi e"!İr ıı n rn c iınmuşlerdi r. Copenhnnue, 2F ( ,• .A.) - Stefaııı· s nra ızza en ı erı o yangının h k h .. ,, ,, k b 1 y d n:ın ilcrettı Bıılkıınlı ııkvumın dıı mu- tnyynrclerının Te un ın~ üz.erine 

B
• k d bildin· .... or.· ur anı o muş ar ı. k d ı il .. 1 b b 
lr tayyare azasın a 

" knvemctı ıml:lnsız. oldu. ya1Hı lnı ı "l 'et .. ucum ur sc e ılc 

(1 inci sahifeden devam) 
ııı.dnıı bütlln tedbirler alınmıştır. 
Tnharrlynta devam edilmektedir. 
Temmuz sonuııdn bir Alman korsıın 
~emisinın Atlantik C<'nubundn faa
liyette bulunduğu ve bir deniz mn
harebe5ınıfo fngillz muavin kruva • 
ı.oı lerınden Alcantnrn tarafından ha 
sara uğratıldığı hatırlardadır. Bu 
korsnn gemisinin iki İngiliz gemisi
ni bııtınlıl:., ve 10.000 ton cesametin
de olduğu \'C b1r İsveç ticaret gemisi 
mnske 1 altında giz!cndiği malüm • 
dur . ''n-ıd·k· ~t .. 

1
_*1 ı harnte Balkıında sulh 

.\lrnst.i~lınun istikrarını icap eden 
&a;o• •nvl\nın iki fl!rnfa vaohitı v~
olrrı a dahi bu nnlasmada hir AmiJ 
tı-ıaa~lur. Faknt bvHsutta buh.•n
hac t • ve hakemlik vapmasına 
t1tıde k~lmıı.mı~tır. iki hu·ııl ;ıra
tı-ı, ~ husnünivd ve b:ribi-inin 
\ıiJ1·rı 4'11t ve ihtivacını takdir ka • 

Ytr L lıııı 1 uuhrndui!u :ımman anla, • 

t
l kici öldü Onnltidende "azeteslnin hnber ver· EbiizVzi;.'Jıı,1. Z0ade Ordusunda pıınığln tam bir hezımct huktııııet e;·kfını nılelerine ve devnir 

~ dif~lııe göre Sovyetlrr, eimali Amc· ı• hııliııe celcceğtııi anlamış olan nızans meınurlaı ınn şchrı tu ket meyi cmı et 
Uukreş. 25 ( A.A.) - lluı;iin lıa· rıkı.ıııuı tıeo kilometre nıc afesiııde ................................................ lmparntl)ru. el'nn muka\•t>met ııırntıa. mıştir. 

her vt•rihlığiııe ı.:üre. Viyaııu...;Peşte Uerıng Bo.ğnzınna Büyilk JJ!smecle Televizyon mucidi öldü rıydı Esa1en ('P.SUrcti lnnl derecesıne b. 1 . 

Postasını vapnn tayyarenin dün 11111· ndasıııdn biı· havn ıi,!t~ii te ... ls c, 1111 •1 ~,- l' ı· 2., (AA 1 0 "' rtırmıştı Şıcldctıı rmirlerlc s:ıg cC'ııa. 1 Japorı r.a ıt erı ta~landı , ., ,erııı, » . · • .• ,,.B.: k k k Ch ıı hal 25 (AA) Ch 
ruz kaldığı felakette, l 1 kişi ölmüş lcrdlr. Diğer t.ııraftnn Amcuknlılar 22 ıığustosta doztumunun 80 ıncl lıını l>ornln'a tan urtarma isterken , a ~ • . . - , an. 

ve dokuz kl 
.• i yarnlnnmıştır. Kn:r.n da Alaskadaki hnvn rısı~rı"nı· tuk•·ı">•e d 

1 
.. t d 1 crllcrlne sarkan Oğuz süvarllcrıle sall I ghal'dn ynpılmnsı mutnt beynelmilel 

• u "' ~ • J ev ı· sl'ne~ını esıt c en tc cvızyon ı t ik ed T k 1 bl 1 d 
motörUn bozultıınsı yüzünden olmuş· Ptınek için 30 milyon dolar saı fct • mucidi Paul Nipkol, cunıartcsı sa cnıı ıını ıızy en ur ııskerı biri· r ıııerns m csn:ısın ıı otomobille 
tur. mekteclirler. blrlerilc temns halıne gırdller. !!itmekte olan ıkı Japon zabitine 

hahı kıılh sektesindl'n ölmtlştür A~kerlnln muhlm bir kısmı Cırarn Çlıılıler taş atıırnk tecııvü:r. etmişler-
dir Zabıtlerden biri nlnındon ynın· 

•• lanmış 'o hastahaneye kaldırılmış· 

................................................ ~ 
Tasviri Efkar 

Nüshası (5) Kuruştur. 

' Abone Şeraiti J ~;!r• ~J!'' -
Senelik •••.•......• 1400 Kr. 2700 Kr. 

Altı aylık ··-····· 750 > 1~ :ıı 
Üç aylık ••• •••.. .. . . 400 :ıı 800 :ıı 
Bir aylık .....••....• 160 , yoktur. • lırtıak kabil olmadıihna Rum@n 

tnd.ulgar anlaıması bariz bir de-

~ 

aı~.-.:~-;-:-v~-+-~-=-~i-i:-~-f!_-~-rı 
(r Hikaye Olümünü Bekliyen Adam Mahmut Yesari \\ tır 
Ona. hanıi falcı hangi arkad~sı. han· ı ~ünmek, beklemek. onn, mistik bir 1 - Şnnon ......... koç gQnlQk 6m· I - G'"" gldomm olm•Yo"k .~ •• r Mantıksızlık Müsabakası : 8 ı 

,; dokıor ı;öylcml~tı? Aradan yıllar zevk \•ermeğe ba:ilamııttı. rüm var ki .. Bir lokma, bir hırka Jdarı da çok.. Kaç 1:0n yaşıyacağım ı----===:::~----------~:::ıı-'!1!1'1!181-1!!'111'!!11!111_ .... 
geçmiş, bunu unutmuştu: Kırkından ,;ı<ırktnn gclincc, 0 ö1Um :fikri• içinde Neyime yetmez ki? Yeter de artar sımkl .. 
ıonra, ya~mıyncnktı. HattA. kırkını, g~!1'U0luverdl. O, ·kendi kendini cıım- bile... Yeni npartımana taşındııtı zaman I>· ___ _..!"""'..-

• 

""K n'""'ıyac~•·•ı mu~t • artık! "' • .,.. ..,.... u .... • DU .
1 

b ,.. Bekardı. Ablasının yanında oturu. nun kadar, ablnsı, enıştcsı de sevın. 
Kendisınc. kimin asıladı(lını unut· nya ı e aı;larını kesmiş gibiydi. yordu. Ablası. onu. bu miskınlıkteıı, mlşti. 

26 Afıuto• 1909 tuğu, bu •vakitsiz ölUm• e ka!ı.sını ve Çok seyrek trıış oluyordu u gllnün sOnepelikten kurtarmıık, uynndırmak A d k ı 
lSch • - sinirlerini öyle alı ... ırmı•tı ki, kurtu· birinde, bu •Seyrek tra•. 1 da "Ok g"r- n_asın an a ıın bır evle bir dukk,6· 

"'" tıtn'-d ••ted b ı te b ll'kl ... " " ~ u ieln, sarsmaktan usıınmı~tı. Hemen her nın kirası onu " 1 dl b ıı d \ "1~lur u e u en er m e ı · e lunmaz bir hastalığa tutulmuş gibi, :'1· dü, sa)5al bıraktı. Sakalını eline alıp · .,eç 
0 

re 
1 

yor u e-
da t6_"'cı .. ıokakJarda, cami kapıların- dete, '""n sayıyordu. düşünüyordu: gün, ayni şeyleri s8yllye söyllye •dl· nl ı;vıncle. perdeleri kapııdı, bıubütün, 
h. '"Qlld r iiU linde tüy biten> ablası dn bıkmı$tl kendı ıcıne <>ömuld "ıe'·ı.. u ettiklerini ı-ahatsı:r. et.- Gençltı"inde, nes'eli bir insandı. Çap- - Gi.inlerlm cay ılı! .. Kime. ılrin gu~. · d ıı . "' u. ı. .... '5 nıü "' Eıılstesi, kayınbıra er e meşgul ııöriln· ö k dil t" 
''ll 

111 
, $leğil serseri makulcai ef- kınlıtı, hovardalılı severdi. Ölüm fik· rünecciim?!.. Herı:Un, tras ol süslen!. mQyordu. Fak:ıt bu .mcşıtul görünme- ncelcrı, komşulıır, merıı ·a ~ .,. 

tilııc Emniyeti Uınumiye Müdürlü- rini kafasına yerleljürdikten sonra, Sebep ne? Gülünç olmaktan başka, nl- yls• te güç tutulan bir hiddetin, acı ler: d1Jrnı't.toplattın1mnııına teşebbüs e- neş'esi kaçlı ve neş'esl kncıııca, kadın· ye yarıyacnk? Bu, uzun ömUrlil insan- ile karışık hakaret dolu scss.17.llği var- - Ne bicım adam! Pcrılcr mi tut. 
1 ır. Iardan, eğlence fılemlerinden, bucak tarın hakkı! Kadın, kız peştnde dolıış- d muş, nedir? * bucak kııcmı.ya b3$Iııdı. mıyorum. Balolara, cayJarıı, musam•- ı. Bu merak, !oıla rurmedı. Onu, unut· 
~ • 4 Yolda rastgeldiği tanıdık kadınlar, relere gitmiyorum. Herkes. kendi hn. o. ablasını da. eniştesini de &lktılını, tulıır. 

2t-t.~dan tam sı aene ı•çtl •. , onunla nlııy ediyorlardı: llni bilmeli. çoktan anlamıştı. Ayrılmak, büsbütün O, artık, .fıkri ı:ıbıh mm idealine 
lt•lıtd tarllall bir lıtanl>ul gaza· - Hiç görünQrlerde yoksun. Birine Hele, mkalında blrkac ak tel gö. ·lnzivııya çekilmek• istiyordu. Önce. ermıştl. 

Dtı.e '" aatırları r&rdllk : mi sevdıılandın? Yoksn kara sevda mı rünee, bir sevinç kaSlrgasına tutuldu. bir pansiyon tutmayı düşündü. Bu fi· \'c böyle, w:un. çok uzun yıllar geç-
ENCILERLE MOCADELE geUrdin? Eğer, yıllardanberi, kendini .öıu mls- kirden. hemen cııydı. Çünkü, pansiyon· ti. 1htiyıırlodı, bunadı. Ve ıaman uı. 

BAŞLA.Dl O, sesini çıkarmıyor; bir kolayını bu-,kinlığe• alıştırmamış olsaydı, şıkır fi· da, elbette ba~kıı klracıJ:ır da olııeııktı. mıın. ·kırkına d?amndan ölen• bir 
,. Şehird . lup uzaklll$IYOrdu. Arkadaşları da, o· kır oynıyacnktı: Ve •onunla me~gul olacaklardı•! arkadaşının olümune ağlar gibi kendi 
'clil<ti e tek dıleııcf kalmamam em- na, takılıyorlardı: _ Ak aakalh da olduk. Sayılı gün- Küçük. iki odalı bir apartıman tut· .vakitsiz aıumUne. ağlııdı. · 
l!el • . • - Kara kara dUşfinüyorsun. Ne var? ler, az.alıyor ... Haydi bakalım, Abbas tu. Daracık, karanlık, duvarl:ırından Peynir, zeytin, ~e~ekllk şu bu aldığı 

ll<:ıııtıedıye Reiıllil eehrimizln hiçbir Ne oluyorsun? K:ıradenltdc gemilerin yoJQU... Bugun, yarın, y(ırüyeceğlz, sular sızan bu yer kab aparbmıının a· bakkn~ onun, lkı gun g6rllnmeyi~in. 
lçtıı ilde tek bir dilenci kalmaması mi battı? Gönül mfi çekiyorsun? ldemek. Silr git, değil. eör ııec! d!lnya- nahtarını veren bnkk:ıl, onun, silnepe den şuphelendl. Apartımonın kapısını 
lerın lcayrna'kamlıklara yeni bir emir Onun durgunluğuna, somurtkanlığı· 1 sı ... Az yaşa, çok yaşa, Akıbet gclir ba· haline ncıruıştı: çaldı, cevap alamadı. Çırotı, karnkola 
ler ~tth-. Bu emir mucibince amlr· na ~rkııd~lan, fada t~h~mmill ede- ~:ı .. . . . - Burası, çok rutubet yapar. Eski koşturdu. 
l'llı-J llllgi bir )Orde tek dilenci ...x... medıler; nezaketen bUsblıtGn Eelllm sn- Bu _se\•ınçt~~ sonra, tnmamile. silne. kiracılar, romatizma oldular, cıktılıır. Polis, bekçi, lrnpı.)ı çilingirle açtılar 
t .... erse ,.. m t k 

1 
t>.,.. babı kesmediler, ahbnplılı bir, merha- peleştı; kendını kapıp koyuverdı. Yeni O, için için seviniyordu. Apartımanı, ve onu yata~ında ölü buldul:ır 

·"ı:h, ., ın a anın memur arını bal bi dl d"I d · U ed. ' · · .re edeceklerdir yn n r ı er. esvııp yaptırmıyor u. . . beicnmiş gür nm ı: Ablası. cni$tesı, arkadaşlıırı, Jı:om· 
• O, ne kadınların BlllJ"larına, ne de - Ben, eskltcmlyeeeğım kı... Fıkn- - Oturduium yer, daha rutubetli ..• fUl:ır. onun ölumünc öyle alışmışlardı 

~iltij • * • arkndıııl~ının yan çizmelerine gücen- ranın birine kısmet olacak. Rahmete 1ılme gelmezse çıkarım. ki. kimse pşmadı ve kimse ağlamadı 
h •n a teıneıınlaıl:ı 51 mene ıoıı· med!; içın için de sevindi. vesile olsun, diye mi yeni kostüm yap- Apartımanı tuttu; bir somye, bir şll- o. sağlığında, '.kendi öHlmüne duk. 
llaıt ... ı aa\ırlarda tekrarlaamağa Onu, ne kadar yalnız., kendi haline tıracağım? le ,bir yastık, bir battaruyc, bir maı;;ı, tUgu yaşlarla kaldı u ken lı ha•rct, ö-

.. baaaı 
1 

bıral\ırlarsa, o kadar memnun oluyor- Esvapları kadar, iç çnmııfırlıırını da bir i kemleyle, kafasına göre .döşe. lum acısını kendi ne blrlıkte mezara 
• mamaeıadadır. du. İtine çeklllp, kendi öltimUnU dil. ihmal ediyordu: ınış• oldu: at ttırdü. ' 

Ba re1imde 12 manhksı:ılık urdır. Bolanoz. 

"""" "' "" """ ... kesip gönderiniz. Resimlere ayrıca 
TAFSİLAT: 

1 

neşrinden sonra kuponlarla birlikte 

İçinde mantıksızlıklar bulunan re- tafııilfıt vermeğe lüztım yoktur. 
simler ncşrcdll~ktir. Her resimde Gazetelerini kesmek 1ııtem1ycn ka· 
ın::ıntıksı:ıı bulduğunuz yerleri renkli ril"rlmlz buldukları mantıksızlıklrm 
kalemle i~aret edinız. Son resmin, bır kwfıda )azıp ~onderebilirler, 



l\latematık mı.ıallimlerinıizden M. Fuat Arsan ı iyaziye lııı· Lik Maçları 
·-~~~~~~~~~~~--: 

Fikstür tanzim edildi 
Yazan : S. N. Tansu 

tihıınlnrınn tıılei.ıcnin haznlanmn,;ını temin itin yardımcı matemıı· 

tik kitapları ~crisi meydana geııı nıektedir. 

Lebbeyk Sultanım, ferman noktası 
getirilecektir 

Th. l\loreu"<'dan evvelce tercfüne ettiği (Cebid mılııınak için) 

ve <Cebiı'e devam için) kıtaplarrıdıın sonra bu defa dıı (l'ın>' 
c;eom,,trıyi arılamak içın) kitabını tercüme etıııi5tir. Her talebeye 

ve müsabakalara hazırlanacak hı:r g~nce edinmelerini tavsiye ede· • 
Çekilen kur'ada büyük klüpler ilk 
üç hafta birbir lerile çarpışacaklar 

noktasına yer1ne ı·iz. Fiyatı ıoo kuru~tur. 

En•clsi gu., t t.ırıbul 1.Jolcc merkezin- BESİNCt HAFfA. Bc\Oğlu por • Is· 
de futbol n anının ı lya <:'ınde topl.ınıııı tanbulspoı. Altıntuıı - Vefa. Calatasa· 
birincı kilın~·;e dnhıl on kit p murıılı· ray - T pk pı Fenerhahçc • SUlcvma· 
hası, liı 1n. çloınrın ikı dt.' relı ol ı ak 11 c. Be ık ta~ - Beykoz 
üzere 22 Eylüld başlam !'11 kıırıırln - ALTINCJ HAFTA Vefa • Beykoz. 
tırdıktan oıır tık turur. tı.anzım ıçın Be ı~la - SUleymanı)'e. Topk:ıpı • Al· 
kur'a çckm!,lerdir Çc!ulcn kur'ıı neli· lıntug. Fcnerbaht.;;•' - 1 t nbul por. Ca· 
ccslnd:: şu ıakıml r k.ırşı kıorşı):t r;cl· ı l.ıtasar:ıy - Beyoğlu por. 
mlşlcrdlr. YEDİNCi HAF'TA Altıntu.: - Suley· 

BlRlNCt HAFTA: Beykoz • Altın· manı\'e, Fencıbatıçc - Beyot:lu por 
tuğ ve Bcşlkta~ - ~'t'ncrbal.çe ve Gala- Galata ar:ıy • Vcfo Topkopı • Beykoz. 
tasaray - l tıınbul por \'e ~ı.ılcymarııyc Beşıktaş • lsıanhul5por. 
- Vela \'e Topkııpı - Bcyoslu por SF.KIZINCI HAFTA: Cnlata :ırav • 
1KlNCİ JLb,FTA: Fcner~:ıhçe • Gıı· • t\ltıntlJ~ Suleymıınıye - Beykoz. fe. 

latasaray, Beyoğlu por • Sı.ılc~narııye, ı ncrbahçc . Topk.ıı>ı. l stnnbulı;por -
Altıntu - BcğslktJş, Veru - •upkJpt V<'la. vcşıktıış - fl('yoglu por 
Beykoz • İstanbulspor. DOI<UZUNCU HAFTA Fenerbalıçe • 
1İÇÜNCÜ llAFTA: Vefa - Beyotlu- Vefa. B~ıktaş • Topkııpı. Altıntug -

spor, Silleymaniye - Topkapı Fener- Beyo[!lıı por. lstonbulspor - İstıınbul
bahçc - Beykoz, Bcşıktaş - G,ıt .. ıaı;;ı • spor - Suleymanıye. Galata aruy - Bey 
ray, Altıntuğ - lstanbulspor. koz 

RÖRDÜNCÜ HAFTA: Bes kta - Ve- Yukarıdaki fık tur mucıblnce hafla. 
ıla, fstanbulspor - Tı;p .• apı, Beyoğlu- da be maç oynanacııktır Maçların han 
spor • Beykoz. Fer.erbahı;e - Altıntu , ı sahalarda oynanacağı hcntız karar· 
Galatasaray - Stlleymnnıye Jnştırılınamıstır. 

Güneş klübü kürek 
şampiyonu oldu 

- Lalnm, ,,·nziyel ıılcedıı ?. Aske
ri harekal ne safhadadır? 

- Şcvketlum, bugıln Mısır aukeri 
,kullaı ınıı Caıdaktıın Gelibolu canı
btııe nııklcdılmış, E•kışehırdc lccem· 
mü •·elen A ııadolu ıılpahılerı de bu· 
gunlcrde Üskudııru Lııkıırrup elmek· 
tcdır. Yenıçcrı kullarınızın da !Ja -
vudpaı;:adnn IJuguıı!eı de Edırneye 
ı;evkı takarrüı ctmıştlr. 

- TC7. tedbir ıılnsuz, ordumu ge
rrğı gibi clinlule tutasuz, ve .Mos
kofların Çarını belıenıch:ıl bcızup Jle
rış:ın cdesüz. .. Rumelı Beylerbeyi 
knlum \'ezir Alıdi P:ışal'a eınrü fer
manını tu lıri r cıl uııdu mu?. 

- Lebbeyke sultanım .. 
- TPz okuyıısuz .. 
Baltacı Mehmet Paşa, boynundaki 

keseden bır ferman çıkarıp okumıyıı 
başladı. 

·Rumelı Beylerbeyi Vezir Abdi Pa
şaya hUkUm kl, 

Bıtevfıklhl taolA cenabı hılafetme:ı· 
bım evvelb:ıhar lıuceste tıstırdn asfıkıri 
mansurem ile Moskov 11eferine tevec -
cuh ve azimeti lıum:ıyurıum musam· 

(1 inci sahifeden devam) 

/Ki ÇiFTi~ MÜPTEDİ: (l~rkek

mem ve mukarrer olup ve sen kı veziri 
mvşarilnlleyh ın, şenın dahi venku 
h:ırbe yarar tamu~silah ve tüvanfl knpı 
kulu halkın ve sıpahılerinle ve eyaiatı 
Rumeiının umumen erbııbı tımıır ve 
ı.eameUc ve cilmlc ı;ancıık "c beylcrbc
yılerile ruzıhızırda Jsakçı sahrasında 
orduyu hümayunuma rnlllhak ve mU
lliki olmak iızcrc memur hulunduil:ı.ııı 
ı:ıerektlr Şol sahrııdıı orduyu hümnyu
numa ınUlhak ve m!ilal;ı olmağa ıkdam 

1 - ( Heşud - Fethi - Reha> Ga ve ıhtımam oyllyesın. Şoyet vakti mez-
lat.ısııray l 1.18 burda lsakçı O\'asmda müllıki olmıya. 

2 - ( t~theııı - l\lchnıeıl - Burhan) c:ıı: olur isen asla özür dınlenilmeyüp ler): 
rb h E ·l·oz 1 ı "9 mes'elenin inkızayl hayotınn bals ola-Yarışa Gıılata:'!aruy, Fene a çel C)' , .u. 

ve Dcmiıbpoı ckıplcn giıdıler. D.c. 3 - ( I• crıd - Celilı - Rıza) Gıl- cağını \'C bu ul:ubcti feciayı mııkıırrer 
· ı.:ı llk ııeş ı ı 4 2 bilüp onıı göre hareket eylıyesııı. Es-

pardu Galatıı ;rathy. cınRc hntı.\•lıf.. ~ 4 TEK KllJEMLJJ,ER: Yarışa ıı;ıyi rahta reay.ı ve bcray;ıyn mecca-
1000 metrede .re ı - e a Ç U ra _ nen zad ve ıahire tcl.lıfı gibi bahane-
kiplerinl ~üz metre kadıır açmışlar- Guııcş • Gnlatasaı t~ • l· cııeı bahçe ıerle tıilA!ı oer'i şerif bir tı.ırlü tcoddı 
dı. Arivcdc bu mc.afc lkı yilz met- ve_ Beykoı ek!pl~ıl gı.'di. Bu ynrışt:'l ve tecıwüzden begayet lhtJraz ve ictı· 
reyi buldu. Guııeş e~ıpının barız bir avantaıı nap eylemek bııbında fermanı ulısa· 

ı - Reşad - Fethi - Reha (Gala- Yardı. Ç~nkfi Gıılat.nsnruy dört teki· nım sadir olmuştur buyurdum kl. 
tasaıay) lO.HJ ı nın bu ıkincl yıınşıydı. 1 arıştıı bır Fi ev:ıill sefer ı 123 

2 _ İlhan • Semih • Osman (Fc- hayli çckı~tikten sonrk sınısile: - Ala ltıla. bu dalıı bltmlştır. imdi 
.ııerbahçe) ll 57 l - (Ferit - Kcnıııı - Dursun - tedıırlkAta gereği vireslız. Ve netice· 

3 _ Bnha;ddiıı _ Necatı • f'ahit Abduııahmnn - Yn ar) Güne~ ı.0.15 lcr
1
den ,_liahsı lıümııyunumu haberdar 

(D · ) 2 ~ (l:eşaıl - 'l'urgut - Ke~ıııı - ey eyesuz. 
enıırspor • · L bb k ultanım Fermanı hl 

Tf:K Ç/r'7'f.' l'A l'.tl \'/AF.'. 1 _ Tl'vfık - Allıcr) Gıılutoııanıy J0.27.3 - e ey s ·· · 
' ' ' ' ' '· .. ( ,. d' ı • "f s 'h llıfetmeahınız noktası noktasına yerine 

Nazlı ( Galntasaray) ı akipRiz. •' - .~e ım • uıı .... a • mnı • . . k . 
.. f' h t "' f) F b h •a getırılcce tır. 

4 1'81( MUI'1'1':DıLEU: Yarışa •C t" • .-ur t•ncr a ~· · Balt:ıcı Mehmet Paştı, uç dera etek 
Galalasaray, Altınordu, Cüııeş, Hey- Bu. yaı·ışta _.Beykoz Gal.ıı~asara~·a öperek huzuru hlımayundıın cıktı. O -
koz, Fcncrb:ıhrl' ckipleıi girdiler. ça.rın.rız '·eıdıgıııdeıı dı~knlıfıye eclıl- c;üncü Ahmet, geniş bir nefes almıştı. 
i;alııtasaray bu yıırıştn kola)'ctı bi- mışt.'r. . Öğledcıı sonra Kfıgıthoneye bır tefer
rinci geldi. Dunku ~·anşlııı dan soııra ıstan - rüç ınukarrerdi. Onun zevkllı! oğlc ye-

l (Rcş:ıd • Turgul • Kesim • bı~l . ş~mpıyonu çık.an Güne, .ko~ek metini yemek üzere hareme geçtı 
Tevfik - Allıcı·) Galatai.nrıty 10.lG ekıbını candan tcbrık ~der ve 1ICT1de Bü ük Petro olda 

2 (Sedad • ze:• i • Emin _ l\lu- el<' dcvıımlı muY!lffnkıyetler dileriz. Y Y 
.rad • Sabahottio1 Güneş, 10.2.l SÜLEYMAN Tf~KİL Bu 61rnda 1stıınbuln Petronun buyfık 

3 __ (<;ıhat • Melımcd • Şahap • •ıt-1t- bir ordu ile Moskovadan hareket etti-
Safi • I·'ey:til Beykoz, ıo.s2 Fenerbahçe 2 ği, Lchlstana girdifl, J\gııstıa göruştil-

lKI Ç/FTE EAYAz\"J,Al:: Yalnız ğil, sonra ela Iluğ nehrini aşıp Dinl-
Galntıısaıay \e l•'eıınrb:ıhçe dtlplcrı latanbulapor O ycstere takarrüp etmekte bulunduğu 

G k llıın Fcrıcrb.ıhçr si.adında hususi ve ~c;vcudı.lni.ın bir tilrl~ tnyln cdıle-
girdilcr. Bu ynnşı nl.ıtnsarny ço ınahiyetıc ynııılnn Fı:nerbahçe ile m~ığı raporlıın gelmlştı. Daha fazla 
rnhııt bir tempo ile ve nçık bir mc- İstanbul por A takıınlıırı futbol ma- vakıt kaybetmiye de gelmezdi. 
ıafeyle kazandı. ., 

0 1• ._ 
1 1 ~ tü ı-ır.ıı Mahı Eaferln on yedinci perşembe 

l (Helıln - (l;ıızlı - Gu7.el) Gn- C~ ~ - ·~n~rua ıç.e? ". us n u., e 
latn<1arny, 7.lll nı~ayetlenııııştıı·. llını:cı devre her 

gunu öğleden sonra Hallacı Mehmet 
Pıışo. An:ıdolu Beylerbe'y! ile sıır:ıya 
gelmiş ve oğlcdcn sonra l!alice, Kıigı ı
ha neye doğru bermutad bir teferrOç 
yapacak padişana mülaki olmuştu. O. 
çtincu Ahmet. lalasını ve onuıı maiye. 
tinde gelen Anadolu Beylerbeyi ıle 5 1• 

lfıhtor Alı ağayı \·c bostancıbaşıyı ko. 
yığına davet etmişti, Büyük saltanat 
kayığı Sarayburnunda on cift kıuekr:I· 
sıle emre muheyya Jdl. Padlş:ılıın mu
hafızları ve maiyeti halkını götürecek 
dığer kııyık do sıralarını beklemekte 
idileı·. 
Yarım s:ıat sonra bostııııcıbaşı mai. 

yetile beraber gozüktil. Kayıkçılar, dü
menciler ağayı sellımladılor D.ııııı .ı;oıı
ra Ocurıcü Ahmet, lalası Sadrazam naı. 
tacı Mehmet Paşıı. Silahtaı Alı ağa, 
Yeniçeri oğası \'e Anııdolu Beylerbeyi 
ııc gözilktiıler. Saltanat kayıklarına 
Lıındiler. Padışah. knyığına Sadrıızamı 
Anadolu Beylerbeyini ve Bostancıba: 
şıyı almıştı. Kııyığın bir ucunda güzel 
bır sıız lıeyetı de yer aldı. On çittenın 
mıwl suları yararak arkasında trilı u". 
raklı yırmı kayık halkı ıle hareketi 0 
sırnda Sarnyburnunu doldurmuş olan 
akag:ılar, haremağaları ve iç oğlanlar. 
ıa bostancılardan mOrekkep bır kala
balıi!ın alkış tutması arasındıı Hatice 
dogru yol aldı GO~eş, Süleymanlye 
arkasında kıpkızıl bır meşaJe tutmuş 
gıbıydı Bu kızıllığın önünde siyah bir 
ubıde, bütiın auımeı ve ıhUş:ımlJe san. 
kı muazzam bır kavuk altJnda bizzat 
Kııııuniyı gözonünc getır~cck bır hey. 
betle Halice \'e halcflerlnırı l.ıu zevkine 
düşkün torununa bakıyor gıbiydı. Di
ğer evler. bu ilıtışa~ıın ~rıuııde boyun
lıırını biıkerek clev!rlerııı ve asırların 
ceçışinı seyreder gıbt bır rüyaya bu. 
runmü~'erdi. Kıırşı yakadan bazı tnş 
e\'lcr (ıstmte çıkarak PadiS<ıhın olayı
nı S('yrctmıye lıeve:;lenmlşlerdi. 

tlçilnciı Ahmet, Sadrazamı (Guzclce 
müezzin> Baltacı Mchmede: 

- Bre llilam .. Sesin Yine muhrik, 
nr.ğmen yıne c:ın ıılucu mudur? Bir 
tecı ilbc eylesek. nt dersun~ 

• (Deııamı ?Jar) 

1 Askeri Davetler 1 
}:'erli Bmıııi>nu Asker/ık Şııbcsin

detı: 
Enıııalleri sev~sdildiği halde her. 

hangi lıir sebeple ~ubeyc ıııUıacaat 
ctnıiycrek bakayndıt kalmış a 16 ilii 
335 dahil doğumlularn kadar toı>çu 
ve diğer sınıf eratı scvkedilcceklcı-in
den şubeye milrncaatları. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Miitehassısı 
Diva"volu 104 

l\lua:yene saatleri: Pnzar hıırıç 
her giln 2,fi Tel : 223!>8 

SOLDıt.V SAGA : 
ı - ltalyanlara ısyan edenler. 2 -

Yerlnı tutan - Her tarafı su. 3 -
Yolcu salonundaki garsonların mıl
leti. 2 - Zevklenmek-Bir lıayvnn 5-Mü 
saade - Anlaşılan şey. 6 - Oturak -
Olmaktan emir. 7 - Hir renk· Bır ı· 
11inı • Oi (aynen). 8 - ::\lukabili o
lan ~er - Bir harfın okunu..,u. !) -

Niıla - Yutmaktan emir. 10 - Bir 
mıllct nıensııplıın. 

l'UKARIDA~' A.$AGH'A: 
ı - İnglltcreye maddi yardım ya

ııacak hır devlet. 2 - Tersi d6ı.:um 
olur-Uzama. ::; - Cıl"e - Edat - Em
mekten emır. 4 - İsim - lllr kndın 
ismi. 5- Harııbe bir lıane. 6 -
llımleı - Yerinde !:alan. 7 - Bir ya
hudi adı. B - En nz - Yemekten e
mir. 9 - Bır erkek iı.ıııı - Okuyıınııı 
yaptığı iş. 10- Teı·sl ı;ıfattır - Yok 
o1an şeyler. 

Geçen bulmacanın halli 

SOLDAN SAGA : 
ı - Fransa - Kel. 2 Uay - İent. 

3 - Enuınct - Rik. 4- Nakış - Ka. 
5 - Pelaket. G - Tavan arası. 7 -
inek - Gavi. 8- Pı - Aıu. 9 - Eyi 
etmek. 10 -Te - Sı. 

l'Ul\MUDA.N A ~AGll' A: 

1 - Fren - Tibet. 2 - Ramnzan -
Ye. 3 - Ayak - Velid. 4 - Nıfak. 
5 - Eşen - P. T. 'J'. 6 - Ait-I.iığım. 
7 - Kııra - Ek. 8 - Karuknvak 9-
Eti - Esır. ıo - Katı - Ati. 

Beyoğlu Halkevinden : 

30 ağu~tos zafcı bayramı nıüna

sebetilc Evimizde ~;ap1lacak merasim 
programı: 

ı - 30/8/940 cuma ~iınu ımat 

' . .. -. . ·.... . ... . .. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastııltklarııı mikropları· 
nı kökünden temizlemek için Hclmoblö kullanınız. 

HELMOBLEU 
Bobreklerin çalışnıak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk; 

!arını. eskı ve yeni belsogukluğunu, mesane iltihabıııı, bel ağıısını, 81 

sık idrar bozmak ve bozarken vanmak hallerini giderir. Bol idrar tcınııı 
edeı-. ldrunl::ı kuml:ırm, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 

DİKI·:AT: İJEL:\fOBLO iı.lrarınızı lenıizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat \'ekiıletınin ruhsatını haııdiı'. llcı· ~ 

' . . . .. "'... ... .. ·'" ~- . 

Büyük Bir Un Fabrikası 
Kiraya Veriliyor 

Antalya İlbaylığından : . 
1 - • Antalya ıskclesıncle kain ve gfınılc 30 ton bui;rlay ö\·Oten Yi••: 

~·et un fabrikasının üç yıllık ıeuı yıllığı 16001 liradan 31/8/940 cu • 
nıartesı g!ıııı.ı s:ı:ıt. ı 2 ye kadar kapalı zaı f .usuUle nrttırınayn koll 
muştur. 

2 - Tcklıf ınektuplaıınııı yüzde )edi buçuk teminat olan 3600 lırt': 
2~.5 kuruşluk banka makbuzu veya mektubu 'eyn diğer kanuni teıtl1 
ııat ıle blrllkte ve 2.ıao sayılı kanun un 32 ncl maddesindeki tarif:ıt d'll 
irc ııı<le o günü .. ıınt ı ı e kaılaı· vilayet ıııaknmıııa verilmiş ve~·a grıı· 
derılmiş olması liizıııırlır. 1' 

:ı - ihale Aııtulya vıliıyeti ııla rei hususiye binl\sıııcla toplanaCll 
olaıı vilıiyel Daimi Fııc!ııııenın<le yapılacaktıı·. . . • 

4 - Talipler Aııt:ıl~·arla viliiyet enC'ilnıerı kalcminılı', htanbul, lı:ııı 
mır, Ankara, l\Iuğl.ı, Dı!niı.li. lsp:ırta, Burdur 'liili\.yetlcriııde nııılıll 

f ı;ıı·; ~"t'~ ~"i'~ .. ·~·ı S E ;'( ı1 MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
ill 

1 - ilk, ortn ve lise kısımlıırıııa .rutılı Vt'Yll ynıısız kız ve N· 
17,30 da Tepebaşıııdaki ıııerkcz bina- kek talebe kayılın:ı lıuşlnıınııştır. 

mızdo: 2 - l~skı talebe eylüHin on lıcşiııci gıııııınf' knılı\l' gerek nıek· a ı istiklal marşı, 
b) ıafcı hakkında nutuk, tuılhı. gPrek ııwktehl' lınşvul'aıak kııyılıııı yenileıııelitlir. Eski ~ılc· 

c) Konser (Ev korosu tarafınılan) bcniıı cylıiliııı <ın bc*iıııleıı soııı·.ı yapncııklıu·ı ıııü racuııt kahul f'dnnıi· 
2 _ :ıoısıv~o cuma günü saııt ''ctı·ktiı. 

20.~0 da Bcyoğlunda Nurziya :;oka- ı :: _ iı:ııiycııll'ı•' ıııcklclıııı kayıt ~nrtlarını hilcl!ıcn tarifm•mc 
f:ında Paı tı hırıasıııclaki temsil sıılo· 
nuıntı:ı:da: yön<leı ilir. 

11 ) Znf e ı · hakkı ııda kon uşnıa, İİlıı••'\•d•ı•c.:•s·· •$İllel•ız1ı1ıd11'1ı.1a1ş1ı 111•ı1.ı1ı'l.•IK1ı1ı ı1n1k1o1h1ı 1a1ı1·k1·a1sı • . 1T1ı;i>11c!1<i1•ı11 :•z1:.İ>ı;1:114·~ b) Tcınsıl · İı;tikliıl piyesi 
el Tem il: Komedi. 

Kirallk Müstakil Ev 
Haydarpaşa ~laltepesindc Feyzul

lahefcncli caddesinıie eski ::G yenı 60 
ııunıanılı ev kiralıktır. Giıı ınek içiıı 
içinclekileıc. ~orüşmek için, 21101 
Tel. :\o. dıı Hü~nü .\kl.o~ unlu) n ınü· 
rucaııt. 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Şartname \c nüıııuncaı mut'ibiııce 500~ ndct biı n snndı~ı kıı· 

palı znı f usulile satın alıııacııktıı. 

il l\luhaınıııeıı bedeli 18.000 liın, muvakkat tt!minntı 1:::;;0 tiı·ıı<hr· 
1 il Eksi ilme 4 'IX /!J40 \·nı ~ıınıbıı güııii saat l!i lle istoııbuldll 

Kalı:ıtıı~l:ı Lcvıı7.ım ve !\liil>ayaat şııhc~in<lckl alını kıııtıis;roııundn ~·nr1• 
lıu.:rıkt ıı 

2 - (l\lclck - r.Ift7.clıcr - i\lüzey-ı lkl lukınıırı du güze •. orunuııduu 
yen) Fenerbnhte 7.18 11oııı-~ O - O bcm,be~e bıtn,ıış, aııctık 

TEK ÇiFTE KIDE!ıll.İ: Yaıışa )kıncı dc\'ıcd: .Nııcı vı• \uş:.u·ın a
Gfıncş, Galatasaray, Heykoz Ye llcy.l yaklanndan ıkı go~ knzaııan Fener
lerlıcyi :futıılnı·ı iştirak ettiler. De -ı bahçe .sahadan. guJıp "~·rılm'.ştır. 
pardn Galatnsarııy fut.ası ône atıl- T~l\IMI,All. t ınerba!ıçe. Cihat
dı. 1-'akat çok geçmeden sık kürek Şevket, I,ebi~ - Onıeı: l'.s~ıt, ~ikret 
atnn Be:> kozlu l\tehnıed birinci va- <!te~at) • .hkrel, Nıyazı, "\ ııııar, 

Yatılı 
Eaki Feyziati 

BOGAZİÇİ LiSELERİ Yatısız 

şuhedeıı ve İzmir, .Aııkar:ı b:ışıııüdur· 

gihı ıı!iınııtıf' de ııw7.kıİl' !!tıbcdc giirii· 

ı:.iyetc geçti. İlk 500 metre Mehmed - Nacı, Rcbıı (Bas~ l} · • 
Ali - Dun;uıı ııcklinde J:ittıler. 1000 lataııbıılspor: Sulm - 1-ıı_ru~, M~-

t eden soııra Dursun Mehmetli znffer • Aytekin, Em•cı, Lutfı • Nı-
me 

1 
' u· H'k t <''h t V h•t R geçmeğe muvaffak oldu. Ali dünkü zanı~ ın, 1 me • ı a • a ı .' ıza 

:yarışın favorisi olmasına raf:men ı 1~ınel takımlııt arasındakı nıaç 
ek fazla heyeçanlı olnmsmdıın fena golsüz bltmıştıı. 

:ir yanş )'nparak şnmpiyontuğun ı.m Dünkü tenia maçları 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 
Ana, ilk, orta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe 

kaydına başlanmıştır . Biitünleme imtihanları 27 ağustostan itibaren başlıyacaktır. İı1tiyen
lere tarifname gönderilir. Telefon : 36-210 

Arnavutköy - Çiftesara~lar 
---

Biga Belediye Reisliğinden : 

bünden uznklaama ına Yetiınc amil Dün Moda Deniz klübü kortların· 
oldu. da yapılan tenis mfiQnbokalnrı şu + • • 

1 - Dur un (Güneş) 11.38 şekilde ncticeleıımiştır: ll(C!f .Q. ~16) n·nn ~ IMTJeıl'i))Dll? ~ iM fi?tr\\D IE' nn 

ı Biga kasabnsıııın 150 hektnıhk nrazi haıitosı ve hunu muhıı' 
:rn lıckturlık kısınile 180 hektar sahanın 1 /2000 ıııikyaslı nıüııhanili Jııt• 
rittısınııı alımı 15/bl 940 taı ihinden ltibııı en 17 g!in müddetle kap)ı.lı zarf 

usıılılc eksiltmeye çıkarılmıştır. 
:.ı - :\taktu bedeli 3300 Hm, ınuvakkat leıııiııatı 237 liradır. 

2 l\felınıt'ıl (Beykozı 13.21 Vedud Ccınnl Muammere G-4, 6-1, iif!) ~~19}~ l!::ı _ ~U..,..UJ.&~ ~~~ ~~l61S~ 
3 Ali (Gıılata,;aıny) 13.24 6-8 galip Amerikan Kız Koleji • R b t Koltj 

::; - Elçsillıne 2 Eylül 940 pazartesi giinü .saat 16 de Biga Relcdi)'C 

dairedııde ıııütcşt•kkil Eııcıimcn tarafından yııpılacnktır. 
4 7'EK llAYA.'/ı.'J.,Ml: Ynrı-;11 Ga- Bayan Yab - Grndc ki, Hayan 1( 1 Z 1( 1 $ M 1 : Araavutkliy. T~I. 36.160 Beobc:.rTtl. 36 ... :ı : ER 1( E 1( K 1SM1 

l~ıısaray w Pene~uh~ ehlp~rl M~o~ • Arnıl~~ G~, G4 g~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 - Eksiltmeye iştirak edecckleriıı Beleıliyclcı- İınu Heyetindcll 
cirdiler. Galotıısaray takımıııda Naz Hasan • Aımitaşn li-8, 6-1 galip 
tının bulunın.'l)'lşı t:ıkıınını ikinci va- Eoosonio - Cclül Uluya 8-6, 6-1 
dyettc lıırnklı. Feııerbahçc bu yarı- galip. 
fa senelerdcııbon berııbeı· çalışmış Ved:ıd Abut, lbrııhfnıc 10-8, G-3, 
~.kiple giıdi ve k:ızanma ı pek tabii 5-7 galip. 
idi. Talynn - fliza Der\·i~ Ci-4, 6-0 ga-

1 (Lenınn - Doru - Nezihe - lip, 
Fıtnat - felek) .Pencrbahçc 6.40 7.cki - Arevyana G-4, 6·1 galip. 

2 - (Fııika - Sevim - Güzel İbrahim - Armitaş, Vedad - Aı·cv 
Bchin - Nıızlı) Galata,;anıy 7.4 yana 6-4, 6-2 galip 

iKi ('iPTE KIDEMLiLER: Gü- Ilnsıııı - Eoosono, Zeki - Rızaya, 
neş, Galatasaray, De~ koz, Fencrb:ıh ve Vcdad - Süreyya, Ali - Tahsinc 
çe tekneleri iştirnk ettiler. Yarış gn1ip gelmişlerdir. 
Beykozla GalnUısarnyııı çckişmesile Şevket - Tclyan çifti Celıil - Uo· 
geçti. Yalnız 1000 metreden sonra lagrnnj çiftine 2-6, 4-6, 6-2 
sıkı bir atak yapan Galatasaray tek- Bayan l\Jolosi Bay Cinıcosa Ba -
nesi Beykoz futasıııdan uzaklaştı ve yan Grnıleski • Vcdad Abu~ 6-2, 
beş futa boyu ile birinci oldu. 7-6 mağ!Up olmuşlardır. 

Nakleden: Clll Mhf 
Aralık kapıdııa Jtorldora ölü blr ay- Tekrnr palıniyenlı1 yanma tırlııdım. 

dmlık sızıyordu. Yarabbi nasıl yapma- Geçerken elimle hafitçe kapıya dokun
lıydım da ılmdi bu odaya glrmelJy - dum ve kapıyı kapattım. Ben de tek-

i dim. rar palmiyenin \·e diğer odanın kapı· 
ı :Madam henüz uyumamıştı, oda ay- sının önüne geldim. Bu suretle mösyo 

dınlıktı. Bir aralık bulunduğum yer - kendi oda kapısını açarken, ben de o 
den fırladım, oda kapı3ının önilne gel- kııpı sesindcıı lst!fııdc ederek yandaki 
dim. Heyecandan, neredeyse bunala - odanın tokmağıııı çevirecektim. 
caktım. Aralıktan odayıı bııktım. Mösyü halldan çıktı. Odasının önüne 

Madam kitap okuyordu. Ortada bü- önümden geçerek .ıeldl, tokmağı çoYir
yilk bir karyola vardı. Bu yatak oda· di. Ayni znm:ındn ben de bu odanın 

~ sından, yandaki bir odayn tül perde - tokmağını çevirdim lki ses biriblrine 
fı lerle ayrılalı bir taksimattan geçiliyor- karıştı. Tallfm \armış, benim kapı da 

du, o ikinci oda bu duvar olacaktı. açıldı. İçeriye sıyrıldım. Artık blrfblrl-
0 odanın koridora açılan bir kapısı mlzden blr tülle ayrılmıştık Benim o

tam benim gluendliım palmiyenin ya- dan karanlık olduğu ıçln içeride ra -
rundıı.}dı A lah vere de ltUIUı ol· batça kendime bfr )er temin cdeblllr-

ı.--... Yd rı.:.•~~~ . 

lştirnk vesikusı almaları ve teklif rnektuplanııa koymaları lazımdır. 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten hır müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak 

mütehassıs muallimler tarafından Öğretilir. Milli Terbiye ve Kültüre son derece e h emmiyet 

verilir. Aile hayatı ya~atılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve Erkek heden terbiyesi ve 

Sporla talebenin bedeni tekemm ülünü teınin eder. Lise kısmı d erslerine munzam olarak Ti

caret dersleri aösterilir. 

5 Şartname de Biga Belediyesi \ 'C 
0

Ankara Bclcdiycleı· inıaT 
Heyeti Fen Şeflii:"inden bedelsiz alınnbillr. 

ii - TekJir mektuplarının tayin edilen günde saat He kadar Beledi· 
ye ı cisiııe vcı ilme i \'('ya posta ile bu saattrn evvel gönderilmiş olnt1191 

lazımdır. (7529) 

odasının kapısını ı;ekti, ben de ayni z;ı
manda çektim ve böylece hiçbir fal· 
soya meydan vermedim. Harimlerinc 
kadar sokulmuş oldum. Bir falso ver
meden bu macerayı bitirebilirsem, çok 
memı1w1 olacaktım. Ne madamın, ne 
de Von Schlelcher'in yelenlnin rejim 
aleyhinde bulunmasını istemiyordum. 
Her ikisini de sevro4tim. hele madam 
çok iyi blr insana benziyordu. Bana 
karşı, klm oldufumu anlıımadan gôs -
tcrdiğl yakınlık bt'ni rok' teshir etmlsU, 
hele yeni rc!min darbeslııl yemiş \'e şilp 
heli kimseler oldukları h:ıldc benimle 
yaptığı muhaverelerde Hitleri meUıe
dlşloi, gozur,nden kaçırmamışum. 

Bulunduium yerden heı· iklSlnl de 
tarassut edebiliyordum. Buraya gir -
dikten sonra, bir de kaçmak lmkfmla
rfnı bulabilirsem, tevkatılde memnun 
olacaktım. Bu da, blnnlsbc içeri gir
mekten daha kolay olablleccktl. Oıılar 
uykuya daldık.lan sonra, daha nıhatçn 
odadan ı;ıvışabillrdlın. Kalbim, yaptı
ğım ~in verdıği heyecanla yerinden 
fırlıyacakmış ı;lbl atıyoıdu. Yuzilıniln 
kıpkırnuzı oldUiunu, şakııklarımın zo k 
ladıtını hissediyordum 

Askeri r abrikalar Satına ima Komisyonu ilanları 

Kullanılmış bir yol ıilindiri ahnacak 

'l'akriben on tonluk iyi kullanılmış bir yol silindiri alınacaktır. sat-

ııınk istiyenlerin bir istida ile Unıuın Müdürlüğümüze müracaat etnıcsl 
ve silindirin mufassal eveıı.file halihazır durumunun ve Ankara vc)'P. 

Kırıkkalede teslim fiyatının da bu ııwyanda bildirilmesi. (7521) 

ropdoşambrını çıkardı. Gcııls karyola-' :ırıı ında c:ıııım yanarak kuvvetli kol- dal:ırıııd:ı, kendi yataklarında dahi ra
nın sağına geçti, yorganı kaldırdı, ve far tara!ınd•n sıkılmanın iştiyakını j kiplerinin takiplerinden masun değil
lpck feffar ~ecellğlııın l_çlııde yau çıp- tlu~durn: .:ııtr. Yerin kulagı var .. derler. Çok 
lak bir Vcnus heykeli eıbı ya tarı m~h- \on Sciılelchcr, kolunu karısının ba c•o•ru ..• İşte ınukabil teskilit, bir karı 
teşem bir kadının, gilzel karısının )a- tının altına :ıttı kocanın mahrem hayaUarıııa, siyaset 
nına uzandı. - Demek. misafirini memnun etılıı? ujrunda, gaye ve me\·kii iktidar uğ. 

Dekor, alı§modıfım bıı dekordu. Beklediğim muhaverenin içine gi - runda 16 yaşında bir genç kızı sok -
Başuçlarında yanıın ufak ampulil, bir rıyorlnı·dı. Kadın: maktan r;cl>inmJyordu. Yaptığım işi 
dilAmeye b:ısanık kırmızı bir aydınlı- - Evet, dedi, kızı yatırdım. Zavallı beğenmedim. Birdenbire yetlştiiim a
i• tah\'.il ettiler. Odanın k.ıSmi loşluğu, b~bııht •· llayli ıwrap çekmii. ilem gozUınıin önüne &eldi. Su daki -
kırmızı ziya, ba~ımdan '-'C ya~ımdun ~aşla ~~z arasında ne çabuk da k:ıda ıı:avııllı annem, ve ortada yeni blr 
büyük bir işe glrl~ıniş olınaınııı verdi- dertıerıne V•AJ( olı.lun. yuva kurmak f~ln çalı5ırkeıı, kızının 
il heyecan, !ısabımı kamçıhımıştı. Bir - ~iemeıı aı:ılı\'crdi zavallı, babası esrar çalmak için karı koca odııların
karı koca mahrenılyetlnin lçlı!de bu- IIıUerın f~la~etlne uğnyan l>lr blraha- da pusuya y11ttığını gorscydi lcim bilir 
lunmaklan mülc'liellit koyuca bır mah. ne &:ıhlbl ımış. ııa!ul üziilürdü. 
ı;ubiyetin beni sardı,Cını. h!ssedlyor • Sclılelchcr'in yejeni .ı:llldu: Blrc1ı•ııbırt! Von Schlelcher'iıı yeie-
dum. Diğer taraftan da ı;:ıılı 'e ınah - - Bu herifin de dcdı, zıırarı dokun- ninin sesini clııydıım· 
ı·em bir hayata karşı duyulan Jneiz:ıp nıııdıllı adam yok bunfarm acısı son- K ~ deci.' 

1 
nk'k Cit 

beni ~·ocukça tecessüsten menctmiyor- radıın ı;ıkııcak.. - . arıcı~ını, ı, ! ı ~ten ı:n · 
du. Gecemden ve maceramdan mcın • - Ucrı, clo1:rusu fazla konuşımık is- hiş \ e k~~ı;>ı~ bir fılcının ıçı.nde ) ü:ı:ü~ 
nunduın. Bir nralık bisiklet gcı:lntilc- temcdlm. Ve IIıtlcri haklı ı;ö t.çrir yanız: . \ c ~alca maka, herıf lktidaı 
rlm flörtümle oğız nğızn, diz dı:ı:e du- tarzda ihtly:ıtlı konuştum. me\ kııne celıyor. 
dak' dudağa :fısıld:ışmalarım, büyük ıs- - İyi ettin... Dl:dm de ne sıkı bir Kulaklarımı diktim. Madam.' kolunu 
ter yaparken kabahatli bir insan ı;:ıbl tnrassuı altında olduğumuzu unutma- kocasın~n boynuna dolatlı, hıç cevap 
titrlycrek, ;>iiregimi yerinden oyn:ıta- rnak lAzım.. vr.rmedı Başıı~ı kocasının koltuğunun 
rak öpüşmelcrin gozOmUn onilnde O zaman, <'Virı niçin bomboş oldugu- allına wklu, bırnz daha sokuldu, uzun 
b r şehvet dumanı içinde caııl:ır dı Ktı- mı anladım Bt zavallı çilt ne hizmet- uzun öpUştillcr. Butıın kadınlıgım bir
dmlıgım ı.yandı O dakikada ben de çı\'c ne uşağa emnıyet edemuorlar. denblıe uy;mdı. TecessusUm galebe 

RAŞIT RIZA TIY A TROSlJ 
Bu nkşam n~Lktaş HaşimbCr 

aile bahçesinde cKenditıiııin Gölvel'I' 
V0th•il 3 perde 
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