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Başmuharriri= 
Ahmet Emin Y A L M A N 

r:ak 
det at acaba (Times) Su-
fir ~avası zamanındaki in-
Ye.~~•lığ, ,.:miden yaşatmı-

graşrnıyor mu? 

Türkiye 
hakkında 

beyanatı 
~: Ahrnet Ernin YALMAN 1 
~ " ;ıgiftere, Türkiyenin 1 itnes gazetesinin diplo-

: iıı tnatik muhabiri, gazete- zararına hiçbir 
ili te~~en günkU başmakale-

' Sır Ve tamir edecek bir anJaşm aya 
~~tnı§tır. Bu yazıya bakı-

'rı nıes> in büyük bir dev- muvafakat edemez,, · 
liic lrluayYen bir sahada creh-

'rıa' etnıesinden kastedilen Londra, 6 (A.A.) - HarlcJye nazırı 
ba:~t b.e Alman ölçüsile bir Eden bugün Avam kamarasında, Att. 

b" 8ahaSl> dır, ne de ala- lee'den sonra liÖZ alarak umumi \.'a• 

~le~· tnilletin hoşuna gitmi- ziyet hakkında i:ıahat \'emılştır. 
~ ır tegallüptür. Eden TürkJye'den bahsederek şöy· 

~rala bu rehberliğe muhatap ıe demiştir: 
~ .arasında Türkiye ha- - Türkiye Ue olan münasebetleri· 

~tirılemez, çünkü Türki- mhln eaası lngtllz • Türk muahedesL 
M ~kadderatma hakim ve dlr. Mualıedeye halisane riayet ettik 

~~lı bir memleket olduktan ve etmekte de,·am eyllyeceğtz. 
'ha bizzat Balkanlarda ve Bttyök Brltanya.> ile Türkiye ara-

~le d paktına dair mem- srndaki dostluk yalnız harp esnasınıla 
lllr arasında nazımlık rolü deA°iJ harpten ııonra da A\TUI>a anla,. 

eı- ıştır ve yeniden böyle muına de\·amlı bir tarzda Wzmct ede.. 
u~~üYn~nııya davet edilmesi bilir. 

"' ndur. Törklyenln zararına olarak her ••• ~1'8ö 
~ . Zlere göre, davanın mı1- hangi bir anla.,tımaya mu,·afakat ~e

tı nefsimize taalluk eden bUeceğtmlze veya ettlttmlze dair ~ 
11',.ı. I kapanrnı§ sayabiliriz. man zaman gazetelerde düşman pro-

Almanlara göre 
SMOLENSK 

harbi bitti 
Ruslar şimdiye 
kadar 895,000 
esir vermişler 

Bundan başka 9500 
tayyare tahrip edil
miş, binlerce tank ve 
top iğtinam ed!lmiştir 

Bcrlin, 6 (A.A.) - Alman başkuman· 
danlığının 4 numaralı fe'1;11lide tebliği: 
Şark cephemiz hakkında bugünkü teb· 

liğlcrde zikredilen mu'"affakıyetlerle 11 
temmuz tarihli tebliğde bildirilen rakkam· 
)ar, 400 hin eşir, 7610 tank, 4423 top ve 
6235 tayyııreden 895 hin esire, 13,143 tan
ka, 10,800 topa \e 9500 tayyareye lıaliğ 
olnıu~tur. 

Bu rakkamlar, en cüretkir tahminleri 
...-"~_,.• bile a~maktadır. Bu nıu,affakıytıtleri bii· 

"'at pagandasının yaptığı telkinler neşre. 

tün şümulile takdir edebilmek için fe•· 
kalide anudane harbeden dii~manın ver· 
diği kanlı zayiatın esir Eaymndan bir kaç 
misli fazla olduğunu gözününde tutmak b h ıneselenin etrafında dildi. Bu nevi hl!;"blr telkinde hakikat~ • 

('llıtı asıı olmu§ değildir. zerresi yoktur. Bu ne\'lden hi!:blr ~- Sobranya reisı Alman ordusu, §İmdiye kadar kar~ıla~tı· 
l'ilt es) gazetesi İngiltere ile ye asla muvafakat etmiyeceğlz \'e her ğı bütün muhasımlarının en çetini olan 

tizımdır. 

·ltı.,_-a, Avrupanın şarkında hangi bir de,·ıet tarafından bize bu ecnebi memleketlere hıı düşman karşısında hemen hemen mu· 
.~ neviden hiçbir teklif ya1>1Imaını.,tır. cize denilecek hir cesaret gôstcrmi~tir. olmadığını ve bu sa- k 

\te A 1 Harp 80DU fllemi, büyük kil!;".Ük bir seyahate Çl ti Fe•kalide silahlı Sovyet kudrdi askeri-~manyanın veya Rus- • ı d 
r h çok devletlerin ı, blrllflne muhtaç yt .. inln 11.ırı ma.sını Alman kuman ııeının 

ll e berlik vazifesi yap- olacaktır. Atattlrk'lin dehAsUe vücut Sotya, 6 (A.A.) _ Otf: Sobranya üstünlüğüne, silahlarının ~~i~ vaefına, tıa· 
,. ıtıngeldiğini ileri sürü- bulan modem Türklyenln bu Alemde va,larda yetişen kıtıılarının talim ve ter. 
•e b reisi B. Cristo Kalsov, ecnebi mem- b" . h"lb Al __ ._ 

1 
.. Ugün mevcut vaziyete tun rolü olacaktır ve Türkiye bunu ıyesıne ve ı assa man ıuıAer ttının 

·b tercih hakkını Rusyaya yaparken kendi yolunu kendi karar- leketıere gitmek üzerç Sofyadan ay- kahramanlığına borçludur. 

b~Or, laftuacak ve 1, ar~larını da ken. rılmıştır. Mumaileyh, Bulgarlstana =============== 
:::oq 8a dl lntlllap edecektir. bir kaç hafta sonra d!SnecekUr. T • teutırıan okurken insana ================== aymıs Yor ki Times gazetesi, -= 
. dava.la:rmm Jnünakqa . 

ı."Iehi"de kendisinin Alman HARP V.AZIYET1 Hüseyin Cahide :;"la~ e yazılar yazdığı da.· 

""' taş kesilmiştir. Son- cevap veriyor · ~%.ır hal'i> çıkbğını bilmi-
t;gi1tedan da haberi yoktur 
g re uzun müddet Ti

~ııt~esinin ve diğer infi-
ltt ,,. BÖzünü dinliyerek 

e ~ e merkezi Avrupa ne-
"a ~!:. diye düşündükten 

Vaziyetin tahlili "Türkiye başkal ~rmm 
sevk ve idaresine 
muhtaç değildir,, 

Londra, 6 (A.A.) - Times'ln dlp· 
lomatlk muharriri, Türk gazetecisi 
Yalçın'ın Times'in cSulh ve kuvvet> 

Attlee'nin 
harp hakkında 

söz!eri 

.. Almanya iki 
cephade harp 

etmek mecburi
yetinde kalmıştır.,, 

Almanyanm SovyJt 
Rus yada seri z ... f er 

plAnlarJ suya 
duşmuştur.,, 

Londra, 6 (A.A.) - Avam b• 
marasmcla harp nzlyett hakkın· 
da müzakereleri açan B. Attlee 
Rus ordu ve milletloio mücade
lesinden babsederken uzun uza
dıya ulkı§Iaıuıu§tır. 

B. Attıee, Alman kuvvetlerlnln 
insan ve maızroece uğramıııı ol· 
duklan çok ağır zayiata iif8ret 
etmiş ve tnglliz hava taarruzu
nun sıkleti hakkında malCUııa& 

vermiştir. 

Mumanej·h, aözline §U suretle 
devam etmiştir: 
«- Hitler, şhndl iki cephede 

mücadele etmek mecbarlyetlode
dlr. tngllterenin lstUAsına gelin· 
ce, bir zamanlar kuvve! karibeye 
gelmiş gibi olan bu lı!ıtllA, bugün 
tehir edllmiıttlr. Fakat teblr, 
terk demek değildir. Adalanoıız
da gözü a~ık beklemekte olan ln
gillz orduııu, bugün 12 ay evve
line nazaran çok daha kuvvetli
dir. · 

Rus .; Alman harbine gelince, 
bu bapta tahminlerde bulunmak 
btemek delUlktlr, fakat Alman· 
larm 8eri muzafferiyet plAaları 

suya düşmüştür. 
Daha ıs temmuz tarihlnde Al· 

manlar .stal1a bat&muı. bir ~k 

nolctallda ,.,....., - ı.-... 
pad, Moekova ve Ktef 7cıllarmQI 
açılmıf oldatuna eöylöyorlardı. 

Diler tarattaa flmal mllnteıaa
sında Mourmanak, Moekova, KJef 
ve Leolngrad gibi Raslann elle
rinde bulunmaktadır. Düıtnıan, 

henüz Mourmanıık • Lenlngrad 
demlryolundan çok uzakta bu
lunmaktadır. 

i'\lütteflklmize mümkün olan 
her türlü yardımı yapmak için 
elimizden geleul yapıyonız. 

Tiril çocllldarı: 
Kumbaralarmrıı Tasarruf Bonolari

le doldurun. Tasarruf Bonosuz kum· 
bara, tüfeksiz asker gibidir. 

J Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

Inglllz kabinesi Aza ıımdan B. Attıee 

,-Muhtekirleri takip 
teşkilibmız zayıf 

700,000 nüfuslu bir şehir için 
5 kontrolör çok azdır 

Memleket dahilinde Fiyat Müraka. 
be teşkll.'\tını kuvntlendirmek için 
Ticaret Vekaletinin İstanbul ve An
karada açtığı kurslarda muvaffak o. 
fan talebelerden bir kısmı tqraya 
tqSa edilmlflerdlr. 
Öfrendlğlmlze göre Ticaret VekA· 

ıeu. htanbul Fiyat Murakabe büro-
j aunun emri altında bulunan kontro· 
lörlerin, ihtiyacı karşılamıyacak de
recede az olduğunu nazarı itibara 
alarak, 1stanbul kadrosunu genişlet
meğe karar vermiştir. Dün İstanbul 
Mürakabe teşkllAtına, kursu pek iyi 
derece ile bitiren gençlerden biri da
ha tayin olunmuştur. 

Alakadarlar bir kaç kontrol!SrUn 
de bu hafta içinde tayin olunacağını 
söylemektedirler. 

tstanbw gibi 700,000 nüfuslu blr 
şehirde bugün uavc olunan kontro
l!Sr de dahil olmak üzere 5 kontrolör 
vardır. Ticari '\"e iktısadl faaliyeti en 
yUklU olan bu şehrin 5 kontrolörle 
dönınlyeceği.ni bızlm kadar muhte
kirler de bildikleri lı;ln hergtln bir 
sUrtı ihtikAr vakasına şahit olmakta.. 
yız. 

Kasapların ihtikAr ynptıklan, bir 
kara liste hazırladıkları, ve et fiynt
ları üzerinde istedikleri gibi oynadık. 
ları komisyonca lesblt edildiği hal
de, komisyon bir gününU kaybederek, 
Mezbahaya gidip tetkikat yapması 

için bir memurunu, ayıramamakta· 

dır. İhtikar yılanlle mUcadele etmek 
için kontrol teşkllAtmın esaslı suret· 

l>aııırı hhüt tutmanın ve Av
eo~niyetine ait icapla
Oldu ... 1 sahalara sığmaz bir 

'liırıeggunu nihayet anlamış 
~a gazetesinin bugün: 

~ etın ve •• 1:zıgiltereyi ala~~: 
n edıgınden bahsettigı 

Almanlar bütün Sovyet cephelerinde ihata, mu
hasara ve imha hareketlerinden bahsediyorlar. 
Bunlar hakkında fazla tafsilat almadıkça, ve Al
man ileri hare~etinde seri bir inkişaf görülmedik
çe, bu hareketlerin doğruluğu Üzerinde kati fikir 
edinmek güçtür. 

ba.şlıklı cuma günkU başmakalesi ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;======:::::ı::============================= 

:::~ ~:z~:~a:~z~ö~l~e~:::u~:r~ ı· n h ı· d a m h aA d i s e s i n i n 
le takviye edilmesi llzımdır. 

harbe llJ. .mukadderatı hesabı
de girmeyi göze almıştır. 
t bi1J,!1:Zırhksız olduğunu 
~ ita gi halde ••• Yazan? ilııan BDBAN da lırsa Times gazetesi, 

ili "~~k~:~~~;~~:! ~~: (Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 
hır Pre,_nsip sulhu aleyhine 
~ t çı~r açmı§tır. Böyle 
"hsınr_ilterede bir gazete
hit fıkri halinden çıka
l'iJta~reyan halini alırsa 
ıı~lt a çok fena bir tesir 

~ d~t v~ İngilterenin yeni 
~deıe bır dünya nizamı için 

3' ~l'ııit b!t.!ğini kaydederek 
'ti e~ ba ~lıyanlar ~rasında 

l:llee " gosterecektir. 

it !'ofuaıe~esinin bizim ni-
8ôıt tnUz hakkında yaz-

~· ~~ li~erinde bir saniye 
il' ne erız: 
~ S ll~Ikan memleketleri, 

ı~da 'hf ~~i.d memleketleri 
ita id<Uç ır zaman bir üs
'a "llıı asında bulunmadık 

\>atta 
11 

bseli.metini tam bir 
h... ıı Ulduk. Eğer bizim 
~~. l'olu ~;rı bahsetmek ca

':t "e ~kuz hiçbir zaman 
Q ~ 1 az iddiasına da-
ta~e118{·1.ı\ncak biz muay
. ~tıer P er ve mU§terek 
•11du~duk namına mesuliyet 
ı~ te.;iri ye vakit vakit bu 

g a tında bazı teşeb
~trı ol'ti:atik ve ara bulucu 
l'icida nihık. Yeni dünya ni- • 
lı~llde biraYet böyle bir ölçü 
de l'oJunu !'ehberlik veya na. 
~·· ha.şka :e kendimiz için, 0nıunıu ~çbir memleket 

ltıe ~Uay z ıstemez. Akılları 
rll\elidi; vi Almanyadan 

1/y~ eıaket • nsanhk bu ka-
aıt llluva çekt!kt~n sonra 

1tı 1
llda ıen~sı sıstemi na-

.01aea,k eskı tas, eski ha
llt~~o g·~· eski taviz siya
-ı "'t'a.8 "osterecekse, eski sı-

l'alletin e menfaatleri dün
~lıılt el karışacak olursa 
~our. 

F.ıaıiıı y ALMAN 

• 

Amerikan bü1tJıe .,.._ cla&1an blr geçit ttı81JUJ1cle 

c.Sevk ve idare_. tabiri hakkındaki 
İngiliz ve Alman te!Akkilerı birbiri;ı- • 

den ayrıdır. İngilizlere göre bu tabir, hkek d de 
::::ı~~ ~~a!~:i~t!:~.i;ö;!::: a · şarkl Avrupaya Rusyanın veya diğer t 1 atı evam e ıyor 

şey ıstemiyen camiaları vesayet altı-
na sokmak İngiliz devlet adamları
nın zlhnlnden geçmez. 

Şarki A vrupadaki bazı kUçUk mil
letlerin yakın tarihi, ba.şkalarından 
ziyade haricin böyle bir sevk ve tda· 
resine muhtaç olduklarını gösternut
tlr. Kudretli Türkiye, geniş arazisi 
ve yüksek ananeleri ile böyle bir ye· 
ye muhtaç değildir. 

Belediye Fen işleri Müdürü hadiseden evvel 
müracaat yapıldığı rivayetini reddediyor 

Binaların 
Bllakls Türkiyenin şarkı Avrupa-

d ' bt ~ myada böyle bir gaye Evvelki gün Karaköyde vukuagclen in· 
a ve gar 40> • • • • bk.k M-dd . 

ç6kme sebepleri 
Bu inhidam hadisesi hiç oüphe )okıırı 

ki bir çok kimselerin gözünü korkutmu,_ 
tur. 

ile !Uzum görWecek herhangi bir hı~~m lıadıse51 ta ı_ atına u cıumu· 
sevk ve idare faaliyetine iştirak ede· ınılık dC\am ~t~ektedır. . . • 

· edil bil" Bu hidişe ıkı noktadan tctkık elilebı· 
ceğl b!le ümıt e ır, lir. Bunlarılan birincisi belediye ve diAeril Dün bir ıırkada~ımız binaların çökme 

6cbcpleri etrafında mıitalia•ını almak 
üzere Abideleri Koruma Cemiyeti rei~i 
yük&ek mimar Sedat Çcıintaşa miıracant 
ctmİ§tİr. Sedat ÇeıintaJ nrkııda,ımıza 
şunları BÖ)lemi§tir: Amerika 

Dünyanın 

rehberi olmak 
mevkiindedir 

Manıf Amerikan muharriri 
Henry R. Lace'nln Amerlkada 
büyük görWtU kopartan ınakalf',
ııılnln ilk kısmını dlinkü sayımız
da ne,retmlştlk. Bu makalenin 
lklncl kısmım bugttn S lincü say
famızda okuyacak8ınız. Muhar
rir makalesinin bu kısmında A
merikanın filen harbin içinde ol
dufunu ,.e Amerikanın dlinyanm 
rehberi olmak mevkJlnde bnlun
dafunu söyJUyor. Okuyucalan
mı:ı:a ba şayanı dikkat makaleyi 
okumalarını ta\'slye ederiz. 

tıahipleri cephesidir. 
Söylendiğine söre, evin içinde bulu· 

nınlar, hadiseden iki gün evvel belediye 
ye müracaatle binanın yıkılma tehlikesi 
ne maruz bulunduğu hakkında bir miira 
caatte bulundu. Fakat kırtui muamele
nin uzaması yüziiııden belediyece bir ha
reket yapılaınamıjtır. Ye nihayet bu ka
za vukuagclmi~, bir mucize kabilindeıı 
olnak dön be§ ki§i ölümden kunulmu§" 
tur. 

l\lüddeiumuınlliğin bu hidise üzerinde 

- Bir 6'in çökmesine ı;ebep, zannediJ. 
diği gibi eşkilik değildir. 'Eskiyen hir hına 
yıkılmı)a yüz tutar, fakat ini bir suretle 
çökmez. Ani çökü,lerdc mutlaka harici 
bir müdahale eebcbi ar11mak lizımdır. Me
ı;cli g&)Tİ fenni bir müdahale \C tamir 
bunu me)dana getirebilir. Deledi)cnin de 
bu hu u5taki hattı hareketi ı;arihtir. Ta-

---------·----~ mir \eya tadil l'dileeck bir bina için be-

' 

ledi)eden izin almak icap eder. Beledi)e Birkaç satırla 

Taksim meydanı 
tınar hareketlerini gördtlk!:fl 

memnun olmak tablldlr. Fakat tD 
Taksim meydanının, senelerden· 
beri, kih asfaltının, kAlı yer altın
daki kablolarının, su borulannnı 
veya .künklerlnln tamirinden craa 
geldi. Her sene zaman zaman bu 
meydan veya etrafı bir köstebek 
yu,·uı halini almaktadır. Acaba 
bunları hep birden ve hiç olma&aa 
üç bet ııene el sllrölmiyecek tan
da yapmak lmkinı fok madar r 

:fen nıenıurları mura~at halinde, giderler 
1 Mimar Seclat Çetlnta, keşif )&parlar. Tamir \"C}B tadilin tehli· 
açtığı tahkikattı yıkılan bir eYde bulu· kesiz olduğu lıakkında rapor •erildiktcn 
nan kiracı Naimenin karde~i Osman ken· sonra lınrekete geçilir. Btı form:ılıte hari
dilerinin İstanhal belediye ine ) ıkılmn· cinde yapılan işlerin, beledi)e tarafından 
dan ewel bir müracaat yaptıklarını ııöy. sıkı bir kontrole tabi tuıulması )nzımge
lenıi~&e de Naimenin kendU dün \erdiği lir. ilana kalırsa vukuagdcn bu ı;ibi l.n
ifad:cıe bunun ak!ini Miylenıiştir. zalarda mt"Sul olacak bclt'diyedir. Bunun· 

Belediye fen heyeti müdürü dün kcn· la gizli tamir \e tadilin de yüzde yuı cinu· 
disile göruşen gazetecilere; yıkılan C\İn ne geçmek imkinı da yokıur. YapıJ:ıc:.:ı1-

yanındaki binanın da maili inhidam oldu. şey ntanda~ları bu lıu u ta ikaz etmek· 
ğu, acele tamir yapılması hakkında ırb· tir. Diğer taraftan. da heledi)cıniz çok 
ligat yapıldığını söyledikten sonra, rhıı· ha sas davranarak kontrollerini nrttımı:ılı· 
yet edildiği gibi yıkılmış olan bina için dır.> Göruliı)or ki; hadised~ me-ııl anı· 
evvelce belediyeye bir muracaat )apılına· mak liıımgdır c, lstanbul bctedi)oi de 
dığını aôflemhtir. mesul bir \Uİyettc güzükmcl."tedir. 
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(J(l~DE 
GO~ Eyüp Ü Halidin 

Maceraları SPOR ÇDrOk 
binalar 

Fili yuttu bir yıls 

Anlatan: Eyüplü Halid -14- ~ eı.an: Mim Sd1r 

Sokulgan mahlQk 
Hiç naz:anıp yc..dı:·garr.adan çenesinin 
bağını çözdü. Oğrenmek istadik.erimi 
bir nıira3yedi cömarJiği;e ö11üme '-öktü 

- Ah yavrum, bizim bu otelde bu· 
lundutumuzu aöylerne<Un ya'! .. 

- Zaten soran da olmadığı lçln ta. 
bil söylemedim. 

- Ne yapacağız 9lmdl, ne düşünU. 
yorsun sen ? .. 

- Slzln vaziyetiniz! pek tehlikeli 
bulmuyorum. Fakat, kendim için 
korkuyorum doğrusu. Yıı. salıverdik· 

terine pıvroan olur, yine otele gelir-
ıcrse .... 

Ma.kruhl, sözllmll bltlrmeğe mey· 
dan bırakmadı. can kaygusuna tu
tulmuş bir acuze tavır ve telAfl ile: 

- Olur mu olur evllıdım, diye bo.· 
ğırdı. Tedbir almalıyız buna atarvı. 

Tedbiri ben değll, hem de taın tste. 
dl im \!Cklldc Makruhl buldu. Biraz 
dll\!Undllkten aonra sordu: 

- Yavrum senin burada tanıdığın 
kimse yok mu! .. 

- Var. Fakat faydası ne? .. 
- Faydaısı ne olur mu 1 Gider, o· 

nun evinde bu geceyi eellımeUe geçi· 
rirsinl 

cız lle ı;önlUmU hof eylemek tııter gl. 
bl, karşımdaki Rum klllını bana 
yoldaş etmek lQt!unu d& göaterm1'· 
u. 

Trenin hareketine birkaç dakika 
vardı. Bir sarı Ura bah9lf ile Dede· 
ağacına kadar cancağıZUna t&Mls 
ettirdiğim kompartımanın ansu:ın '\• 
çılan kapısında, kır bıyıklı, temiz 
kıyafetli bir adamcağız belirdi. GU· 
lcr bir yüzle: 

- Affeucrsinlz beyefendi, dedi. Si. 
zi rahatsuz etmek cesaretini kontrol 
Mösyö Alekal verdi bana. Bu kom
parUmanda yalnız bulunduğunuzu ve 
lstanbula kadar bir yol a.rkadaşma 

muhtaç olduğunU%U söyledi de aizden 
ricaya geldim. Kompartımanın bir 
köşe.slnd hcm~lrem\n de seyahatine 
mUııaade buyuracak mnımız acaba?. 

Bu tatlı dilli vo nazik adamın hem. 
firem diye ıöstcrdlği taze kadını gö
rünce, herhangi bir tehlikeye uğra· 
mak endl..şealle aa.aUerdenberi çırpı· 

nan kalbim, birden yat.ıfıverdL Zlh· 
- Peki yarın ne olacak?.. nimi tırmalıyan bUtUn kara ihtimal· 
- Yarını düşünme Juç. B!Zlm ki· leri o anda unuttum. Asll bir seyyah 

lise mütevellisine başvw"ur, elbette cenUlmcnUğl gös~rdım. Arzu ettik· 
ki bir çaresini bulu.ruz. O cihetten leri takdirde kompartlmanmu mada· 
kas vet çekme sen. Asvasın lznilc ma bırakacatunı söyledlm. Hattı, 

bizim mlltevclll darağacından bile a- hatırları için kalııbabk bir kompar· 
Jır seni. Umanda seyahat rahatsızlığına kat· 

Mo.kruhlnln sözlerinden, halinden lanablleceğimi de illi.ve ettim. Uzat
bcni başından saVDl6k, bu suretle ken mryayım, genı; kadını içeriye çek
di selı\mctlerlnl sağlamak istediğini tim. Bavullarını elceğizimle yerleş 

anlamakla beraber, yapma tereddüt· tirmek vo o esnada. kendimi kı:Uıv~ 
ler ıı>sterdlm. Nihayet lstemlyo iste- ve ~elter tUccnn Mehmet MUhsln dl· 
mlye geceyi b~ka bir yerde geçir· ye takdim etmek gibi nezaket ve 
meği kabul ettim. N~ıl oldu bil- muaşeret k:aplarma. uymağı da. ih· 
ıncm. ayrılrrken UZerlmdc bulunan mal etmedim. 
paralan istemeli unuttular. J'a.ka~ Trenin hareketinden biraz; 80ıır& da 
ben bu pa.ralarm benden almmaamı karşısına geçUm, yıllanmış bir çığırt 
teklif etmek gibi umulmıyacak bir kan tlur:ta gibi dillenip makara ı;ek
dUrllstlUk daha. g~terd.lm. Almadı· mete giriftim. 
lar, ha.tU, yanlarmda da.ha fazla bu- - Madam, dedim. htanbulda ak-
ıunmama blle taraftar olmadılar. rabalarmız var m? .. 
Çok kunıazc:a komplimanlarla beni, Hqer o da, tıpla benim gibı 
cı.l<lllarrncıı. :baştan eavdıl&r. konuşkan ve sokulgan bir mahlUk· 

Dün şehrin muhtelif 
l/erler:nde geni tip 

ekmek piyasaya 
çıkarı.az 

YUzde doksan randımanlı buğda) 
unundan mamul ekmek dün şehriı 
bazı semtlcl'inde piyasaya. çıkarılmış 
tır. 

Bir çok fırınlarda eel<l un •toku 
mevcut olduğundan bu stokların b. 
tlrilmesine çalışılmaktadır. 

Fırınlar İstanbul Belediy~sl 1ktı· 
sat mUdUrlUğUne beyanname vererek 
eski un ııtoklarının miktarını blldlr 
mlşlerdfr. 

Dün resmi bir frrında yeni ekmek 
nUmunesi üzerinde bir tecrübe yaptl· 
mış ve müsbct bir netice vcrml9tlr. 

1stanbulun her tarafında yeni tip 
ekmek kuvvetli bir ihtimalle yarın 

piyua.y& çıkmlf olacaktır. 

AyaKkaoı . fiyatla· 
rında kar haaleri 

Fiyat MUrakabe komı.,yonu, hazır 
ayakkabı utan mağazalann k!r yUa 
delerin!, değlftlrerek, ayakkabıların 

cinslerine göre yUzde 2:5, 30, 3:5 bir 
kir luddl kabul etmişti. 

Bu kararla toptan satışlarda top
tancıların perakendedyc yüzde 115 
tenzi!At yapmıısı icap etmektedir. 

Fiyat MUrakabc komisyonunun 
yapbğı U&.n karşısında, evvell il.atik 
fabrikatörleri, sonra da ayakkabı 

imala.thaneleri nnmma birer hcye.t 
Fiyat MUraakbe bllroauna müracaat. 
la. perakendeciye yalnı~ satış için 
yüzde 15 kAr verilip de bUtün imalAt 
yükünü üzcrlerine alan kendilerine 
yüzde 10 kAr bırakılmasını anlaya,.. 
madlklarını bildirmişlerdir. 

Vaziyet tetkik olununca Ulnm 
yanlı§ yaprldıtJ, hakikatte karamı 

lmalAt aahlplerine yüzde 115 ve aatı· 
cılara yüzde ıo kAr verlldigt &nlqıl-

nuF· 

plik tevziatı devam 
ediyor 

Garip bir karar 
Fenerbahçe, millitakım kalecisi 
Cihat mükell :fiyet muallimliğin

den neden çıkarıldı 7 
Bir akşam reflklml~ bir fabrika· 

da mW<clletıyet mualllmUtl yap
makta olan FenubahÇo "• milli 
takını kalecisi Uihaılın bethanıl 

bir ı;ebeple vazifesinden sıkarıldı

ğ'mr blldirlrken, bö,ylo bir habere 
inanmak lstemedlklerlnl de UAve 
ediyor. 

otrendlibnlz:e ıöre bu temlı: 

sporcunun va.ılfeslnden çıkar~ 
11na eebep ıudur: 

Cihadın çalışmakta olduğu f&b
rlk&d& on dört, on beş mükellef 
V&J'Dl1'· Bölge direktörü mükellef 
azlıtmı ileri sllrerek ba fabrika 
mükellefierinin Bölge Voleybol A
Janının ldaralno vecllmetılal karar 
altına almış. 

Fmıa.t dl\şttlkçe •por •tltunlan· 
mwta mtl.kelletıerln ça.lJıJımalara 

devamlamıın temin edllenıedlflnl 
Uerl Mlrmekte~ euau tekrar 
~kaydedelim lıJ' INı su sötür
meı: bir lsaklkattlr. Ve bu hakikati 
mlsallerle orta)'a koymak da ka
bildir. 

Heeel& beıtbı Fenerbah~ ldll

büade nte\'Cat kayıtlara gUre mil· 

kellef &dedl lkl yüz elliyi ~iı 

balde idmanlara. celenler kq ki· 

tldlr blllyor muawıu: Ancak o
tuz kuK lıdfl ... 
Devamın temin edUemecUtlne 

başlıca sebepler de tunl•rclırı 
l - Orıanır.uyea oozuklutu. 
2 - Geınıt.>·enler hakkında ceaal 

blr karar tatbikı için biç bir mU
eyyide olmamaaı. 

8 - lJölse dırektörlUj'Unlln 1!1-
tlıınal muamelelerle aıuu.mabak r 
bal'eketl. 

Hal böyle iken, btanbulun muh· 
telif eemtlerindc mükellefler çabt· 
trrılama&ken, y!Werce mUkellefl• 
yet muallimi araaında ı,ının eo 
sly&de ehil olma ı leap eden Clhat 
&fbl ltlr aporeunun vaılfealnden s:ı· 
kardmaaı bizi eıldatu kadar bütiln 
•por efki.n umumjyealnl ~ı. 
dll1JllrmU9ttlr. Bllttın mtlkeUeflyet 
mualllmlertnJn 01.baı slbl müte
buını denecek bir •porcuya örnek 
olmaaı temennı eclllmek lAamı p
llrken, böyle bir karar ta&blkı akıl 
ve maatıtrn kabul eclelnlyecetı 

bir harekettir. 
Spor bir lbtrau meselesi .Watu· 

na göre ba anlaşılmaz barekeWe 
htanbnl Böl~l d.lrdd6r1Ufü lhtı
eaaı lakAr etml9 olmaktadır. 

Ktmal ONAN 

Knsa lhalb>ceırDer: 
* Diker davaema clüo bakıldı - ı yaların geçmeal için lf8.reUl yollar 

Dün Büer davasına ikinci uliye ce- yapıl.mum& karar verilml9tır. Bu 
a ınalıkemesinde devam olunmu9tur. yoll&rın &ltma da geceleri eörUn,bll· 
ElbllvukufU teşkU eden heyet azalan meal için elektrlkler kona.cak ve ay
şahit olarak mahkemeye gelmedik clınlatılacaktır. 

!erinden muhakeme ba.fka. bir g1lne * htaııbaJ • Ank&r'a hava leler· 
bırakılmıflır. !eri - Evvelki ak9am Ank&ra.d&n * Taz •toku ,apıJıyor - Tuz lh· şehrimize gelmesi beklenen tayyare 
ra.catı llOJ'l ıünlerde azaldığından ln· gelmediğinden dün sabah lst.anbw· 
hia&rl&r idar .. 1 elde mevcut at.Qklar 4an Ankaraya. hava acferl yapılma
için yonl depolar açmı9trr. mıştrr. Hava ıeterlerine bugUn bq· * Tanın aatı!} kooperatttiert - Janaç&k ve muntazam ol&r&k bersUn 
Bundan bır mUddet ovvel faaliyetini devam olunacaktır. 

Belediye, kaymakam
lıklara gönderdiği 

tamimle kontrol cd.:
melerini b.'ldirdi 

Geçen t'iln Galatada wku bulan 
inhidam hAdlııealnden ııonra Belediye 
Reisliği l<aYJ1la.kamhklara bır tamim 
göndererek malll inhidam çUrUk gö· 
rUlen blnalann yeniden muayeneleri· 
le bir mühlet verilerek tehlikeaiz bir 
hale sokulmıuıının teminini bildirmiş. 
tir. Bu suretle tstanbuldaki bUtUn bi. 
nalar esaalı bir kontrol& tAbl tutula· 
caktır. 

Esirge e Jerneginin 
kır oa~osu 

Kadınları Esirgeme Derneğinin 18 
atuııtoe cumartesi gUnU akşamı için 
Suadiye PlAj gazinosunda tertip etU. 
il kır balosunun bUtün hazırlıkları 

aona onnLfUr. Haber &ldığımıza gare 
o gece için tevkallde orijinal 11Urprlz. 
ler hazırlanmıt ve da.veUilerln esbabı 
ıstırahatlerinl ve eğlenmelerini temin 
için bütUr tertibat alınmı9tır. 

Marşandiz Haydar· 
paşada bir arabaya 

çarptı 
Evvelki akşam ~S ya.şiarında.ki Sa. 

ro. yanma on ya.şrndakl oğlu Avro.m
~& 2f. yıa..findaki kızını almış ve Ka 11. 
köyUne gitmek üzere bir ırab / a 
blnml9Ur. 

saat 16 ya doğru arabn Hııydar· 

pa.şa demlryolu geç.dinden geı; .:rk ;ı 

o esna.da. manevra. yapmakta olıı.r. 

marşandiz treninin vagonları araba.· 
ya carparak parçalamıştır. 

Ç&rpqm& neticesinde tren durun
caya kadar arabanın içindekiler ara· 
ba enkazile birlikte bir mUddct sU· 
rUklenml.fler ve 10 y&flndakl Avra.m 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya 
ralanmış ve ııol kolu iki yerinden kı
rilmıştır. saranın sağ ayaCmm altı 

par~&lanmış ve Mıırgarit de muhtelif 
yerlerindtn y&ralanmıştır. 

Araba 4-UrücUsü kaza esnasında a· 
rabada olmadığından kurtuımu9 ve 
trenin geldiğinı gortince kaçmıştır. 

re:::" vvelkl cUn matb&S1' 

Ls=. ıııclt üzere Talis!JJ1drll ( 

bllı;e lıımlim. Kn.rakUyue, Od 
1kJ çeşme hüngür hwıgur sı" 
bir kadın otolJuse bindi. <>~ 
ki bir ıtwn kadın uıa~r ~ 
n.ğlarnaı;ınm ı;ebcblnl ordll· ~ 
yan kadının nwn kadına ; 
anlntmaliına kulak nusıı.flrl ,,J 
Kadmr.ağız tram\·ayla 'c;i 
Knpılçindc yıkılan binanın 

aktarma etmek uzcre tr1101' 

lndırnıl§ior. Bir de ne ıörll~ 
kardeşlııln iip socuk alılbl ol"f 
kaz altında knlrru!} ve t1ı.rııl1'·1 
votından tammış... l!Ureklet I 

Rwn kadın ba~ka ölen oJIJl' 
dağını sordu: 

- Ah ne öylll,yor&un, 111 ı 
yor&un, yirmiden fazla. f 

KanJı U'llda oturan "1 ;I 
merak etti ve nyBkta dur&O 
ne sordu: 

- Ne olmuş kuzum!' 

- Gulatada bir bina ~ 
tuz kişi ölmllş. 

- Vah, \'Uh,valı.- I 
OtobUste, ağlayan ~ 

duj;'ll ıırka taratbın ön ~ 
dar kulaktan kulağa. ağızU' 
hep bu lıMlse konu.,~dU· ' 
EnılnönUnde, tş Bankasnııllt f 
sekapıda, Adltyede otoblltl' ~ 
ler ve inenler oldu. ~ilha)'et 
otluna geldik. 

Oağaloğlunda otobllöten ~ 
benim gibi inenlerden ıuraııt' 
dama yaklaştım: 

- Affedel'l!lnlz. bir ka~ ~ 
sedlllyordu galiba, pek f) 1 
mrıdım, sız bir şey öpen41Jlll;' 

- Sorma efendi otlUJJl_.; 
bliyUk bir fclAkct.M Maçkti? ı 
kılmış, seksen ölü, ytizl~ tJ 

* Bu ıuılattıklarımda zerı',ıı 
mUbalfı.ga yoktur. Bir de lf~J 
lert pı·opnganda olan a?'..ı 
şarktan, garptaıı, ,ımaldCllıet' 
tan verdikleri yalan ııabel'1 

yonız. Çok şllltür üç klfııl' 
yatalanmaslle gecL~tırııesı J 
lnhldanıı, Galat.adan oıı~ 
gelınceyo kadar csekSCn 
lUmUnc ,.c yüzlerce klşlnln ~,J. 
mnsıııa sebep olan bir ~ .1 
lnhiılnmııı l}Ckllne sokul~ _J. 
cc kilometreden ıelen P'? 
tclgraflarındakt yalan 'ff 

ra Wç kız.m malıyız. ~ 
aöı& ~ 

Ben Halit kulunuz, iki saat sonra mu,. Hiç n&Zlanıp yadırgamadan çe
Sel!nlkten hareltet eden trenin blrln. nesinin bağını çözdü. ôÇenmek tııte. 
ci mcvlti kompartimanlarmdan birin. dtğlm her 90ylni bir mlraııyedi cö· 
de kurulmuş. karşımdald güzel bir merUlfU.' önUme döktü. Doyran ı.s
Rum kızı ile korteye koyulmuttum. taayonuna varmcıya kadar ahbaplığı 

Evet, beni türlU maceralarla kap· arttımuf, ha.fit hafif lçmeğo başla· 
kara bir 18tlkbale sUrUkllyen f&lll, mı~tık. Biraz sonra da ,hicabı kaldır. 
Sclı\nlkten ayrılırken de yarlığını, mrş, pencere perdelerınt indlnniftlk. 
vetakArlığmı esirgememişti. Bank!, lflğl dln~cndirmiş, ılndlğlmlz köşede 
tsatnbula kadar devam edecek eeya· arzularmuzı blrl04Urm.11} ve duygu
hatlmde de hop bir vakit geçlrt· !arımızı eevlndirml.şUk ... 

SUmerbank bugünden itibaren ih· 
t1yacı olan fabrikalara iplik tevzilne 
başlayacaktır. 

FabriM,Iarın en ziyade lhtlyaçlan 
olan 2t numara iplikten SUmerban· 
km elinde fazla miktarda iplik mev
cut olduğundan taliplere lstedlldert 
kadar 2• numara iplik verilmekted!r. 
Bundan b~ka numaralar ihtiyaçlar 
nazarı itibara alma.rk sıraya kon· 
muştur. 

tatil et'mlf olan İstanbul Yaş Me)-Va * Yakalanan muhtekirler - Fiyat 
Tarnn Sotış Kooperatifleri Birliğinin Mtirakabe bürosu memurları dUn Ye. 
tekrar faaliyetine karar verilmiştir. nikapıda Cemal ı:>eylanoğlu isminde 
Öğrendiğimize göre bundan eonra bir kömür muhteklrlnl suç Ustu ya· 

ı:sane& tlbı limon iUıale.tmı da bu ı<alamıl}lardır. 

birlik yapacaktır. Cemal 5,5 kuruı:a. aldığı kömUrU * Kıııklı ~etı,nln ıuyu bir daha l,5 kuruşa sa.mak istemiştir. 
~oruyorlat 

Ağrr yaralı A vram ve anasile kız 
kardOfl Haydarpa.ya. nUmune has a- r 
11e.ıılne kaldırılmı;ılarclır. Avramı:ı I 
hayatı tehhkededlr. 

c .. M Şllkraııla karşılan" 
\'llmlı mucadclcler neti~ 
sineklerden ıızçok kurtn~ 

mek, çerez kabilinden bir &naforca· (Arkası var) 

ORUNUZ 
r~---SÖYLiYELİM 

Yüz çillenmesine çare 1 
Suadlyetle Onml sokağmda nu

mara 26 Bayan Mebrure Som &O• 

ruyor: Çocuklarımın yllı.lerl pll
lenlyor. Bunun sebebi ve UAcı ne
dlr't 

GONON 
[rAKVİMl_ı 

7 AGUSTOS 9-11 
AY: 8 - GÜN: 219 - Huır: 94 
RUMi: 1857 - TEMMUZ: 25 

HiCRi: 1360 - RECEP: 13 

\'AKİT 

CÜ:\'EŞ: 
ÖCLE: 
İKİNDİ: 

ZEVALi 

6,02 
13,20 
17.13 

EZAN! 

9,43 
5,00 
8,.53 

tahlil edılecek - Bundan iki gün ev· DUn zabıt tululduğu zaman muh· 
ve! l!ğım eularmın karışmıuıı dolayı. tekir bu kömürleri e,ao paradan Ali 
sile Kısıklı çepnesinden ııu içilme· Yılmaz isminde birisinden aldığım 

sinin üııküdar başdoktorlufunca men söylemlflo do Ali Yılmaz bu kömtir· 
edildiğini yazmı9tık. ıeri Cemale C>,5 kuruştan sattığını ld. 
üııkUdar halkı İstanbul Belediye· dla etmiştir. Ortada bir fatur& mev

alne müracaatla. bu suyun tekrar talı cut olmadığı için All Yılmaz ve Ce· 
lilini istemişlerdir. çeşmenın ııuyu bır mal Seylanoğıu hakkında zincirleme 
defa daha tahlil edilecek vı ona go· uıtiklr yaptıklarından dolayı taklba. 
,e bir karar verUecekUr. a başlanmıştır. * Dolmabab~e latimllkler - Bundan bqka EmlnönUnde aeyyar 
Dolmabahçede yapılacak olan yenı .. atıcı Mehmet isminde birisi yUz pa· 
9ehir stadının etrafında bulunan bos. raya aablmuı llzım gelen Vlktorıa 
tanların lııtimllklne baflanmıt ve marka dıklş iğnesini 12,5 kuruta ve: 
Belediye Takdiri kıymet komıayonu yine EmlnönUnde Marko isminde baii 
buraların beher metre murabbına b8'> Ka bir işportacı da yUz paraya eat.l· 
Ura kıymet koymu9tur. ması llzım gelen iğneyi 11> kuruş .. 

Bu in,aat devam ederken at&dm attıklarından dUn ak,am JılUdde 
arkasından Taksime ı:ıkacak yolla· .mumlllğe verUmltlerdlr. 

rm da inşaaUna b&!Jlanacktır. . * Cihangirde tamir ~llecek ·ol· 

ÜskUd::ır MUdde:umumlliğl kaza 1 

hakkında tahkikata b~lamıştır. Ge 1 
çit yeri bekçl.elnin ha.diaeye ııebcp oı
llutu ııiSylenmektedir. 

* Blr poU. denl:ı:e dü!}tn - Dün 
ıabah &şıktaştan UskUdnra 8,05 va 
purile gitmekte olan :184/8• numa
ralı poli• memuru, vapur Uııküdnıa 
yaklaştığı bir aırada muvazenes.ni 
kaybeder-ek denize dUşmüştUr. 

Vapur derhal durdurularak poıı:. 

memur11 kurtarılmış ve tedavi edıı 
mek üzere Haydarpa~a NUmune haa
taneııine kaldırılmıştır. 

t ncı 'e ha,ulısı son 
knrıısmek UrWertnln 1 ~ 
uğ.nnııştır. '.ı.iıo, dt:r.nnt 
bhiıu 5tı. şarbon hastalık 

rayet \'USıtası olan bU 

mulılliklar, cl ~arda bwuıı" 
van nhırlarmm ynrdını!ltı 
den güne :ıırtrna1't:ı, tıııl~ 
nçtnnuıınaktadır. c;cıÇCıll -"' 
yüz.den blr \'atanda' ~rbO'. 
ı uz kalmış, faknt, çabııl' 
edilerek tehllkOlı bır 

kurtarılmıştır.» 

U:.ı huhcrı veren oJOI) 

Ce'iap - Sebebi me\"Slm ve 
rlln te çok ıeı.meterldlr. tıacı da 
şudur: Onnr gram Boraks ile güJ 
suyu. lkı graın Aselbent ,.e ıoo 

gram çiçek &uyu alınız. Borakaı 

slll ve çl~ auları içinde eritlni~ 
Aselbendi de buna llAve edip çal
kayınn. Bu mayiden aabab ve .ak· 
şam bir pamuk ile çını yerlere sil· 
rftnUz. Fakat. ıtlmeJinlz. Kendi 
tıallle kurumağa terkedlnlz. Her 
kullanılacağı zaman ştşcyl ~ika. 
lamayı da JhmaJ etmeylnlz. 

AKŞA\I: 20,19 
YALI: 22,06 

12,00 
1,16 
7,44 

* Yayaların g~meıılne llUlhsm l&r - Cihangirde Tavukçuuçmaz· ılc 
yollar - EtninönU, Karaköy, H:ı. • .ıl buna mücavir ııokülann tamir! içi. 
ye • Taksim ve daha bazı yerlere ~·:ı- 2350 lir& tahsisat konmuttur. 

* ç.Jıı Ue yaralamı9 - Kaaımpıı· 
fada tam!rdo bulunan Bakır vapuru 
nun üçtıncü çarkçısı lsmaıı Hakkı ile 
Bqlkta1Jla Diklllt&fta oturan ah:ı· 
btkçial Ha.san Bostancıoğlu arasında 
çıkan lta.vga. sonunda Hasan Bostan· 
cıoğlu tamall Hakkıyı çakı ile baca 
tından yaralamıttır. Yaralı tedav 

1 
ncnba ?. ) 

altına allnmlf, auçlu yak&lanmıştır. \.. ______ _.,/) 

ER .GuN 
BiR FIKRA 
P dı li a .. ı k_nve ... eı1 
haçı:an Be:·.tasi 
Oıımanh pa.dlşahlarmdan Uı:lln· 

cU Oımuın, bir ı;ün fakir bir adılm 
kıynfetlne girer, kimseye gör1ln0p 
tanmmndan tlskUdara geçer. Bir 
kahvenin önünden geçerken,· iki 
Bektaşi dedesinin görUJttl.klerlnl, 
birinin diğer bir adamı çekiştirdi· 
ğlnl l~IUr. l'anlanna sokulup bir 
iskemleye lll!Jlr \C söylenenleri 
dlnlcmefe girişir. Bektaşlnln: 

- Dişilerden hiç bo.'jlanmaz, 
raııtlıldığını ya boğdurur, ya da 
denize attınr, hiç 11ağ bırakmaz

nın:·... dediğini duyunca kendinden 
bahsedildiğini anlar vo 50rar: 

- Bu bahsettiğin bir lnrıan mı 

yoksa hayvan mı dede sultan!. 
Bektaşi hiç Ç(!klnmeden: 
- Surette ln anlann en yükse

ği, falmt, !rette hal"ıuılann en 
al~ab"l· Acayip ve yırtıcı bir mah· 
lnk lftC!-

Der, vaıı,et1nl ytlzllne \'Urduğu 
zamanın padlşahmr kahveden kaç
mağa riıecbur eder. 

İMSAK: 

- Acıkmaz olur mu? Haydi aofra baıını.w 
Diyerek hepd birden güvertede kurulmu~ olan 

aofranın batına geçtiler. 
- Aman ne ıüzel.. Çin çay takımlarına bakı

nıı. 

Bir U§ak sessizce hlzmet ediyordu. Arkasında 

gümü~ eırma i~enml~ mavi bir elbisesi, belinde 
seni§ bir kemer Yardı. 

Lon.Su izah etti: 
- Mavi ve gİimÜ§ rengi Udaigor'wı milli renk· 

!eridir. 
Odrey genlg bir nefes aldı: 
- Aman. IWıayangdın ayrılmak ne tatlı tcY· 

mi,. 
- Hele bu kahvaltı da pek tat1ı doiru!u. kar· 

nım da aç- eenln de ıç mı, Lon-Su. Bakınız Od· . ' 
rey, uhlle yakla,ıyoruz. 

Uıakta kuytu, gölgelikli bir kö§C göründü. A· 
{;açların arunuı aaklanmıt bir balıkçı köyü idi. 
Mılakı usulü in~a edilmi~ yÜz: kadıır kulüheclği 

"e yukarı doğru dönük damlı Çin evi vardı. Bun· 
lıırın yanından Jlindietan ~ıi ağaçları havaya 
doğru ldeta havı fİ§cği ,eklinde yükseliyordu. 

- Bu küçük limanın adı nedir? 
- Kumba •. Bu mühim bir yer değil. İlerde da· 

ha mühim iki liman vardır. 
Vapur, hızını kc&mi~ıi, etrafta bir çok ııand&llar, 

mavnalar, yelkenliler dola§ıyordu. Bunların içinde 
mavi gömlekli, ye§il, siyah ve mor renkli panta• 
lonlu, tunç vücutlu kayıkçılar rengirenk kıyafet· 

!erile gözü tılı>-orlarclı. 
Sıcak çoktu. Odrcy güç nefes alıyordu. Karı· 

Jll çıktıkları uman sün~tcn kızmı~ bir limonlu· 
;a simıl§ gibi oldular. Hava rütubetli ,.e alırdı. 

Fazla olarak ta etraftan bayıltıcı glçek ve ot ko· 

4,03 

EDECİ ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
kwarı yükseliyordu. Tıpkı Koloınbo limanında ka· 
maruının penceresinden giren ha\·aya benzlyen bir 
bava vardı. Y qJllikler, ağaçlar, çimenler ve çiçek· 
lcr eaııkl terliyor ;ibl idi. 
Rıhtımda muntazam bir kızıl toprak, yolun ba· 

tında iki otomobil bekliyordu. Bunlardan blrisi 
parlak ve güzel bir Paclwd idi. Y ~il bir bayrağı 
vardı. Şoför kır bıyıklı, mui ve gümü§ renkli ii· 
nifonnalı bir Malakalı idi. Arkadaki otomobil * 
yalar içindi. Robert yaya~ça: 

- Do!tunuz Selim, her i§İ mükemmel hazırlı• 
yor, diye mırıldandı. 

Odrey ııakin bir tavırla: 
- Acııba bu otomııblllcr bizim için ıni hazırlan· 

mıı? 
- Sizin için olduğu muhakkak. 
Lou Su da 8Özc kanıtı: 

- Yazıkl Hava bulutlandı, galiba yatnıur ya· 
ğacak. 

Odrcy ökyüzune endi§e ile bakarak: 
- Ne r•ıık, dedi. 
Kara ve büyük bulutlar, 11rkı mahıuı yıldı· 

rım ve timKk dolu kara kara bulutlar ufka yığı· 
lıyordu. Fırtına 1&nld daha çok uzakta im~ zan. 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
nedilirken birdenbire gökyüıü parçalandı ve ,ıd. 

detli bir yağmur ba~ladı. 
Odrey ağ.lamaklık olmuftu: 
- Ne yuık .. Güzel ıeyahatim mahvoldu. Bir fCJ' 

ıörcıniyeceğlm. 

- Şoföre gideceğimiz yeri eöyleyiniz, Robert. 
- Miralay Morriıı"ın eskiden oturduju küçük 

eY dcneniz anlar. 

Yağmurun altında vo kızıl toprak yolun üstün· 
de otomobil hızla gidiyordu. Tepesinde, tıpkı da· 
vul çalar gibi, iri yatnıur damlaları ıüriiltii ya. 
pıyordu. Odrey üzgündü. Etraftaki manzaraya mah 
ıun mahzun bakıyordu. 

Topraktan ulanan ağaçlardan insanı kuvvetle 
uran, mesut eden bir koku yükseliyordu. Odrey 
bütün karanlık ve kuytu ormanın kendlılne hitap 
ettiğini hiasetti. 

Otomobil daha yava§ ıitmlye bqladı. S<>nra bir· 
dcnbire ağaçlı ve çiçekli dar bir yolun batında 
küçücük, acayip bir e\in önünde durdu. Evden he
men bir UJ4k çıktı, elinde iki tane oemsJye tut• 
mu~tu. 

- Haydi, Odrey, bu felll!lyelcri eiper alarak e
ve kadar ı&lıınmadıa gidiniz. 

Üçü da ne cirdila. Ceııi1 bir Woııda bir çok 
içki tiocMrile dola bi.r hu. bir ıramofoıı, kurul· 
mQf bir 11fn. ciaTarda türlü türlü mimler. tlilek· 
ler, raficda IWapbr qrdı, Rahat bir minder ha· 
mla irtiilaıiit '111 b:riu basma yastıklar kon· 
mo§tU. Bir Uç WD' bltıık, bir ayaklı limba ve 
pmcWılu lllJWY1 Umamlı,arda. Y«e de bal ren· 
ci bir hlGr tmih:aitti-

- Aıııan ne güzel, ne rahat bir oda.. 
- Evin tek büyük odaeı budur. Kuaura b:tk· 

mayınıı:. Ne hava gazı, ne de elektrik vıır. Suyu. 
muz da kuyu ıurııdur. Yatak odaları daracıktır, 
fakat, Odrey, alzinldnin yanında banyo u da vardır. 
Kıyınetli ıniııafırim oldutunuzu unutmadım. Pen
oerelerde tel varda. Sivrlalnek ve haprat içeri si· 
rem-. 

- ~nim odam nerede? 
- Hayır, fimdiden aidilmez., Size Pletcrecek 

bir fCYim daha qr, 

- Daha ba~ka ae var? Merak ettim. 
- Evveli bir aerin ft'1 içclim. 
Dıprdan havlaıııalar ve köpek e~leri seliyordu. 

Robert anlattı: 
- Av kl5peklsim pek yaramazdır. Ne lçenlniz? 

Çok hararetinlz varsa ananae suyunu tavaiye ede

rim. 
O sırada Loo Su odaya ccldi ve Robert'e bir 

ı,.ret etti. Robert te genç kadına döndü: 
- Hazırını,. Haydi gidip görünüz. 
Odrey ıncrak içinde )·ine ne muziplik huırlan· 1 

dı~nı dütünüp balmağa çalıııyordu. Odaaına ııe· ı 
lince masanın üzerinde tultanın gazeteden keailmlt 
-.-e yapraklardan etrafına bir çerçeve yıpllmıı bir 1 
reamini sördii 

(Devamı wr) 

Karnı yarı' 
Patlıcanların kabukl8~ 

hklar bırakarak uzunltlf"" 

malı. 1mambnyıldıda old~ 
uzunluA'tJna yarıp içini tıO .,ol -., 
Bir tencerede, çentUınl~ ) 

tarda soğanlıı ince kl)·ıl~ 
ca kuz.u \'e koyun ko-rıı' ~ 
kaşık yemek yağı ııe JJ' _., \. 

vurmalı. fodlrlleceğlnl'. )' 1 
~u cttlğlnlz miktarda t!J11 

doğranmıt maydaııoılıı ~ it 
üzUmü ,.e fı11tık katara:,,, 

defa kanştırnrak indir ~ 

harrı p:ıtııcanlarm oyal' 

nl dolılurmıılı. Keııarlı ıı1' İ 
dizmeli. lkl yumurtanın 

sarı mı birer yemek 1'11ş~, 
tozu \'e toz şekerle ııır ~il" 
şığı ararotu iyice çarP11 

ra bir yemek kıııjı:ıır. ı:.ff) 
rın lııırrlı kısımlarına el , 1 
tcdll hnrarctli bir fırırııt 
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arrı Vaz:yeti Amerika ı=ınl S·ON HAIBlEr~l!ER lg 
YAZAN: 

ihıan BORAN 

ıq ~kU Y&&ımııll\ sonunda cevap

Dünyanın 

rehberi olmak 
Su programı- Kübaayanında 
mız ilerliyor gürültülü celse 

Amerika CUmhur Reisi .R oosevelt meı>al oda!'!ında 

"'ı Le"' lorgu 'u ldi: c::ıovyet ordu mevkı·ı·ndedı·r ~ IUnıtau, Moskova ve Kief gar 
~ı. .• 1 fıUnt&Kaıard& kı91 ıetırebı· 
~ınlh 

ltı-ı~ or<tuıannın taarruz meaafe. 

:-y::~~&l'ad ı~ kilometre. iu vazif ej~n ::tçlr-
3 - lıloekova s:>o kuornetre. 

~~:ıı;: :b~ı~:;:~n itibaren s J m e ~ u i y ~ fj ağ; r 
tı-: 1!:lnde yanı '6 gUııde kutbakı ---
._,fll( • 

700 kilometre Uerlemeğe mu. • J 
~hnUflarctır. Bu hesaba göre Economıst adlı ngiliz gaze-
'ett ctl.nde vua.u olarak 18 • 16 tesinin düc.üncesi: "Son ka-
lıt it•. • llıMafe ka.tetml9ler demek. 3 

~..., <levrea1 ı,ın önUmUzde dana rarı vermek salahiyeti 
.\iııı~r 1

&nl l20 &11n vardır. Eğer Al'!'lerikada olmalı 
la 1 lr fimdi<ten sonra da günde " 

• ~ k 
lflJı 01 llornetre Uerlemeğe muvaf EvvelA vaziyetlmize bakalım: Ye- gillz davasını yUl'Utmeğe yardım et-
'4ııtrı urıaz.ea. o halde 10 gUn sonrcl rimiz nerede! :Nerede mi, harbin tam ) " a zan : mek mevklinde }:ıulunduk, kendi da• 
lllıı ~ 8 &'Un aonra Kıete ve 24 lı;lndeyız. Bir sene evvel harbe ka· vamızı yürlltmek mevkllne geleme-
~"1t rıra da Moakovaya varmaları r~mağı lııtiyen Amer;kalılar pek az- H enr g R. Luce dik. Halbuı<t bugUn böyle blr ortak-
' CöttlıebUtr. Fakat bu kQtıt Uze. dı. bele bir Avrupa harbine el aUrmi. lıkta baş rolU bizim oynamamızı ka-
~:Pılan bir hesaptan ibarettir; ye hlç razı dcğudıler. Halbuki Jfte !9te AmertkadakJ tereddüdün en bul etmeğe İngiltere tamamlle ha· 

İşlerin mühim bir 
kısmı tamamlandı 
Ankara, 6 (Telefqnla) - Nafııı. 

VekAletı 987 senesinde almıt olduğu 
31 milyon lira ile memleketin su iş

lerine alt plAnın birinci kısmını ta
mamlamıftır. önümUzdeki yılda Me
nemen ovası, Karacabey Haraaı, Plr. 
llbey, Sarayköy ve Tarsus ovuınm 
su işlert, sulama tesls&.t.:ı: l•letmeye il· 
çıtacaktır. 

Natıa VekAlett yek~u 50 ~llyon 
liralık bir tahalsat istemektedir. Bu 
50 mllyon lira ile memleketin bUtUn 
su işleri b&farılmıt olacak ve yeni 
p!An 1946 malt yıh sonunda. hitam 
bulacaktır. 

Ruslar 1 günde 
65 tayyare 

tahrip etmişler 
'~ Sovyet mukavemeti karşı- bir Avrupa haıbine silrüklenmlş bu· bUyUk menbaı bu endl~dlr. Fakat zrrdır. Birçok ciddi lngluz mUnevver 
tlıctıt. I' erken olma.sı mtımkUn de. ıunuyoruz, hem de kUrrcm.zın eş!ni istediğimiz kadar u.zuıeıım, harbe lerl bize karşı şu ilhamda bulunu· 
""IOrı '1tat daha &"eg kalmaaı, me- hl' gonnedlğı kadar korı<unç ve van. naaıl olsa glrml9 bulunuyoruz. Bir yorlar: «Amerika, dünyanın rehberi 
' ~an bulması da hatıra ge- şi bir harp... de!a da girdikten aonra kendımtzl olmak rolUnü, çok fa.deıi bir •ekllde 
illet~ er Bovy.Uer şimal cenahta, Garabe~ şuradadır ki, Hltler bizim aldatmıyarak bu hakikatin farkına oynıyaca1< mevkide bulunduğu halde 
' ~cenupta sevkulceyşi sa- harpte olduğumuzu bıllyor da Ame- varmak en dqATu yoldur. Buna bir bu roıun mes'ullyeUni Uzerlne aı- Cephelerde şiddetli 
"- Lenbı ar yapabillrlerse, harp rikalıların çoğu hlllll. ıarKmda aeğ1l- defa karar verip içim ze yedirecek maktan kaçınmıştır.> 

Kavgaya Başvekil de 
iştirak etmiş 

Nevyork, 6 (A.A.) - D. N. B.: 
Unlted Press Küba Ayan meclisinde 
gUrWtWU bir celsenin cereyan ettiği· 
nl bildirmektedir. 

Bazı mebuslar, hUk&metin kongre 
tarafından kullanılan geciktirme tak 

tlğlnden memnun olmadığına dalr 
dolafan şayialara inanmı,lardır. Bu 
sebepten bir kavga çıkmıt ve milli· 
yetçı mebuslardan biri muhalif has
mına o kadar flddetle hilcum etmiş
•• ki, bu mebus kafatası yarılarak 

hast,\.neye nakledllmlştlr. 

Unlted Press'e ıöre kavgaya liyan 
azuından 20 kiti ile Başvekil M. 
Satadrtgu iflirak etmlttir. 

J~pon o:zeteleri 
Siyama Japon 
h:mayesi ı i kabul 
etmesini tavs:ya 

ediyorlar ~eı-.__ .ır&d, Moakova ve Klef dlr. Vaşıng.onda. bir Alma~ se!a1eti olursak harbi mutlaka kazanmağa Bakınız, Londrada çıkan Econo· h l: p.er deva:n ed:yor 
.lı..:. ~ltlCle kışa kadar ııuyabilir ı b · ulh ünn" ti ı mist mecmuası, "on ıı"-halarınd"n Tokio, 6 (A.A.) - Ecnebi muha-.~ taı. .. ._. -· · uıunma.sını s nı .... eue erııı n azmedeceğimiz ve zafer için icap e- " W> .. 

'f ~ Alman taarruzları in- devamına ala.met Hyıyorlar. Halbuki den canları, teçhizatı ve malı gozden birinde ne dıyor: cEğer Ameı·lka ile Moskova, 6 (A.A.) - B. B. C.: birler dUn sabah Japon hlikQmeUnln 
~ . 9Cek ve 9arka doıı-ru dalma k .1A. ı d 1 d İngiltere arasında devamlı \'e esa•lı Sovyet orduları umuml kararg!hm· resml si.izcUsUnden Slyam istıkamt><-.~~. ı..__ ? ne a.,.... ya an oıan ıç n e yaşayıp çıkaracağımıza şüphe yoktur. " 
ı..._ ~ -.-n&caktır Bu ışın nazari · ,.. •- v t el hA bir ortaklııı.a girlşllccelt ise İngiliz- dan: tinde muhtemel blr Japon hareketine -.rlelır )' ' guubımu.e Af ng,on a, .. ıa UUıl r Harice ordu gönderecek miyiz, gö.1 5 
\tu • il.kat harpte öyle ahval ve f 1 , t i · d bl Al ! ti . . ter yani miktarları elli milyondan 6 ağustos tarihinde Rıu kıtaatı, mütedair şayialar hakkında izahat ı.~:ti OIUr 1 aıı 1~ e çın e, r man se ııre dermıyecek mlyız? Şoyle mi, yoksa 
"'l ki bunlar bütün hesap· k blr 1 1 ı ibaret bir adalı halk, b:ış ortak ro!U- Smolena:t, Prokorosten, Byala • Taer vermesini lstenıitlerdlr. SözcU, Japon ı.. '1lUat ' bulunmasından açı de il 0 amaz. böyle mı yapacağız'! BUlUn bunlar 
~)1 4lırı edebilir, bu ahval ve ve· Bu harbe mildafaa maksadlle su- harbin idare fekline ait ikinci dere nU oynamağı bekllyemcz. Ağırlık kov mıntakalannda ve Eatonya cep· hUkQmetinln Siyama karşı takip et-
•~ &nlar ve SovyeUer irin de merkezi \'e son kararı vermek sala besinde harbe devam etınlftlr. Uği siyaset hakkında va.zıh beyanat-.~tlt. , rUklend,k, fakat kendi tol'rağunız.ı cede meselelerdir. Bırincl derecede " 

..._L ·· 1 d 1 UIA hlyetl, glttik"e fazla bir öl.-.ıAe Ame· D.ğer mıntakalarda miliıim bir de. ta bulunmamLf iae de şöyle demlşUr: 
~ .. , değil... Topraklarımız ş m i ik ıs .. mesele kararımızı açıkça vermemiz ,. "'"' 

~nuuı1u bir ay '"inde Mos ·· rikaya g""melldlr. Biz bu tabii tarllıl ğişık ık olmamıştır. c- Hlndl,lnlnln mUdafa.asınll dair v .., - tehUkesine maruz buıunmuyor. Dun- ve harbi kazanma.-ı-a azmetmemlzdir. -,. 
~I 10 ~ da. Leningrad ve yaıun her tarafı mUstcb!Uerın eline b inkişafın karşuıında kUskUnlUk du· Kara ku•·velıeulo mesai blrlıii ye.· olan prolokol vaziyeti kendlllğlnden 
1-t 'l'Ün içinde alsalar da bun- dUşse bile tek başına Amerikayı 0 Mademki harbin için<ley~, N~in yamayız. Amerika ile b.zlm aramız- pan Hus tayyareleri, \lUşınanın mıı.sı_ izah etmektedir. Japonyarun Hlndlı,:1-
~l'et l harekAt bakımından maıt. kadar çetin bir cevız hahnde bulun- vuruştuğumuzu bılmeıniz Jazım ır. da; tlblllğe, düşmanlığa, nihayet ıs- neli kuv,·euertne, pıya<le ve hava nldekl \'azifesl sırf teda!Ul mahlyet-
~@66- Ye heaımete delllet etmez· . . . . L>ôğUJeceğ.z, canımızı, malımızı, sa- Uk!Ale dayanan mUnaaetıet tarzlnrrn_ kuvveUerlne darbe.er indirm., er ve tedlr.> 

0
vyet orduları imha edil· b &km""' t 'h ed l ı a e ım zı a eceo z. ... dan sonra ckar,ılıkh ba"-hlık> dev bu kuv\eLleri nğır :;.ayıaı.a u"'ra mış- Muhabirler, Japon kuvvetıerlnbı 

'

""&r ltı 8 • durabıllrlz kı, mUstebıtler bizı rahat d t ' i . fed ed &ı A.fA Fakat · "' t ı 
: "'1 ır u.oı ercı er er. l in? B h b" k kla elimize ı:ı 

ı....,~ nıeeeıe budur. Demek ki, harbe l'lrmemlzln sebe- · n ç · ~ ~: 1 
k azanml':"mi' olma· resine varmıf olmamızdan dolayı tardır. Siyam hududunda mUhlm mevziler 

""''- "ıH • tekrar Lenınırad, Moa- bi maddt manasıle kendi be.kamız ne geçm"T 0 ca • ne " bllAkia iftihar duymalıyız.> Hava muharebelerinde ve yerde ol. I 
~."'ıet ve Od 1ıı k ti . d eı lfizım? BI . ınnk Uzcre .ttusıar ~ı tayyııre kaybet_ iı;gal ettlklerln.l hatırlatarak J.>u kuv-
lth:'~a lu.-1·~~~ t. ameb erlın e değ!ldlr. Doğrudan dofruya dünya-,· Mesele yalnız bundan ibaret değil· ö zımi eskkl şikAyetımlz, lngııterey;ı nıJ..ııcıuır. ı.ıu,.munm kayı>ı ı.se tii> tay 1 vetlerln Hlndlçlnfyi Siyama kartı mU 
• ~ . .. ....., ........ : bıı.ce un arın nın istikbaline alt bir tucıh ve hesap . . . tak s z geç rme imklnı olmamasaydı. ., ., 

1 .... lıllihimıerl Lenlngrad ve . dıı·. Bu harbe bıran evvel bır ad Bu şlkAyetln artık yeri kalmamıştır. yaredir. dafaa edip etmediklerini sordukları 
lya, •- meselesld.r. mamn bUylik bir amell ehemmiyeti 'l ıtd b d K z lordu · ı&r, .... vcıh edilen taarruzlar. Amerlka bugün harbe girmiş b•.ı- Brltanya imparatorluğuna alt ihtı-ı 'eoııct e un a~ sonra, 1 '. 

:..:.~ı ... ~ ıa.rruzlar inkişaf eder· lunuyor, takat lleri adım atmaktan vardır. yaçları gözönUnde tutmamız şartflc askcrlc.nnln ferdı he.reJ<cLleılnden 
tL~ --- • LenlngTad aruındakf korkuyoruz. OldUrmek ve öımek hoş lşe yarıyacak ve devam edebilecek bizim her arzumuz yerine gelcbl ... j oahscdt.mcıde ve ışo;> ıe aevam eyıe
\iıl ~-1 çösWoc:ek, bu cephe· blrteY değildir. Fakat aaıı korku- blr aulhe ancak hedeflerimizi iptida cekUr. Amerika ile lngılterenln, bU· mekteulr: 

ll.ı OfQuları §Arka "ekilmeye muz. dUnyada demokra.aiyl kurtar dan iyice bilmek ve zihınlere yerleş- tün mllletlerl; dünya fedesıı.rsyonu !:;o\•yet askerlcı·J, az.mkArane bir 
...._ .. , • leaklarctır. Bu "ekilme mak emelile glreceğımlz harbin Arne. tlrmek suretile varabllırlz. hıı.line l<oymalan hakkında c:nrcııce harel<c•le ba Alman pıyade alayını 
~ 111 .. ~~Ptaki cephe kısmı da rikada demoıcru.nln ölUmUe neUce- 'Ş\ınu da blbtıellyiz ki ancak ve :Strelt adındaki idealist 'bir Ain~- dcığıimcıga muva.:faK olnıu,lardır. 
~ tl;i~lır. Smolenık dotu· leruneai ihtimalidir. )ı(odern bir ancak Amerlka, bu harbin fayeleı-ı· lmın ortaya attıfı teklifin bile: ır•r· SOu aen ta&ıa Amı&n m&k.tul dilşmllf. 
~ )e "' rölU cenubunda, Eeton- harbi idare etmek ısın ınuUa nl tayin t.<!ecek bir mevkidedir. Btı· çekletmesl mümkündür. Streıtın bu ttlr. Murnın çoı{ oıan eıııuer arumda 
-:' "1..~lb&1et L&doga. Onega &öl~ ka şu veya bu tekilde bir dik- tUn ihtııas adamları fU noktada bir- mevzu hakkındaki zih.n açıcı 'kitıı- alayın Kumancıanı da bulunm!U{.adır. 
., ~ cereyan eden Alman ve tatörlUğe ihtiyaç vardır. Harp yü· leflyorlar ki, ln&1ltere Amerlkaaız bını okuyan bir Amerikalı, t'!Sn..11 bir Aımanların zayiatı çok ağırdır. 
~~· .Almanların böyle bir zünden 0 kadar borca ııreceğız ki bu harbi kazanamaz ve dillerde yer- ,azıteyi ihmal etmiş demekti~. l>tişman, cephenin muh~li! noktala· 

... 
11 ettUtıerinl ıısstermekted!r. ıktısadi hayatımız ister istemez dev- !efen tabirle, cHiUeri durduramaz.> Burada ileri sürUlccck nokt:ı. sudm· rma takv~ye kıtaatı gondermek mec. 

""hı ...... Artık ""'·t k b t 1 lngı·ıtere vakit vakit harp gayete- ki cihan rehberli"-! rolU, bizim el u- burıyetınuedlr. Almanlar, 16 il&. 17 ~~. - onyayı ay em f leUeştirllecektir. Sonra bUtUn lkUda- 0 

~~ 0 
bölgede fımdl Narva • rı elde tutanlar fırsattan istifade e· rint Jlln ediyor. Bunların bazılarını ;ı:atacağımız mesa!e dahilindedir. BU. yo.,, .. ıcıaki cıcıl•>ıı.nıııarı ııa.ro1ı sok

-.:._~ ı...~UkuneUndı de bir ta- derek bu lkUdarın uıtUne oturmak hoş görUyoruz, bazılıı.rıru görmUyo- tun büyük yaratıcı hamleler gıbl, muş.ardu-. 
~~ ~ı muhtemeldir. Bu l8tlyeceklerdlr. Nitekim ı., b~mdakl ruz. Fllkat Amerika harp gayelerini bu rol de btiyük r1Sk ve tehlikelerle Rws ö&'le tebllll 
tı....-:'' •Uerln Srnolenık şlmıı.- parti, zaten iktııadl işlerde devlet llln edip İngiltere de bunları rea- çevrilmi9tir. Bunlara katlanmanın .Moskova, 6 (A.A.) _ Oğleyin net-
~~ kıaunları kat'ı ne- faaliyeUertni gitgide genişletmi9tlr. men kabul ederse, hangi hedefe var- mes'uilyeUnden korkup kaçarsak ln- rolunıın ttus tebiıği: 
~~ r IQln SeQilmiştlr. Cumhurrelsi Roosevelt'in UçUncU de- mak için döğüştUğUmUzü Adolf Hll· ıanlığın ahmı alırız, tarihe kartı .15 ağustos gUnU kıtalarıma Kolm, 
~ bUtUn Sovyet cephealn· fa seçllmesine sebep de harptir. Bu ler de dahil olduğu halde bUtUn dlL.- mes'ullyeUmiz bUyük olur... !smolensk, ~ıala, Çerko! isUkameUe. 
~:.ıuı..ara ve imha hareket- sebeple Amerlkamn harbe girmesi ya öğrenmiş olur. (Yarının ufuklarını aydınlatan bu rinde ve Eatonya cephesı kı.amında 

\'akit, sözcU şu cevabı vermiştir: 

c:- Askeri mahiyette olduğundan 

bu suale cevap vermeıe muun de· 
ğlllm.> 

Diğer taraftan Japon matbuatı Si

yama lknzda bulunarak Hindlçlnlyi 

örnek olarak Japon btm&yesw kabuJ 
etmesini tavılye etmektedir. 

--o-

Siyam hududunda 
. tahşidat 

devam ediyor 
Tokyo, 6 fA.A.) - Afi: 

@v ASi ICM6.\J 

İngilterede 
dahili cephe 

;yazan: M. H. ZAL 

H arıcı tehlikenin tuytkı 

karşııında lnpııereoe, biç 

9Uphe yok ki, fhndlye kadar ıörM
memlt derecede cephe blrillt var• 
dır. lı'akat bu birliğin mlbver -
leketlerlnln kontroUu olçUleriae 11,Y. 

masını beklemek hatadır. lqW& 
gazetelerinde harici meseleler llak· 
kında bile e.kl flldr farklan tama
mlle devam etmektedir. Bir QUIU.

fuakAr suete ile bir liberal ....,._ 
te \'eya bir amele cazeteeı ayni ~ 
diseye ayni :r.avlyeden bakauyorlar. 
(Taynıla) sazetesl, dofru ma.lfuaat 
üzerine itlnab fddlde yazı yuma· 
ğıL ~·ah,makla beraller tek !lafına 
İngiliz Jlarlclyeıılllln veya İngiliz 
halkının llkJrlerllll abeturmektea 
ur.aktır. O da mevcut fikir cere
yanlarından yalruı. bir1Dl MımlıU edL 
yor. 

tnglll& harp gayeleri ve Amertlla 
Oe ıaünuelııetJn l}ekll itile mllU bir 
eıiyuet mevzuu hallne gelmlf 8Ql

lamu. lngilteredekl Defriyat bak· 

kında hükümler ' 'erirkea bu :aokta
yı göz.önünde bulundurmak Jban. 
dır. tngllterellln tutacatı kat'l yel, 
yalnız lagllteredekl cereyanlana 

zUbdcal defli, Brttanya lmparaıo ... 
hıtunda ,.e Ame.rtkacla hüküm • .._ 
ren cereyanlann nihai bir &ortmll 
olarak bellrec-ektlr. 

l .ınız lngllterenln vakit ve sa
nıa. ıle bir cephe blrllflne varalııil
me. .. ı gerek tııgllterecle BUllı pyele
rinin şekil alması ve gerek Ame

rika 'e diğer memleketlerle ola.o 

berraklıfın temini bakımından çek 
mUblmdlr. Gayeler hakkında tp&I· 
dadan tam bir lttllaka ,ıan1mazsa 
işin gürültüye ceımesı, bu kadar 
1elf&ketlertn yeniden botta gttmeel 
,.e sulhun ı;on ~kllnJn taUJıe kalma 
sı tehllkeııl \'ardır. ;.\lesell (Taymls) 

gazete.inin ortaya att1tı fiklr, ~
halde bir preıı.slp sulhu yerme bir 
pazarlık .sulhu 1.lhnl.l·ettne yol aç
maktadır ki bunun iyi bir &IAmet 
diye kaf§ılanmaması ururldlr . 

Asker ailele.rine 
yard ım layi hası 
tetkik ediliyor 

Ankara, 6 (Telefonla) - Asker 
ailelerine yapılacak yardım hakknı
dakl kanun llyihasını tetkik etmek 
ve nihai !jekllni vermek Uıere Milli 
.MUdafaa, ?iafıa, Maliye, BIUçe ve 
Dahiliye encUmenlerlnln beşer kt'1· 
ilk azalanndan mürekkep muvakkat 
komisyon General Ahmet Yazganm 
relsllğinde toplanarak mesaisine de
vam etmiştir. 

Hazer ve seferde 
subaylara veril~cek 

elbise ~lt.rıncsan bahsediyorlar; yUzUnden memlekette bir nevi nu- Her Amerik&lıyı UrkUten nokta fU- mühim makalenin t!çUncU kısmını ınuhaı·obelere aevam etmlflerdir. 
'ıt "e .\ 'ııct& taaıa tataıı.t alma· yonal aosyall.zm kurulmumd&n endi. dur: lngi:lwerle ne aman blr it be· yarınki sayımızın ayni sütunlarında cephenin sair bolgelerinde değişik_ 
~an ileri harel<eUnde se- ft edenler vardır. r&berllğlne gtrlşmişsek ancak bir tn- okuyaca\csmız.ı ilk olmamıtUr. 

Gotr!Örlllmedikge, bu hare- ~=======--=-=--=-=---=-~========================== Baltık denizinde bir denizaltımız, 
' Uğu Uzerlnde kat'l ti· k R 1 t asker ve mühimmat yüklU bir clUf• eltctıçtUr. Meydan mubare. Portekı·z A m eri a uzve man nakliye gemisini batırmıtır. Jlh;:-ıt -:::u bir müddet daha Hava kuvvetlerimiz, dUfrnan plya-

~· Aı-~ektir. Harı·cı·ye Nazırı de ve topçu birliklerine, tayyare mey il~ --ıan • Sovyet harbinin • Atlas Filosu danlarına ve tayyarelere daı-beler 'D· ~e1an tarzı, ahval ve şart Madeira adası garnı- dirmıştır. 
~~ lltçe, Sovyet ordularının k . c d il H ull Kumandanı ile lllınt •• 1 

l.eningrad, Moekova ve ZOnU nU ta VIY6Y8 or e 
ı.....:-tt-::U&nnda getirebilmeleri karar verdi görüştü 

Moskova ü&erlnde IS tayyare 
dlil}ürilldü 

Domei ajın11nın blldirdiğlne aöre, Hin· 
<liçiniyi itıııl eden Japon kuvvetleri dün 

ölle nkti Siaııı hududu civarında ismi 
laarilı cdilmiyen bir ıehre vuıl olmutlar· 
dır. Diier tuafıan ceçen hafta CWIWtOIİ 
günündcnberi büyük mik)asta Japon &CV· 

kiyatının Siam hududuna müteveccihen 
yapılmakla olduğu da hatırlatılmaktadır. 

Tokyo'da ~ıkan Shngai Sbogyo gazete-
6İ .Sam arazisinin tamamiyet \le f5tikJili· 
nln Hiadiçhılde bulunan Japon kuvvetle
rinin mevcudiyetile temin edilmiı bulun· 
dujuou vo herhangi bir üçü~cü devletin 
aüfuı 1'e tuyikl ne naertehede olursa olsun 
Japonyaııın AtJ& kıtuıada hikim kılmak 
kararım katlyea aart&DHyaeağıaı yu.ıak· 
tadu. 

- o 
,-.& Ol&bi Cllr. Bu ancak bir tür. çekiliyor 

e )' lir: O d&, Ul!ltUn kuv- Lizbon, 6 ( •. A.) - Portekt. hU· 
&pıı~ --·'"uıce"-' taar-

......... JY• kflmeti Madelra adasındaki garnizo· Nevyork, 6 (A.A.) - D. N. B.: A· 
merlkan radyosu spikeri ve Hearst 
gazeteleri muhabiri M. Broke Carter, 
New-York DaUy Mlror gazetesinde 
yazdığ"I bir yazıda, mevsuk memba· 
!ardan alınan haberlere göre, Ameri
ka Hariciye Nazırı M. Cordell 

Vaşington, 6 (A.A.) - Ofi: Bah· 

rlye Nezaretinin bir tebliğine göre, 

Potomao yatlle ~aU AUantikte .ııe

yahatte bulunan B. Rooseveıt, dUn 

Amerikanın şimali AtlanUk :filosu 

kumandanı Visamiral King ile g15rUt. 

müttür. 

Moakova, 6 (A.A.) - Relm1 teb· 

uı: Macar yahudileri 
5 • 6 ağustos geceılll bir çok Al- k ı·k "k } 

, fl~r A_ "k 
'- ~erı an 
L lceri heyeti 
~·ıbona geldi 

nu büyük mikyuta takv!ye etmeğe 
karar ve.rmiflir. Bu yeni tedbirin A
aor ve Yetilburun adalannd&kl asker 
tahfldatlle hiç bir allkuı yoktur. 

man tayyarelerinin yeniden Kasko a5 er 1 VeSI a &flDa 
vaya bir akın yapmak teşebbüatlnde yahucli kelimesini 
bulunmuş olduklarını bUdlrmekteclir. 

Yalnız tıır kaç münferit tayyare şeh· yazdıracaklar 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ordunun ka 
ra, deniı, ve ha'a kmmlarilc jandarma, 
gümrük \C muhafaza ıe:ekküllerinde müs
tahdem suba)lardan hau-rde takım, 00. 
lük: ve eını! okullarında bulunan asteğ· 
menlerden ün } uzba§ıya kadar neferlo
re mah6u& birer kat elbise, kaput, çiıme, 
fotin, denizde muadilleri vazlfelade bu· 
Junanlııra nefer elbiM-.si yerine deniı la· 

hitlf'rine maheııs io elbisesi ile deniz ne· 
ferlerinc mahaus kaput ve fotin verile
cektir. Seferde biltiin subaylara ve aake
ri mcmıırlara, kısmi ecferherlikte de -
ferbcr olu ve buyük manevralarda ma· 
nevnya lıtirak edeııler de ayni haktlll' 

iııtifade edeceklerdir. Huırlıuwı kanun 
liyilıuı Büyük Millet Medi&nin hu dev· 
realnde IDÜttaceliyet kararilc cörutülecek
tir. 

"' .. ( ~·A.) - Londraya gi-
~~ Petteraon·un riyaseti 

~ ~ l.t& bir Amerikan askeri 
, ile Uq bı bona gelmi.f tir. İki al· 

~ı bu heyete dahlı· 

cLlma> nakliye gemisi bucUn as
kerle yilklU olarak Funchal'a hare
ket edecektir. 

A · ~ a·kı" agı"' r merıKar. ı:ı 

kruvazörü 
Avustralyaya gitti 

""d '---• -•• r J'afinBtOn, 6 (.A..A.) - Bohrire nucı· 

\dlda iki casus reli talim seyahatinde bulunan cNort11n-
l.. . • ol ton>, cSal4 Lake CitY> alır kruuoı6rleri· 
~.. trl edildi Jıin .Aı;uaralyadakl Brnbane linumına 
.·""t·lf~...\.) _ 85 yaşında ,Udiklerini büdirmijıir. 
c:..... ıc..-1• ·Vaeıtı adında ve 25 * 
.. -.ıt, bu 'l'hea Drucke isminde Brnbane. 6 (.A.A.J - Buraya ıckn 
~ ~ Wanellworth ha· Amerika kruı;a:örlerlne kumanda eden 
~ite, .\Un eclilmltlerdJr. Amiral Ta//inder, Ba:eteciltre yaplıjı be· 
" Ge ~ an tebaasındandır. yanalla bu /ıarb/Jı deııamı miüldulnce A· 

11tt ' içre tabUyeUndedir. ı;usıralya ııJarında bunlardan baaka diler 
lak' bir Alman tayyare1i Amerika harp Bemilerini de airmelerinin 

lıtıı --~&'da kt.ln Banff muhtemel oldujıınu söylemi,ıir. 
'>\' ~Uk~lne getirilmiştir. * 
ı 'h..~1~ Ufak bir l&J'ldalla .Melburn, 6 ( A.A.) - Norı1ımnp1on ve 
---,alttıkı:dır. İki casus, ha- Salt Lal:c Ciıy .A.mtrika harp gemilerinin 

ille il ~bb n 80nra bu 6andalı Brisbane limanına geldi!.lcrinden balı.sc. 
~' Çı lla etrnişlerdir. Fa- den Aı:usıralya bahriye nazırı B. Husu 

•il._: t.ret\ karıırnış ve bu casus- ıöyle dcm4tir: 
~ ;ıcıukları anlaşılmış_ Bu ziyaret şimal dostlarımızın na:arı 

llııa.. ~ ..... e alıcı ve verici bir dil:kalindcn karmıyacakıır. Bugünlük bu-
~ ~ ""'llUnuy.... • 

' 41eııebı 0
•-.u. Pasaportla- rada iki harp gemı.si varsa da yakın şu. 

'PaaaP<>rUarı idi. Her /arda daha başka harp semüerinin bulun· 
konUfuyorlardı. dulunu "4 ıannetiirorıu. 

Hull'Un sıhhi .sebepler dolayıslle isti

f& edecefinl bild.irmektedlr. Bu mev

kle, vaktile de ayni makamı ifgal et 

mlş olan bugünkü Harbiye Nazırı Jıl. 

Stimson'un getirilmesi ihtimali VU• 

dır. 

Muhabir C~r. bu takdirde M . 

Wendell Willkle'nin Harbiye Nazırı 

olacağmı tahmin etmektedir. 

Muhabir Carter'e göre Rooseveıt, 

Harbiye Nezareti için daha genç bir 

adam aramaktadır. Cihan vaziyeU 

daha vahim bir safhaya girdiği ıa

man bittabi böyle bir adamdan daha 

fazla istifade edllecektir. 

Siyam 
Mançuko hükµmetini 

resmen tanıdı 
Banakok, 6 C..\.A.) - Reuter: 
Siun hükumetinin Mançuko hükümetinl 

tanıdıJı resmen bildirilmektedir. Bu ta· 
nımak keyfiyeti ıııerasİDl6İZ olarak \ 'e 

Mançuko bat~lılli ile Siam ba§vekili ara· 
şında teati edilen müte!abil telgraflarla 
lllkuagelmi§tir. 

Japonyadaki 
Amerikan 
tebaası 

V~lngtont 6 (A.A.) - Reımıt mah 

fillerde söylendiğine göre, Birleşik 

Amerika hü"meU Japon gemileri

nin Amerlka seferlerini tamamen ta· 

tıı etmelerine mebni Amertkaya av

det için lmkb btılamıyan Amel'.ika 

tebaasından 654 kişiyi almak üzere 

Japonyaya bir gemi gön<lermeğe ka

rar vermiştir. 

Kral Boris 
Rumen ve Hırvatı 
elçilerini k1bul etti 
Sotya, 6 (A.A.) - Ofi: Romanya

nm yeni Sofya sefiri ile HırvaUsta
nın yeni sefiri, Kral Boris tarafından 
kabul edllerek mUşarünileyhe itimat. 
namelerini takdim etmişlerdir. 

rı.n Uzerlnde uçmağa muvaffak ola- Macar ve ltalyan 
bllmlttir. Dlğer dUşman tayyareleri, Budapefte, 6 (A.A.) - Ofi: 17 

avcı tayyarelerimiz ve defi batarya- y .. mdan 50 )'&fln& kadar bütün Ya- ziraat nazırlan 
la.rmliz tarafından dağı~lmllfludır. hudller bugUnden Wbaren 3 birincl-

DUfman tayyareleri, bombalarını tefl'in en tarihine kadar nUlua da· Sofyaya gidecekler 
!relerine ,pıUrıcaaUa aakert defter· 

uzaklaı·da, Moskova haricinde bof&ll. Ut 1 k dil ri 1 Sofya, 6 { A.Jı...) _ ocı· .... acar ve lerin huaust e un arma en e n .... .... 
mıflardır. tlrm 5 b t tulm "' ltaıv•" Ziraat na•ırları, B .. ı .... zı·· kaydet e0 e mec ur u u7 .ar- ,,. .. , .. -.-

Payitahtta müteaddit yaıncml&r dır. Bunlann aakert hizmet vesika- raat Nazınnın ziyaretini iade etmek 
çıkmış ve bir çok evler harap olmut. !arına (Yahudi) kellmeal hassaten ••-~-~ ,,_,,_,,_,.,.'el eylQJ ayında Sof· 
tur. Hiç bir askeri hedefe isabet va· 1 •• ~ t edil ktlr -ya -'eceJderdJr, 
ki olmamıştrr. Dllfmıuun 5 tayyaresi ka)'It ve "T"""e ece · ,,- •- ---======= 
dUşUrlllmUştUr. Hava kuvveUer1ml· ===~==:::ıı======::z::==-
zin zayiatı yoktur. 

Harp çetin ollıcak 

Mo&kova, 6 CA.A.) - B. B. C: 
Kızılordunun organı olan Krunaje 

Svesda, ~ark ceplıeaindw barekit hakkın· 
da §Öyle yazınakuıdır: 

Altı lıafıa geçtiği halde Almanlar, he
nuı: pliinlarını tahakkuk eııirmeie mu· 
vaffak olamadılar. Almanlar, K ızılordu. 
nun hö> le bir mukavemet göstermesini 
bt•klemiyorlardı . Zırhlı Alman fırkaları 

zareri kazanacaklar ve bu euretle Alıııan 

ordusunun yıldırım harplerine bir Y'niıi· 
ni iliin: edeceklerdi. fakat Kızılordunun 
zırhlı cüaüıamları, zırhlı Alm:ın fırkalı· 
rını 6Üraıle imha eımeğe muvaffak olmut
lardır. 

Bununla beraber Kraenaje Svesda, mu· 
cadclcnln çeıin olacaAını kabul etmekte
dir. Sovyet gazetesine göre büyük ıstırap
larla geçecek olan aiinlercltn aonra zafer 
günCfi doğacaktır. 

Sardenya adası 
Ark Royal tayyare pmWacJen 

kalkan tncDlz tayyareleri santenya 
da iki tayyare meydanuu bombala· 

dılar. 

Akdeal&de Jtalyaya alt olan bu a. 
da. Konlka actuınclan Bonlfat'lo 

bopalle aynlmı,tır. Satlll meaaha-
11 Ho&l Jd)c)111etre murabbaıdn·. 

Merke&l ea,llarl = Kalyari'dlr. 
lt.af7alUD O&ıUarl ve 8uMrl eya
letlerlnl Utth·a etmektedir. 

Mllittaa IS80 &ene ev,·dden bat· 
layarak elden ele geçen ,.e 1297 yı
lmdan ı '208 yılma kadar hpanyaya 
alt olu ba ada 1718 de tnımaıere 

geçmlf, lngt!Wer UJS te adayı A

''119turyaya ''emltlerdlr. 1'720 tari

hJnde A\'lUlturya adayı Slcllyaya 

bedel, Snrdenya Kralı unvanını alan 

Sa\·oya dilkuına terketmıı \'e 1881 

de ltaıya Kl'alı unvanı. 8ardeaya 

Kralı unvanının yerine ıeçmekle 

ada da ltaıyaam malı oımu.,ıur. 

Adada kurfan, flnko, bakır, demir 
\'e tuz çıkanlır. Butday, ....-p H 

1.eytlnyafr lııtDlaal olunur. Havuı 

atrr ''e aıtmalıdır. Adanın ummnı 
ntltUH 1911 ı.tattaılklerine lln' 
9'1%,161 idi. 
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HiKAYE...__ 
Kadın intikamı 

Güzel, 
Sağlam 

T E B Z t 

MEHMET SABiii 
ATALAY •l'.ol 

Temiz masraf, temiZ tş;ll 
Bay, Bayan kostümleri son rııo
da üzerine yapılır. 

İlita."'lbul 4 Uncu Vakıf ıı" 
sırasında Yer.ı Türkiye hntıı. 

1 Yazan: r._ahmııt A.ttili iiıYKUT 1 Ve İştahlı! Ağrıları dindirir! Doktor lll!::l'llı:::P"'ı 

Muzipliği, ~akayı çok &e:Ven bir adam· 
dı. Bu yuzden başına bir harli de garip 
vakıalar gelmi~ti. Son yaptıiıı muzipliği 

o(iyle anlatıyordu: 
- Yazıhanemde idim. Telefon çaldı. 

Ciinirli hır kadın ecsi: 
- Allo. Ra~it ben Giııin, dedi. 
Biran ct"vaıı vermedim. Benden ene! hu 

nıızipliiıi otomatik }apıı, dedim. Arkıı5ı· 

ıı da ben tıuııamladım. 
-Ra§it Bey ı;rtıi efcııdiın. 

Bır kapıcı ağzile konn~u)urdum. 

Ayni einirli ~le sordu: 
- l\ernyc gitti"? 
- Bilmem efendim. Iliraz el•cl )azıha· 

neye bir bayan geldi. Onunla gitti. 
Daha acell', d:ıba Binirli bir sorgu raptı: 
- ·e dedin? Anlamadım. 
- Bir bııyıın gc-ldi. Beraber çıkıp gitti. 
- Ya •.. Öyle mi •• peki, direrek telefo-

nu kapadı Ondan ronra bastım kııhkııhıı· 

yı. Vay Roşit Beyin başına geleceklere ... 
l'iiıekim Ra.il Bey bir dostumun dostu 
imiş. Bu yanlı' telefon hikii~C!ini ona an· 
latmı§. O da bana nakletti. cElirnc artık 
telefon ahizesi almıyorum demi,. Az daha 
bu mendebur §eyin yüzünden c\im oca· 
ğım )Jkılacakıı. Bir akşam eve mutadım· 
dan biraz geç geldim. lliznıcıçi kız kapıyı 
açtı. 

- Hanım nf!reıle? Çünkii daima beni 
kapıdan karım k1I?ılardı. Kız, yüzüme 
kabahatli kabahatli bakarak CC\ap \erdi: 

- Sinemaya gittiler. 
- Sinemya mı? 
- Evet. 
Sekiz genelik karı kocayız. Karım hir 

dda yalnız başına ainemaya ı;itmiş bir 
kim•r. dt'fıildir. Acaba hatırından çıkamı· 
yacağı bir arkada§! mı geldi. 

- Sinemaya yalnız mı git.ti? 
K ıı, üzülert'k, büzülerek ağzında lıir 

§eyler ı:;cveledi. 

- Akrabanızdan bir hay geldi. Hanı· 
'tlrfenrli)"i aklılar, beraber ı;iuilcr. 

- Bir bayla mı? 
- EYet efondim. 
- Kimmii bn bay? 
- Akrabanızmış. Genç, t;ÜZDI, se'l'imli 

bir zat. 

Tepemden aşağı kaynar bir sıı dökiil· 
dü zannettim. Karımla eevi.iyordıık. Dona 
karşı eevı;i i, sarlakati, vefası hiç tc yap· 
macık de.ğildi. Biraz sinirli, biraz hır· 

çındı ama, bu umanda hangi kadın Hu· 
va ana kadar geniş yürekli, Meryem ha· 
tun kııllor uysaldır. Doğnl$n ben de karı· 
mı ~iyoordum. Sen gördün mü fjmdi ha· 
fıma grlcni? Sekiz aene sonra el herifi 
ııkroba•ıyım di)e karı) ı koluna taktığı 

gibi sinemaya eurükliycoek ha .. iyi amma 
benim höyle genç, ~zel, yakışıklı hir 
akrabam da }Ok. Arkada,larımdnn birioi 
de!em ne münasebet.- A> ıkla pirincin 
ta~ını. Hemen evden fırladım. Karım 

Beyoğlunda yalnız bir sinemayı beğenir. 
\ 'e mutlaka her haha oraya gideriz. Bu 
d.-dim yine buraya giııni§tİr. llt'nı yürii· 
,or, hem bütün hı•ım. akraba ~e süla· 
leyi gözlmmin önünde geçit re!mi yap· 
tırıyorum. Allah Allah sanki hepsinin 

köküne kibrit su) u dökmü~ler. Hiç birisi 
aklıma gelmiyor. Kendi kendime: 

- Raşit sakin ol. Muhakemcni, §Uuru· 
nu muhafaza et. 

İçimde iizüntülıi hir lıryecan 'ar. Bana 
öyle geliyor ki karımı elimle ko} muşum 
gibi sinemanın loca•ında meçhul akra· 
hamin beraber yakalaynercceğim. Sine
manın ı;iŞ<""•i önünde durdum. Boncuk 
ı;özlu matmazel beni tanıdı. Daha ben ı 
J.ir şey sô}lemedcn: 

- LoC'anız anı;ııjc hayım, dedi. 
- Bır hu•u•İ \eriniz. 
Hole girılıf;im zamun 8arışın mini mini 

matmazele elimle işaret cııim. Elini du· 
daklıırınıı götürerek bana sus! işareti \el"· 

di. ilah.. Jemek matmazel cfo karımın 
bııra}a bir yabancı l'rkckle ı:;l'idiğini gör· 
müş \C şüphelenmişti. Her ikimizi de c;ok 
iyi tanı)ordu. Kalbim eiıldetle çarpmıya 
başladı. Acaba onu bu karanlık locada 
kiminle beraber }akalıyııcaktım. 

Matmazel yanıma yııkla~ıı: 

- Reşit Bey, hanımımı bir 
rabcr geldi. 

- Evet, hili)onım. 

bayla be-

izin locanızı angaje ettiler. 
- Evcı, onu <la biliyorum. 
- Benimle beraber geliniz, dedi. 
O önde, hen arkada yürüyoruz. Elinde· 

ki anahtarı yava§l;a kapıya soktu ve hana: 
- Buyrunıız, dedi. 
Ayaklarım sendeli>ordu. Kalbim oid· 

deılc c;.arpı}ordu. Kendime şöyle bir çrki 
düzen verJim \e bir hamlede içeri girip 
kapı) ı kapadım. Hufi( bir kadın çıiılığı. 

- Kimsiniz? Bura•ı angajedir. Yanlış 
locaya ı;irdiniı. 

Bu ses karımın sesi iıli. Fakat yiizunü 
göremiyordum. Karanlığa alışan gözlerim 
karımın ~anında yabancı birisini aradı. 
Kimseler yoktu. 

- Guzin, karıcığım lıen Ru,it dcdin1. 
\'c yanındaki sandalyeye olurdum. Ne u? 
Karım haCil hafif ağlı)ordu. 

- Hain. Beni aidatım. Benim üzerime 
hiyaneılik eltin. ~ana artık inanmıyorum. 
::>enden nefret ediyorum. 

Şaşımıı~tım. Benim taarruz Eilihımı 
karım bana karşı kullanıyordu. O anıla 
perdırye akseden platonik lıir aşk safhası 
onu merhamete getirdi. 

- Artık bana dönıliin. Benim•in değil 
mi? dedi. ;;a~kın, budala, mütehayyir ka· 
rımı kollarımın arasına çektim. Ve pcr· 
dedeki tablo kadar cııulı bir ıı.k tublo•u 
da biz }arattık. Neden sonra karımı Jm· 
rıı intikama beni boş vesYCSC}'e dü,ürm 
telefon hikayesini anlıyabilclim. Karım 
cidden ustalıkla bir oyun tertip etmişti. 

)leğı•r telefon muzipliğinden sonra o da 
benden intikam alnuya kıılkmı§lı. Bımim 
bir bayanla dışarı gitmem ne kadar hıı· 
yali ise karımın akrabamdan bir erkekle 
eincmaya gitmi' olması da o kadar uydur· 
ına bir planmış. Fakat telefon hikiiyesiniıı 
yalan olduğunu karıma inanclırıncıya ka· 
dıır da goheğim çatladı. Etrafta müna•u
betsiz, soysuz mn ararsın çok ... 

Mahmut Attila Ayfwt 

Çünkü: 

Kullanıyor! 

Çocuklarınızı küçükten 
SANIN diş macununu kul
lanmağa, SANİN dif macu
nu ile günde üç defa diıle
rini fırçalamağa alııtınnız. 
Gürbüz yeti§melerini temin 
etmif olursunuz. 

Eczanelerde, büyük ıtriyat 

mağazalarında. bulunur. 

Z AY i. 
Harbiye askerlik daire<iııclen aldığım 

terlııa kôğıdımı zayi ettim. Yerıbini çıka· 
racağımdan ~ kisinin hiıkmü )tıktur. 

llalit oğlu 324 doğumlu Muharrem 
Kurı.an 

Kumkapı Çiftegelinlcr caddesi l:! :\o. lu 
simitçi fırınında. 

. 
inşaat i:anı 

Sü~er bank umum müdürlüğ5nden 
1 - Nazillıde in~a <-ttirilecek ışçi apartımanları ile hıınlarıı ait yol. kanali· 

za.)on, hnrid su il ıs:ıtı ı;ibi inşaat knpalı zarf ıı•ıılilt: <-ksiltme)c konulmuştur. 
hbıı inşaatın mulıammcn ke~if bedeli 306513,04 liradır. 
2 - Ek•iltme cnııkı 16 lira mukabilinde Ankarada ~ümcr bank ınuoınclat 

şubesinden alınae<ıktır. 

3 - Eksiltme 22/ 8 911 tarihine müsadif cuma 
Sümer Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - )lııvokkaı teıninaı 16050 liradır. 

günü saat 16 da Ankarada 

5 - • hıekliler teklif evrakı me)anındıı, şimdiye kadar yapını' oldukları bıı 
gibi i;lere 'C hunların bedellerine, firmanın teknik t~kiliitının kimlerden terek· 
küp cıtiğine 'e hangi bankalarla muamı·lcıle bıılıınduklarına dair H!Sİkıılıır ko· 
yacaklıırdır. 

6 - Teklif mektuplarını hni zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 " ka· 
dar makbuz mukabilinde Ankarado Sümer bank umumi kiıtipliı;iM !Peliın olu· 
nacaktır. 

7 - Posta ilr göndr.rilccı·k teklifler nihayet ihale saatinden 1 
kadar gelmi~ ,.e zarfın kanuni §Ckilde kapatılmış olması lizımdır. 

saat e\-veline 
Po~tada nıki 

olalıilecek geeikml'ler nnzıırı itihare alınmıyacakıır. 
8 - Bıınkıı ihaleyi icrada ~l'rhc~uir. (5168) (6759) 

Sümerbank birleşik yün ipliği ve dokuma ve Sunğipek 
fabrikaları müessesesi müdürlüğünden 

Değirmen, makine va tesisat s~tı,ı:rı 
l - Suınerhanka ait l:nkapanınduki kiıçük \'C büyuk değirmen denilen bi· 

nalar rlııhilindeki rnukine ''" tesisat \C bunlara ait bilcümle aksam hali lwzm 
ile bulunduğu }erlerde l!!slim edilmek ~arıile 511llŞB çıkarılmıştır. 

2 - Kapalı ıarf ıısııliı ile talihine ihule edilecek olan bu tesisat ve alit ,.e 
edevatı t-alın almak istiyenlcrin trkliflerini 25 Ağustos 911 tarihine trsaılüf ~den 
Pazartesi günu &ant on iki)e kııılar t~tnahıılda Katırcı?ğlu hRnının beşinei ka· 
tııuloki ~ıımcrlıank birleşik )Un ipliği ve dokuma ~unğipek fabrikaları mucssc· 
sesine tcHli !'imiş bulunmaları liizımılır. 

3 - i~bu tesisat 'C makine ''esair ak amı m:ıhallinde görmek mümkün ol
dıığıından miıes•e•rmi1. kannliyle mezkiır değirmene mı•rnı•:ıat edilchilir. 

4 - l\luvakkat teminııt açke i 5250 lira olup kati teminat için bu ıııebliğ 
ihale tarihinden niha}et iki gün ıarfında iki mi•linc ibliif; olunııcııktır. 

5 - :iıimcrLonk işbu ilııılı;>yi )apıp ynpmaınakıa muhtardır. (6766) 

r ::o~:A~I f ı M .. ,~~!u~~!.~~.?,~.~~~~ ~~!! .,udu· L. 1 7.am mc,hur Fuad Paşanın eski gelini müteve!fiye Ba~an Zahi:le te~ekesinc ~ 
Bqünkü proıram 

7.30 Program 
i.33 l\lüzik 
i.45 Ajans haberleri 
8.00 \lüzik 

19.15 ;\lii1Jk 
19.30 Memleket &ant 

ayarı 

19.15 f.liiı.ik 

8.30 8.45 E\ in aaati 20.15 Rad) o gazetesi 
12.30 Program 20.45 Muzik 
12.33 ;\lüıik 21.00 Ziraat tak. 
12.45 Ajans lıabe:rleri21.ıo l\lüzik 

13.00 Müzik 21.25 Konu~m:ı 
13.15/ l t.00 Müzik 21.40 :'\liizik 
18.00 Program 
18.03 !\[ üz.i k 
18.30 Serbest 10 

dakika 

22.30 Memleket ea:ıl 
nyıırı 

ait olun nıulıtelif nadide. ıııücevlıerot Sundal bede:teııınde tC§lıır edılmekte· ı 
dir. Tarihi kıymeti maddı kıymetınden kat, kat yuksek olan bu parçalar 
Beyoğlu 4 üncü Sallı hukuk lıikiınliği tarafından Sandal bedesteninde ağın· 
tosun il nci pazartesi günü miiı..ııycde ile &atılal·aktır. ' . 
~-- BadıklJ 

1 
Bayanlanna MÜJDE 

Ehven şartlarla. en son model 
üzerine saç tuvaleti ve perma

nant, manikür yapılır. 

ANKARA 
Bayan berberi Nimet ve Sedat 
Ksr.lıköy Bahariye cad. No. 46/1 

1 

BİRiNCİ SINIF MÜTEHASSIS 
OPERATÖR - DOKTOR 

RABİ .. E BATU 
n~ıalarını 9 dan 18 c kadar 
Sağlık Yurdunda kabul eder. 

Tel. 20107 

NEZLE 
derhal geçer, 
bulunur. 

ve 
icabında 

ORrANİDİS 
günde Cild ve Zührevi mUtehnSSJSl 

5 
Beyoğlu Suterazl ııokak N°~1 
Nil apartıman 2 el kat Tel 4S 

lstanbal Levazım Am:rı:ğladea Verllea; 
Bar!ci l ıkerl Kıtaat lıiDlan 

~ 

5000 kilo kesme makama alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12'8/94~ 
günii sanı 15 de Ç'.orluda askl'ri satın alma konıi~yonııııdıı yapılacaktır .. E' -aV'" 
niımııne!İ komisyonda ı;orülıu. 'reminıılı 270 liradır. Taliplerin bcllı ') 
lomisyona gelmeleri. (380 • 6752 

* ~ 40 ton sığır etine verilen 40 kuru~ fiyat pahalı görüldüğünden pazstl 
ek,iltnıeı!i I:i 8/ 9U Cuma sünü wat 15 de Çorluda a~keri satın alma ko~ 
nuııda yapılucaktır. Teminatı 1200 liradır. Taliplerin belli vakitte koı;ııl) 
gelmeleri. (828 • 6750 

* • ~ Q 
Brher kiloıou 41 kuru§tan 36,000 kilo sığır eti kapalı zarfla elmltm~., 

ınu~tur. lhalc•i 28 '8 9U Per,embe glınü saat 16,30 da Çanakkıılede a!kc:rı : l 
olma koınisyonunda yapılac.aklır. ilk teminatı l 107 liradır. Taliplerin kanuııı tt 
sikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir Hat evvel komisyona ,erııı) 

{826 - 6748 

edikule 
Fabrikası T. A. Şirketi 

Fabrika 

Vater 
» 
)) 

Teslimi 
No. 12 
> 20 
)) 24 

ip l:k Satı~ Fiyatlan: 

Paketi 622,5 kuruı 
» 762,5 ]) 
» 822,5 > 

Tire » 20/ 2 » 832,5 > 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
25/ 8 941 Pazarte!i günü ııaat 15 rle İstauhulda :\'afia müdürlüğÜ ek 

komi yonu odasında {1530.14) lira ke:if bedelli İstanbul 1 inci ona okul 
ratı açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Mukıı,ele, ek!iltmc, Bayındırlık i:lcri gcucl, hususi ve fenni 

proje keşif hulu B.!'iylc huna müteferri diğer euak dairesinde ı;örüleccktit• 
Mu .. ııkkııt teminat (114) lira (77) kuru~tur. 

İsteklilerin en az bir teahhütt~ 00()()}_ ~rol ık ~u işe b~ i.~ Y~ ~ 
clair idarelerinclcn alını§ olduğu ~esıkıılara ıstınnden htıınbul vılayetınc ~ 

hli 
et ,-e Q 

atle cksilıme tarihinden talil ı;unleri hariç (3) ı;ün evvel alınmış e >" , 
67s6' 

~t 
~~~~~~~~~~·~~~~~~~- ~ 

yılına alt Ticaret Oda ı vcsikalariyle gdmeleri. 

Devlet Demiryollan llanlaVı 

Halka kolaylık olmak üzere 
l - Ankara • Kırıkkale, Ankara • Polatlı, Zonguldak • Karabük ,-e i 

l\lanisa kmmlıırın<la bulunan i~uısyonlordan, kendi kmmları dahilinde ,o .1; 
kilometrelik m~:ıfelerde bulunan istasyonlara tam ücrete tabi yolcular 

1~ 
2 - Ankara garından yalnız Polatlı istasyonuna ''c bilmnkabelC 

istasyonundan yalnız Ankara'ya yarım ücrete tiibi yolcular için. 

Gidiş • dönü~ bileti &atılınıığa başlanmışur. Fazla tafsilit için ist~ 
müracaat edilmelidir. c5131 • 6ı-

ıı 

( BULMACA 
• 

Soldan eata: 1 - Yüksek sesle 
bağırma; 2 - Bal; gUreş tabirlerin· 
den. S - Bir nevi ynssı kılıç; tersi: 

• J 18.1-0 Müıik 
19.00 Konuşma 

22.45 1\1 üzik 

22.55/23.00 Yarınki 
program. CDmhuriyet Merkez Bankası 

GONON 
[.eoRSASI.J 

2 AGUSTOS 1941 VAZIYET/ 
PAS l F 

l 
ŞikA.r. 4 - Yavaş; familya. 5 - Klr. ı-++-+--ı 
6 - Kımıldanış. 7 - Gelecek; şark 3 ı-+-+--t-
cdatı. 8 - Göz ile kulağın arasında· it 
ki çukurca yer. 9 - Götür!; boş. 5 
ıo - Meşgul etme; bir hayvan. 11- 6 

6 AGUSTOS 9U 

Kasık; yapıp meydana koyma. 

Yakandan apğıya: 1 - Sulu ve 
çok pişmiş pllfıv; bizden uzak. 2 -
Alan; Adı ve çUrük mal. 3 - Bazı 

hayvanların saçı; ufacık roman. 4 -
Amerika. kıtasmda Birleşik Amerl
kaya alt arazi; !asıla. 5 - Tuvalet 
oJeUerlnden; bir nota. 6 - Çok ko· 
nuşan; bir nota. 7 - Çok iyi; fera· 
set; bir nota. 8 - Bir nota; kasık; 
olmamış. 9 - Kısa zaman; toplantı. 
10 - lki tarnftıın biri; dılsiz. 11 -
Blr istifham; bir kasabamız. 

Dtll'i.Ktl BULMACAl'.-ıN HALLl 

4 - Av; Saç; Ne. 5 - Semih; ıı. 
6 - ltab. 7 - Ramazan. 8 - Alı\; 

1 Sterlin 

100 Dolar 

::. faviçrc I'rc. 
> Peçeta 

> Yen 

> İneç Kronu 

Esham ve TahvUAt 

İrade. 9 - Eıivan. 10 - An; Edanı. 1933 Türk borcu l 
11 - Dllirane; Re. 1918 istikrazı Dalıili 

Yukandan aşağıya: 1 - Sıra sıra; 1933 İkrıımi>eli Ergani 
Ad. 2 - İlAve; Aleni. 3 ..._ Gır; Mi· 1931 ~ıvas • Ermrum 
mar. 4 - Ak; Si. 5 - Sah; Z iver. Anadolu Denıir}olu tahvili 
6 - Anaç; Arada. 7 - İnanan. 8 - T. h Bankası müessis lıisso 

Soldan sağa: l - Sigara; Gebe. Granit; Ne. 9 - Acemi. 10 - Bu; 
! - Ilık; Un. 3 - (a)rar; Şaban. Nil. 11 - En; Elegeçme. 

NUKUT 

Türk Altını (Reşat) 

Edirnede balık 
avlarken bir kaza 

Edime (Hususi) - E"'elki gün Tunca 

nehri kenarında mühim bir kaza olmu~lur. 

Kayseri halkevinin 
faaliyeti 

Kayseri, (Hu usi) - Bir müddetıenbe
ri köy gezilerini tehir eden llalkevinıiz, hu 
pazardan itibaren gezilerine b:ı,lıyarnk 

gittikleri koza, nalıi)e \C köylerde tem· 
!iller vermeğc \"e küylulcrle lıa bilıollcnlc 

bulunmu~lardır. 

Türk Altını ()[amit) 

Kalın beşi birlik 

> > (Reşat) -24 ayar altın gramı 

A.bone 
1'ürklye dahllinde: 

Senelik 6 aylık 

1'-00 7150 

ücreti 

Saylık 

400 

Balık avcılığına çok meraklı olan !e
kin mernıırlarındnn Abdürrahmıın geçen 

ak§llID Tunca nehri kenarında pek ee,·d ği 

bu eğlencesine devıını ederken oltasına 

takılan dört kilo eıkletinde büyük bir !:I· Kayseri, (llu u i) - Bu )ıl b:ıl;larJa Hariç memleketlere: 

1.an balığını çıknrtmnğa uğrıı~ırken ha· mey\e, S'""en &eneye nazaran çok fazla 
~~ Senelik 6 nylık 8 aylık 

lığın sıçrayarak Abdürrııhmanın }İizÜnc idi. Fakat, Eon ı;ünlerd• faydalı )az yıığ· 

5,20 

132,20 

-.-
12,9375 

AK T IF 
Kasa: 

Altın: Safi Kilogram 72.604,619 
Banknot • 
Ufaklık • • • ~ • • , ' . . . 

Dahildeki Muhabirler: 30.90 

30,77 

L. K. 
21 70 
22 00 
21 15 
20 03 
47 00 

135 00 

25 65 

TUrk Lirası • • • • • • • • • 
Hariçteki Muhabirler: 

Alt.Jn: Safi Kilogram 11.070,198 
Altına. tahvili kabil serbest dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte cdi. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfl· 
kan hazine tarnfından vf.Uci tediyat 

2,l 20 Senedat Cüzdanı: 
111 00 Ticari senetler • • • • • • ı • 

ll7 00 

3 38 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

{Deruhte edilen evrakı nakdi· 
A - {yenin karşılığ"ı esfam ve tıı.h

(vilAt (itibari kıymetle). , , 

B - Serbest esham ve tahvllAt •• 

Aylık Avanslar: · 
Altın ve döviz Uzerlnc avans • 1 • 

1150 K. Tahvilfıt Uzerlne avans • • • • 
Hazineye kısa vadeli avans • • • • 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
Aylık açılan altın ko.rşılığı avans • • • • 

%700 Hl O 800 K9. Yoktw 

Lira 

102.124.20(,75 
19.167.58•1,50 

523.099,63 

434.283,94 

15.571.119,57 -.-
46.607 .255,87 -------

158.748.563,-

1 
21.683.011,--

272.939.096,39 

45.462.581,93 

8.310.245,19 

4.968,64 
5.208.436,53 

-.-
167.500 000,-

çarpıp yaralanması ve balık ile beraber murlarının )ağmomosından lC havaların 

Abdürrahmanın suya } uvarlanmaları bir sıcak giuiğinden koruklar kurunıağa baş. 

anda vukuhulmu~tur. 
lam ıştır. Gazeteye cönderllen elTak dcrco

iilsln edllme8in iade olwı.""naZ. 

Hissedarlar: .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
l\1uhtelif: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çok çevik \e atik olan Abdurrahman 

§ikinnı karaya f ırl:ıtmıığa mU\ııffıık ol· 

muş, kendisi de bitkin bir halde karoya 

~ıkm~ ~ 

KaJn:e te\'1latı 

Ka) eri, (Hu usi) - Şehrimize ı;ctirti· 

len 280 çuval kahve, kah\ecl dükkinlıı· 

rına te\"Zi edilerek, kilosu 230 kuru,.tan 
aaulınnktadır. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: 

AHMET EM1.."" YALMA.."'1 

aasıldığı 1_er: VATAJ:i lı1AT15A.A& 

YekWı 

Lira 

121.814.888,88 

4.34.283,94 

62.178.375,44 

137 .065.552,-

272.939.096,39 

53.772.827,12 

172. 713.405,17 

, .500.000,-

7 .442.311,55 

832.860.740,52 

Lira 

Sermaye: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • • • • • •• • 
İhtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkallde • . . . • • • • 
HUAIUSl . . . . • • • • • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • . . 
K anunun 6-8 inci maddelerine tevfl· 
kan hazine tarafından vlki t:ediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki-
yesi • • .. • • • • • • • • 4 

Karşılığı tamamen altın olarak 
il!veten tedavüle vazedilen • 

Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen . . . . . . . . . . 
Hazineye yapılan nltm karşılıklı a
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu
clblncl) ııa.veten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 

TUrk Lirası • • • ı ı ı • • • 

Altm: Safl Kilogram 877,150 

S850 No. lu kanuna göre hıızlncye 

~ılan avans mukabW tevdi oluııaıı 

altınlar: 

Satı Kilogram 55.541.930 

Döviz Taahhüdah: 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı 

bakiyeleri • • • • • • • 

• • • 
kliring 

• • • 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.683.011,-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

105.000.000,-

76.303.522,99 
1 .233.782,03 

78.124.167,90 

-.-
29.949.778,7 

r.fuhtelif: ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YekWı 

1 Temmuz 1938 tarihirıden ıtibaren: 
Iskonto uddi o/o 4 Altın üzerine Avam o/o 3 


