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GÜNLÜK SİY ASI HALK GAZETESi 
Her yerde 5 Kuruş 

Hindi çini' 
nin işgal 
başlıyor · 

• 

lllRTll 
Bir Rus 
iddiası 

İhtikar Ezilecektir"' 

lngillere ile Amerika u
zak şarktan bütün altikala
rını çekerek ellerindeki yer
leri Japonlara takdim et
miyeceklerse Japonlarla ln
giliz ve Amerikalılar ar .. 
sında behemehal bir harp 
11ukua gelecektir, Hindiçi
nige yerleşmiş bulunan Ja
ponya ise o zaman daha 
kuvvetli bulunacaktı(. 

__ _J 

Hüseyin Cahid YALCIN 

Kızıl ordu tarafın
dan elde edilen 
bazı vesikalar 

Almanlar boQazlan 
işgal edeceklermiş 

Moskova, 26 (a.a.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

52 inci Alman kimya alayı -
nın Sovyet kıtaları tarafından j 
imhası sırasında ele geçirilen 
dosyalar arasında bilhassa bir 

-
Ticaret 
Vekili 

dedi ki: 
"Biz bir vurğun aleti ol

mak istemiyen sermayeyi 
daima himaye edeceğiz.,, 

Ankara, 26 (Hususi) - An
karada açılmış bulunan ikinci 
fiat mürakabe bürosunda ted
risat bugün neticelenmiştir. 
Mürakabe bürosunda son dersi 
bizzat Ticaret Vekilimiz Bay 

( Sonu sayfa 3 aütun 4 de) 

tanesi dikkate şayan vesikalar I 

Ticaret vekilimiz 
B. Müınt.a:z Ökmen 

0 aponların cenubi Hindiçini
t::::J} de tayyare meydanlarını 

ve üslerini işgale başla
ınış oldukları ve garnizonlar te
sis ettikleri bildiriliyor. İngilte
re Hariciye Nazırı Mister E
den de zaten Avam kamarasın· 
da Hind.içininin Japonya tara· 
fından işgaline intizar edilmek 
tazım geldiğini bildirmişti. Vic
hy bu bapta müzakereler cere
yan ettiğini saklamıyordu. Pa
ris gazeteleri Hindiçiniyi müda
faa için kuvvetleri olmadığını 
açıkça yazıyorlardı . Binaena
leyh Japonlar bütün dünyanın 
gözü önünde hiç gizli kapaklı 
bir iş görmeden davul çala çala 
liindiçiniye girmiş bulunuyor

/(INJIBLll ihtiva etmektedir. 
Alman esirlerinin ifadesile =-'l~----~--...... -...,._..__. ........ _,.__,..__~..__----f.,..,. 

de sabit olduğu veçhile bu a-
lay Alman - Sovyet harbinin HARP VAZiYETi 
başlamasından evvel Balkan - ~-ı ........ -..,. .......... ...,....., __ ~...,-------------1 . ....., 
!ardan alınarak şarki Prusyaya 
getirilmiştir. 

Mezkiır alaya ait mevzuu ba
his dosyada ezcümle şu vesika
lar bulunmuştur : 

Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 

Alman- us harbi 
SlfllGAPU 

BORNEO 
(FElEMENli) 

Miihiın dadisder sa.hne olacağı a.nlaşlan Fransız Hindiçinisi E l Stalin müstahkem manzumeleri 
MAN-RUS "f •• "f d b"ld• . ? 
HARBi vazı esını ı a e e ı ı mı . 

lar. 
Berlinin bu hadised mem-

nun olduğunu bir Ofi telgrafı 
haber veriyor. Bunu pek.iifl 
t&!ımin etmek kolaydı. Fakat 
Londra ile Vaşingtondaki ak-
8Ülamel ne olacaktır? Bir kaç 
lliin evvel bu meseleye temas 1 
ettiğimiz zaman bir taraf dan ı 
Japonya ve diğer taraftan Ame 
lika ile İngiltere arasında bir 
nevi zımni ve gayri resmi anlaş
llıa vukua gelmesi ihtimalinden 
bah0;etmiş ve galiba Japonya 
l-lindiçiniyi işgal edecek Ame
l'Jka ile 1ngilterede şu dakikada 
harbe hazır değilseler taarru
Zıın doğrudan doğruya kendile
l'ine ve Sovyetler birliği arazi
'ine tevcih edilmemesine müka· 
faten ses çıkarmayacaklar de-

Amerika 
131 milyon do· 

............ , .... 
Japonya 

Hindiçiniyi 
Almanya 
Uzakşarktaki 

Berlin bildiriyor: 

Rusya 
ortadan 
kaldırılacak 

1 
YAZAN: 

1 _ Emekli General Kemal Koçer _ 

)arlık Japon vaziyet Berlinde Bütün bir sınırda yıllarca! B) Tevcih edilen darbeıeri 

işgale • • 
sermayesın! memnuniyet 

devam eden emeklerle ve bit- kaışılamak, taarruz ordusunu 
mek bilmiyen masraflarla vü- yıpratmak, 

bloke etti başladı uyandırmış 
cude getirilmiş olan müstah- C) Memleket kaynaklarını 
kem bir manzumeden beklenen korumak, 
vazife şunlardır: D) Ana ordunun kanını esir-

Amerikadaki Japon Amerekanıo aldığı 
A) Ordunun seferberliğini , geme!<, 

Japon yadaki 
hitama erdirebilmesi için za-ı E) müsait fırsatlardan istifa 

Stalin kanalıFin or- ma kazandırmak, 1 (Sonu uyfa 2 ıütun 2 de) 

vapurlan hareket tedbirlerin hic bir dusu kontrolünde 
ı_:c.....==-....;:._;....__;_:..:.::;.~~_;_~~~~......:.~~~__:_ 

Amerika kredi-

edemiyorlar leri bloke edildi f kıymeti yokmuş Zehirlioaz iddiası 
tekzip olunuyor 

Asker Aileleri 
Vaşington , 26 ( a.a.) - Ofi: Hanoi, 26 (a.a) - Reuter: Berne, 26 (a.a.) - Ofi: 
Japon ve Çin sermayeerinin Gayri resmi bir menbadan La Suisse gazetesinin Bertin 

(Sonu sayfa 3 •ütun 6 da) (Sonu sayfa 3 sütun 6 de) (Sonu sayfa 3 sütun 2 de) 
llıiştik. Şimdiye kadar cereyan ______ :..__ ____ __:_....:.., ____________ ..:._ _____ ..:._ _____ _ 

eden vekayi bu tahmine hak ve- T · f B 1 
l'ır gibi oldu. Japonya uzak As- asa r r u on o a r 1 
:ı>a hegemonyasına doğru atıl-
dığı macerada ilk hedef olarak 

İlindiçiniyi seçti. Ve Amerika Ragv bet Go·· ru·· yor 
Beri in 
Bombardı
man edildi 

Bertin, 26 (a.a.) - Yan res 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Alman hariciye nezareti mü
messilleri bugün de gazeteciler 
tarafından sorulan suallere ce
vap vermekten ve şark toprak
larının tabi olacağı müstakbel 
idare sistemi hakkında beya -
natta bulunmaktan imtina et
miştir. 

Dahiliye Vekaletinin hazırladığı 
Kanun yakında Millet 

Meclisinde müzakere edilecek 
ile İngilterede bundan dolayı 
Japonyaya harp ilanına kalk-

llıadı. ,..,.-----=='------------------.,,.., 
. Hind.içininin iş.gali İngiltere 
için ne kadar vahım bır vak'a 
Olduğunu İngiliz harici~esi.~~ 
bizden çok daha ıyı bıldıgını 
Zannederiz. Mister Eden bu me
l!eleye dair Avam kamarasında
ki beyanatında Japo~ların Hin
diçiniyi işgal etmelerını İngılte-

Bilhassa 5 ve 25 liralık küçük parçaların satışı 
çok fazladır. Şimdiye kadar İstanbul piyasasın
da 10 milyon lira kıymetinde tasarruf bonosu 
satıldı. Bonolara reğbet günden güne fazlalaşıyor 

lngiliz bombardıman 
tayyareleri diğer hedef 

lere hücum ettiler 
Yalnız, Alman yanın istihdaf 

ettiği maksadın ne olduğuna bir 
defa daha işaret edilmiş ve har 

Londra, 26 (a.a.) - Reuter (Sonu aayfa 3 ıütun 6 da) 
ajansının öğrendiğine göre, dün 
gece İngiliz bombardıman tay- p , 
yareleri Berline ve Almanyanın A L M A N • R US ı 
şimal ve şimali garbisindeki 
hedeflere taarruz etmişlerdir. 1 HARBİ 

Haııovr ,.e Jlııınburga. da 
hücum edildi Moskova bildiriyor 

tenin uzak sarktakı toprakları- Tasarruf bonolannın satışı miktar 5 - 6 misli artmıştır. 
ııe ve menfaatlerine karşı tev- devam etmektedir. Bunlar ara- Son günlerde satılan bonoların 
~ih edilmiş kuvvetli bir tehdid sında bilhassa 5 ve 25 liralık tutan 9 - 10 milyon lira arasın 
olarak telakki ettiğini a~ıkça küçük kupörler, parasını elinde dadır. Yalnız bir günde bir tek 
l!öytemiştir. Vaziyeti böyle mu- tutan tasarruf erbabına yüksek vatandaşın 1 milyon liralık ta
hakeme eden İngiliz diplomasisi faizli çok müsait bir plasman sarruf bonosu satın aldığı gö
!:erek Birleşik .Amerik'!: _hük~- temin ettiğinden büyük rağbet rülmüştür. Bonolann yüksek 
lrıetile Dominyonlar hukumetı- görmektedir. faizli olması ve her türlü kolay Londra, 26 (a.a.) - Evvelki 
1 ' d ·ı sık k Bunların miktarı azalmıştır. İn Harp e, gerek Hollan a ı e sı Jıgı" haiz bulunması umumi bir gece giliz tayyareleri, Hanovr 
•- · 1 100, 500 ve 1000 liralık bonolar '<'rnaslara girmiştir. · . rag"bet kazanmalarna funil ol -

1 
ve Hamburgdaki sanayi mües-• ıçınde talepler fazladır. Bono -

Birleşik Amerika hü_kumeti tarın satışa çıkanldığı ilk gün- muştur. sesatını ve do~ları ~iddetle bom 

1 

z a y ı• a t 1 
llıeseteyi ayni suretle mutalea . de yarım milyon liralık satış I Satışa çıkarılan bonoların bradıman etmışlerdır. 
ediyor ve bir Japon tehlıkesı yapılnuş müteakıp günlerde bu \ nakdi tutan 25 milyon liradır. Diğer taraftan dört motörlü • 
karşısında bulunduğu;ıu gizle- '!!!!!~'=~!"""!!!'!!'!!'!!'!~~""""!'!!'!!'!!'!!!!i!!!!!!!!!~!!!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!~~!!!!!!~~ bir kaç İngiliz tayyaresinin ay- 3 m ı I y o n 
ltıiyor. Asıl merak edıle.ı;ı ı;ıokta ı i 1 lngiliz ve Amerikan hukumet- , olurdu. Fakat görünüşe naza- him parası bulunabilir. İngiliz 1 ni gece Berlindeki asker hedef-
lerinin Japon tehlikesını anla- ran ayni usul tatbik edilecek Amerikan limanlarındaki" Ja- lere taarruz etmiş oldukları ha- ı 
:ııtp anlamayacakları ~eğil, Hin- gibidir. Hindiçininin Japonya pon gemileri tevkif edilebilir. ber alınmıştır. AJ ) h" I" 

Dahiliye V ekfileti asker 'aile- ı 
!erine yardım hakkında yeni bir 
kanun nrojesi hazirlanmıştır. 
Proje Meclisin Ağustos ayı için 
deki ilk toplantısında müzake
re edilecektir. Dahiliye Vekfile
tinin hazırladığı bu kanun layi
hasını aşağıda veriyoruz: 

1 - Bir aile efradından biri
sinin hazerde ve seferde 45 gün 
den ziyade askere alınması, 1 

2 - Y ardını is ti yenlerin bu 
askerin usul ve füruğ, zevce, er 
kek veya kız kardeş olması, 

3 - Bunların askerin evinde 
oturmakta bulunması, 

4 - Askere giden kimse ta
rafından 1Jtedenberi bunların 
yiyecek ve sair ihtiyaçlarının te 

1 

min edilmekte olması, 
5 - Ne kendilerinin ve ne 

de askere gidenlerin servet ve 
gelirlerinin bulunmaması. ı 

Layihada asker ailelerine yar 

Bir Sovyet 
kafilesi cliçininin işgali üzerıne nasıl 1 tarafından işgali bir taarruz Fakat bunlar .Japonyayı Hindi- ı Londra, 26 (a.a.) _ İngiliz man ar Ze Jr 1 

bir hattı hareket ittihaz edecek- addedilmiştir. Cemiyeti Akvam çiniden ters yüzüne geri döndü- hava istihbarat bürosu bildiri- gaz mı kullanacak 
leri meselesi idi. Çünkü Eden kendisine mensup devletleri mü recek bir tesir gösteremez. yor: Erzurumdan geçe· 
Japonlara karşı ittihaz edilecek tearrıza karşı bazı vecibelerle Şu halde ihtiyar edilen zahmet Dün gece Berlin Ü7.erine en k R . tt. 
bir takım tedbirler bulundu- C:~~ h~a.~u!ş~r ~;e;;~ ' ~~~~est~~;ıc~i?da:ı~~di b~~ ı büyük İngiliz bombardıman tay Şı'ddeflı' Harpler re usyaya gı 1 

tundan bahsetti. Acaba bu teh- fatile vazifesini ifa ediyor mev- J vakur surette görebilirdi. yarelerinin bir kaçı en büyük 1 
11.itıer nelerdi ve içinde harp de kıınde bulunmak istemektedir. Bugün için uzak şarkta bir bombalardan atmışlar ve şeh- d , talyanın Moskova Se-
'ie.r mı idi? Bugün bu mesele Amerikanın ne bahane bulacağı harpten içtinap edilmiş olması- rin ortasında muazzam kızıl a- evam edıyor firi de Edirneden Bul-
lı.ısmen halledilmiş bulunuyor. henüz maliım değildir. Çünkü na insaniyet bakımından mem _ levlerin yükseldiği görülmüş- garistana geçti 
9ünkii telgraflar Hindiçininin o Cemiyeti Akvama bile dahil nun olmak liızımdır. Fakat uzak tür. Dört motörlU bomba tay - Moskova, 26 (a.a..) - Afi: Erzurum, 26 (a.a.) - Alman ı 
l,galini İngilterede ve Amerıka- bulunmamaktadır. ı şarkta harp ihtimali ortadan yarelerimiz hedeflerini hakkile Moskova radyosu, beş haf- ya, İtalya ve Danimarkadan 
llıi meydan verdiği aksülamel- Fikrimiz.ce nafile bir zahmet · kaldırılmış değil, az çok yakın tayin etmek için tenvir fişekleri talık Rus - Alman muharebe- dönmekte olan kadın ve erkek 
~e dair ilk malilmatları getir- kimseyi aldatmayan bir göste- bir istikbale ablmıştır. İngilte- atmışlardır. Hücuma iştirak e- · sindeki zayiat miktannın ceınan 151 kişilik Sovyet tebaasından 
lııiş bulunuyorlar. Bu haberlere riş. İngiltere ve Amerika hükfı- 1 re ile Amerika uzak şarktan den pilotlardan biri demiştir ki: üç milyona baliğ olduğunu bil- müteşekkil bir kafile dün sa-

1 ~azaran Japonya aleyhinde i~ti metlerinin muvaffakiyet temin bütün aliıka:lannı çekerek elle- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv"""' dirmektedir. bahki trenle şehrimi7.e gelmiş 
~dl tedbirler ittihaz edilecektir. etıniyeceği muhakkak bulunan rindeki yerleri .Japonlara tak- b k I k B İılgifuılel' Ruslarnı vaziyetinden ve bir müddet istirahatten son-
·~tisadi tedbirler sö:ıii, 1935 de bir mukabeleye kalkıp ta kendi- dim etıniyecekterse Japon1arıa Sa ı ra aşve- emin ra ihzar edilen otobüsıerıe Sarı- 1 
lıabeşistanın işgali üzerine İta!- terini Japonya karşıBlnda aciz İngiliz ve Ameri.kalılar arasın- kili şehrimize Londra, 26 (a..a..) - Rus cep kamışa hareket etmişlerdir.! 
Ya aleyhinde tatbik edilen ma- kalmış ve bir iş görememiş mev da behemehal bır harp vukua hesi hi~ de yerııiz olmıya.n bir Kafile Sankamıştan itibaren 
~lld zecri tedbirleri akla getiri-, kiine düşürmekte ne fayda mü- g~lecektir. Hindiçiniye. yerleş- geliyor nikbinlikle mütalea. edilmekte - yoluna trenle devam edecektir. 
~or. Eğer Hindıçininin işgal liıhaza ettikleri meçhuldür. mış bulunan .Japonya ıse o za- dir. Bunun sebebi Rus ordulan- İtalya.ıun Moskova elçisi de 
llıiinaaebetıle Japonyaya tatbik Japonya lastik, petrol, pamuk man daha kuvvetli bulunacak- Ankara, 26 (Hususi) - İran- run düşmana insanca ve malze- gitti 
~~k iktısadi abluka ve gibi ilk maddeleri behemehal tır. Binaenaleyh harbin istikba- dan Erzurum yoluyla şehrimize 1 mece ağır zayiat verdiren şid- Edirne, 26 (a.a.) _ Memle _ 
~~\~batın bloka edilmesi gibi hariçten tedarik etmeğe mecbu- le bırakılması sırf siyasi ba- -gelmiş bulunan sabık Irak Baş- detli mukavem<)ti ve Alman ge- ketlerine dönmekte olan 1taJya. 
;""IUlirler 1935 deki zecri ted- dur. Amerikada blok& edileni kundan İngiltere ile Amerika- vekili B. Reşit Geylİin.i bugün 1 rilerine de !jliddetli taanuzJar nın Moskova sefiri Rosso Ave-
birJere benziyeceklerse hiç mev- matlubatı 130 milyon dolan nın aleyhinedir. saat 15 de trenle şehrimizden yapılmasıdır. ustu 22 kişilik maiyeti ile dün 
tQu bahsedilmemeleri daha iyi geçmektedir. İngilterede de mü- Hüseyin Cahid YALÇIN İstanbula bereket etmiştir. 1 (Sonu aayıa a ıut .. n 4 de) şehrimizden geçmi,tir. 

dım mevzuu, bunların ne şekil
de yapılacağı, kimlerden ve han 
gi esaslar dairesinde tahsilatta 
bulunulacağı hakkında muhte
lif hükümler vardır. 

Kanunun mucip sebepler la
yihası bu hükümleri şu şekilde 
izah etmektedir: 

"Hazerde ve seferde kırk beş 
günden fazla müddetle silah al
tına alınanların muhtaç ailele
rine yardım işi hali ha -
zır vaziyetin iktisap etti -
gı şümul itibariyle ehem -
miyet kesbetmiştir. Mevcut as
kerlik kanunu hükümleri dai -
resinde şehir, kasaba, ve köyler 
de y>apılmakta olan vardıınlar 
hakiki ihtiyaca tekabül etme -
mektedir. Dahiliye Vekaletince 
hazırlanan bir kararname ile 
meriyete konulan talimatname
nin tatbikab faydalı olmuş ve 

(Sonu sayfa 2 ıütun 4 de) 

Her Sabah 

Bukadar kolay 
olsaydı! •.• 

9lr Londra gazetesi, Almanya. 
nın Türk.iyeye çullanması ihtima
linin aebeplerinden bahsederken 
Almanyanın Kafkaayadakf petrol
leri ele geçirmek ietediı}inı söylü
yor, bunun tçin de en kısa yol 
olarak ıu tariki gösteriyor: ltalyan 
gemilerine Alman denizcileri bi
neceklermiı, boı}azları geçtikten 
sonr-a Karıdenlzdekı Sovyet filo
sunu batırıcaklarmıı. Bu suretle 
kolayca Kafkasyayı ele geçirecek
lermltl •• 

Londrah meelektatımız müsterih 
olsun. Bo6azlırın öyle kolay kolay 
geçllemlyece61ni Almanlar da bi
lirler. Çünkü bir numaralı Cihan 
harbinde Türk çıplak gö6ıünü e
r~mlı çelik n6naı}ınc ılper ettl6i 
zaman Çanakkalede bulunan ve 
aayı11 yUzü aeçmlyen Alman as
keri de bu fehamet mucizesini 
görmUtlerdl. 

TUrki.ln kapısı bu. Bu kadar ko· 
lıy ıeçllseydl o zarnın 9eçlflr-dl. 

A. Cemoloddin SARAÇO~LU 



Sayfa : 2 YENt :ilABAll '!.7 TEMM'OZ 1911 

--(PAZAR SOH ETi)----1(_S_E __ i R ___ H_A ____ R_L_E_R_-_i~__,J 

!Papağan, lonoğral, graı of on, r yo ~~~~~~ rG::~~~E~~: iht~?r~~. ? İlk !!~~}~~~!fvisfl'. 
&ki bir kuşçu ile yarenlik! - Papağan ve envaı - Gramofonla Papağan 

\Sultan Aziz papağan istiyor! - İranlı tönbekicinin "şirin zeban,,ı- Kuşun 
· insana muhabbeti - Rüstemsiz söylemeyen bir geveze - Sohbet,' 

şarkı, oyun - iki arkadaş huzurda - 500 lira ihsan - İlk fo
nograflar - Buna akıl erdiremeyen (radyo) ya ne derdi? 

Kuşçu Arif Ağaya bir giin 
sormuştum: 

- Arü ~a. eski dilbaz papa
ğanlan göremiyorum. .. 

İstanbulun bu sayılı kuşçu
su derin bir göğüs geçirdikten 
.sonra cevap vermişti: 

- Bunda şaşılacak bir şey 
yok! Gra.ınofaıı çıktıktan son- 1 

ra oapağa.ııın papucu, daha 
doğrusu kafesi dama atıldı. 

.,..- Bundaki münasebeti a.nlı
yamadıın. 

- Anlatayım. Papağan ne
dir? Münasebetli rniina.ııebetsiz 
insan gibi konuşarak bizi eğlen 
direıı bir kuş. Gramofon nedir? 

O da bizi eğlendiren bir ınaki 
ne... Yani ikisi de eğlence. Bu 1 

iki eı?;lenceden birincisi ca.nlı ol-, 
duğu için keyfinin olduğu za
man var, olmadığı 7...a.m.an var .. 
öteki öyle değil.. :Manivelasını 
çevirdin, pelıl.ğı da koydun mu? 
istediğin havayı çalar. Yemi 
yok: maydanoz yemez, kedi 
kapımız: tabii herkes külfetli 
eğlenceyi bıraktı; külfetsizini 
rudı. j 

, Eskiden papağansız konak 
yoktu. Herkes toplanır, kafesi 1 
ortaya koyarlar, saatlerce papa 
~la eğlenirlerdi. Şimdi onun 
yerin masanın üstüne gramofo
nu kovup onu söyletiyorlar. 

- Arü ağa. Kimbilir elinden 
ne antika papağanlar geçmiş -
tir! 

- Sorar mısın? Papağan ~a
yet acavip bir hayvandır. Ade
ta insana benzer. Jılanloafa. olur 
inantçı olur, nazlı olur, kibirli 
olur, olur da olur- Bazısının ça
lnnına bakarsın. Tüvler parlak, 
kafa mükemmel, gösteriş yerin
je ... Biçare mankafadır. Senin 
ı.nlıyacağını okuduğunu belle
yeıruyen insanlara benzer, ıs
lıktan başka birşev bilmez. Ki
misi de inatçı olur, bilir de söy
lemez; nazlı olan seyrek 15.kır
dı eder; kibirlisi kıalabalık sev
mez! Tenhada konwıur. Tıpkı 
insana benzer bir hayvandır 
vesselılın. 

Arü ağanın habrasını yokla
mak için tekrar etmiştim : 

- Arif ağa, en ziyade hab -
nnda lmlan iyi bir papağana 
ait bir vak'a anlatsana a. .. 

Arif ağa .şöyle anlatmışb: 
- Sultan Aziz zamanında yi

ne ben bövle adlı sanlı bir kuş- ı 
çu idim. Bir gün lmşçubaşı j 
Hurşit Bey haber göndererek 
bt.-ni saraya ~><#;ııttı. ~Efendi -j 
miz gayet gC\-eze btr papağan · 
iı>liyar, bunu bulmalı!,. dedi. 
"Kengi ruı.."Ul olacak?,,, diye sor
dum; çünkü kül rengi papağıan
lar fasih söylerler amma nazlı 
konuşurlar. JIUIŞit Bey: "Ne 
rc:ık olJrf'"~ı. cl"'un!,., deyince fe
ralı i:ıc!L,:. C'ünkü Yl'~ıilerde ge
VC>.c panaı<aıı çoktur! 

İstaııbul kazan ben kepçe. A
ııa.dım, araJım: nihayet Üskü -
darda ))ir tönbekici aceınde is
tedigım P"ibi bir papağan bulun
-clu~unu Uğrrnrlım; k.a.llum, git
ti.ııı pı~ bir kafe.•in ıçinıle lüy
lerı doküln'.. bir papağan. Bir 
şe•· de konuşmuyoı-. !r:ınlıya işi j 
~tıın fakat saraydan istiyor
lar, der miyim ? Sonra anasının 
n al:ıııı istiyccl'k. 

P.ıpağan sahıbı nargilesini to 
ku,J.,tarak. j 

- )lcuim papp:-.; mm "~irin 
ı~h:ın diT. Emırnt P.ibtcm ul-
1!' ızsa d<maııınds.n yek ııühan 
~ '·maz' ı 

Ddi. 
- ııcniın k~lcm oluptur ! de-
- ıı;;.,ız:m kbl? U.:d!ı:n. 

di. 
Eve habcı· ı;ö::ıkrdik. On 

dürt, on b l yıı~rn ' w tıı ba..~ı 
l er •n bu· rOCU:< :::eld~ Efen
dlm, p:ıp:ı.gı:ı cla!ıa co~J uı.ak 
ta= görill" r; nnez k:ıi'cz.in .it_;intle- 1 

fery~da t~1la:n0Sl!l r:.ı? Neler 
.tJ)•lcm.:vor! IUn:ı.tla.nnı çl!·pa-1 
ro.k "P.U:ıtc;:ı, Lüst=ı! Gcl yav' 
rı.:m ';Cl~ .. eli}· hem haykırıyor 
h= C:e tüne~n üzerinde b!.r a
.• ıı..;ını ha >ayn kaldınycr sanki 
oynarY..cn parmakl:ırını ş:ı.!ı:!At.J
yorrnu'} gibi ::.~zınrlnn Lir ı.t'6 
c;ı!::ı;ıvor. Çocuk kafc.>in kafa-

.. f;.Itt :..ctı. f>ao:ı~~ru •ıann:ıgTue 1 
kon<lardı·. r::vve:!t. <~pü~till.er, on 
daıı ~onı·d. lron'..L:ın~a ba.~~adı- ~ 
lar. 

- Arif ağ:ı., :niih..ılc;fa cdi ·oı· 
san. Nihr.yct v;:-c-:ırl~ği \Msma. 
kahr l•!rlt~~ t··~m ~den ibaret 
olaıı bir l.u.~ n• i.on:-.~-biliı·? 

- Ne r.:li hvnu .. ;aW:~r? Her 
llCY ! biriblrlerin~; nı- .-'ıv;ıı_ ti
radcr- oc:ı~-..n 7 iyi ıcism "'! Elı;
sik olm~ ~,,:.,.im, sc:r. na.r.ılsın? 
dl ve l- 41=1 ,_'ltir ::m"l .)-~tl,11, i\:~ 

1 

.------------- l'1k bovnuz.lu lastik borular ku-
ılt y AZAN !aklara takılarak isterıjlen hava 1 dinleniyordu. Kendisine mucidi 

U L U N A y Edison kadar ehemmiyet veren 
il 1 ~ bk adam raflardan içi beyaz 
91l tü."lü pnenle k~plı yuvıu-lak ku 

onnşma başka türlü nasıl olur? 
Konu.'lllla bitti. Rüstem "Haydi 
kardeş! dedi. Bir de şarkı ~öy
le!,, papağan hemen, o zaman 
çok söylenen: 

Salııa.lıuı. &eller vakti11de 
görebilsem ··fırirni 

diye başlıvan şarkıyı, nakara
t.ile, meyanile mükemmel söy
ledi. Bu da bitti. Rüstem bir kö 
çek havası söyledi, papağanı 
gillelce oyna.ttı. Hayvan başını 
sallıyarak, ayaklarını kaldıra
ra.k, damağını şaklatıyor ar:ı- j 
da: "oh! yavrum, yaşa!,, diye 
bağın yordu. 

Bu kadar senelik ku~.çu oldu
j;;um halde böyle şey görmedi
ğim için papağanı hileli, dolma 
bir kuş zannediyordum. 

Ertesi gün Hurşit Beye git
tim. Vak'ayı anlattım "ne ya
palım? dedi. Kuşun batın için 
k3leyi de mi satın alacağız?,. 
huzura girdi. Meseleyi taf~iliıti
le aruatmı.ş. Sultan Aziz "hny-1 
vanı sevdiği çocuktan ayırma - ' 
)'ln ikisini beraber alın!,, diye 
irade etmiş. İranlıyı güç belıl. ' 
razı ettim. Papaiiana bir kafes 
Rüsteme de bir kat elbise aldım / 
S.'ll'aya götürd;}m. Hurşit Bey 
ikisini de huzura çıkardı. Rüs
temle papağan, Karagözle Ha
civat gibi mu ha vereye başla
yınca padişah o kadar eğlenmi ı. 
o loadar eğlenmiş ki gülmekten 
huEurundan çıkarılmalarını a;!
tlle söyliyemenıiş de elile işaret 
etmi~ ... 
Hurşit Bey bana beş yüz lira 

ihsan getirdi! 
• • • 

Papağanı raii:bet tahtından 
hal'edcn <>Tamofon lstanbula 
evvela üstüvane şeklinde bal -
mumu kovanlı fonoğraf olarak 
geldi. Direklerarasında Letafet 
apartmanının altında bir dük - ı 
kanda teşhir edildi. Masalann 
üzerine dikiş makinesine bcnzi
yen birer alet konmuş, kırk pa
ra mukabilinde uçları siyah kıv 

tular alıycr. ll:i narmağını ma
sa güıı a)'lrarak balmunıu ko-1 
varu çıkaruyor, makincıun ııilin 
<lirine ı:;cciriyordu. ı 

- :Makine söz söylüvormuş 1 

rivayeti bir kestane fi~eği gibi 
süratle 1st.aut· ·la yayılınca en 1 

uzak mahallelerde oturanlar Di- J 
reklerarasına Let-ıfet apartma
nına koşuyorlardı. Lastik boru-1 !arın boynuz ı.çlar•nda O'ünde 
vüzlerce kişinin kulağına girip 
çıkmadan kulak kirinden bir f 
kışır peyda olmuştu. Dükkanın j 
içi "aşa4tr, beyler, ağalar. ho
calar, softalarla dolup dolup 
boşanıyordu. (llmi hikmet) talı 
sil etmiş bir beyin malüınatfu
ruşluk ederek : 

-- Sada aksinin cihaz üzerin
de husule O'etirdiği ihtizazat.n, 
hassas bir saP.ıada resmeıtigi 
hu tut ... 

Diye verdiği tafsilab dinli -
yenler, vaktile Paris .;efaıt.tine 
tayin edilen (Ykmisckiz Meh
met Efendi) nin elektrik hak -
kında izahatı uzun uzadıya din
ledikten sonra hatırabna: j 

- İşbu .söylenen keli.mattan 
hiçbir şey fehmedemediro Ni
rengi Frenk dedim ge<;tim! ı 

Demesi gibi onlar da: 
- Kıl.vur icadı! deyip geçiyor j 

!ardı. 
Pek ırüzel tahattur ederim: J 

Sarıklı bir hoca, fonoğrafı idare 
eden adama: · \ 

- Oğlum! demişti. Koca saz 
takımı küçücük kutuya sı!hnaz. 
Ben çocuk değilim. Ne ~öylesen 
beni kandıramazsın. Eyisi mi 
şunun doğrusunu söyle. !)arkı 
söyliyenleri bodruma mı kapa
dınız? 

Pek az zaman sonra gramo
fon evlerde taammüm etti. 
Balınumu kovan satan dükkan
lar çoğaldı. Fakat isin ticari kıs- . 
mı istenilen şekilde varidat te- 1 

min etmiyordu. Çünkü balınu
mu kovanlar silinip venibaştan 
doldurulabiliyordu. Artık her -

(Sonu uyfa 4 sütun 3 de) 

HARP VAZiY.ETi 

iman - Rus harbi 
(Ba9 tarafı Birinci Nyfada) 

1 
de ederek taarruzun çıkınasnıa 
imkan hazırlamak. 

Rus tahkimat sistemi, iki YJI 
önce anlaşmalarla kazanılan a
ra::3ıin temin edeceği faideler 
derpiş edilmiyerek, tesis edil
mişti. Baltı:, memleketlerinin 
ve kıı:ınen Polonyanın, Besarab
yaııın iş;;ali ise, ileri arazisinin 
Ye emniyet sahasının tevsii sa
yesinde, kazanç bilançosunu 1 

mücl::.fi lehin~ dl'ğiııtirmişti. 
Harbe tckaddüm eden günle

rin hararetli müzakereleri, bu 
hayati menfaatleri okşayanlar- ' 
la uzlaşmayı tercih ettirmişti. 
Finlandiya üsleri ele geçirilmiş. 
ileri mevziler edinilmiş, tabii 
manalarile müdafaaya kuv
vet veri!Mişti. Nihayet, mevzii 
bir mücadele, Lcniııg;radı Fin 
top<;u ateı;leri te«irinden masun 
bırakmış, ve yeni üsler emniye-, 
ti arttırmıstı. 

lGOO ki1'>metre ımtıdadında ve 
söylendiğine göre 30 - 50 kilo- 1 

metre dennliğinde tahkim man 
zuıneleri, mevkiin ehemmiyeti
ne göre de, takviye edilmişti. 
Almanların Westwall sistemi, 
birbirini destekliycn 22.000 ouv I 
raged:ı.n terekküp ettiımektcdir . 
Fakat, Rus tahkiınab bır kaç 
misli daha uzundur. 

Hiç bır manzurned~n kat'i bir 
müdafaa beklenemc... Her engel 
her istihkam nüshası ancak a
ı:.eş~erine rlayanar,a~ mevcudiye 1 
tinı korur ve rolunu ıfa eder. 

Şi.:r!fi anlaşıldığı veçhile, ba
zı nu~ ouvrageları asri ve ma
jino cs:ıoı örnek alınarak mü
re•.~ t.:p de, sureti umumiye
tle. ı;cyrektir ve maksada ta -
marn Je ·cfa etmemektedir. ı 

PEkofda bir istihkamın alın -
ması iç:ıı 36 saat uğraşmak, ni
hayet. mürettebatile mirlikte 
bi:rlı:ıva rdilmek lazım gelmiş
tir. Bir tesisd.-ki mürettebat sa
yısı rla 3<! itişi üniş. 

Tahkimat, mfütıfaa imkan -

!arını arttırır. Hatta bir toprak 
kabartısı da kanı korur. Ancak,• 
müdafaa daimi olarak beslen .1 
medikçe, en metin kaleler de 
sukuta mahkfımdur. 

Taarruz ordusu, tahkim sis
teminin herhangi bir mıntaka
sına karşı üstün bir kuvvetle 
yüklenmek için insiyatifi elinde 
bulundurmakta idi. Ruslar, bel
ki kat'! bir lüzum olmadığı 
halde de, çok ileride mühim 
kuvvetler sürmek suretile geri
deki hazırlıklara vakit kazan -
dırmak istemişler ve bu yüz -
den, gelen haberlere nazaran, 
ağır zayiat vermişlerdi. Ruslar 
seferberliklerini ileriletınek için 
çok büyük zamana muhtaçtılar. 
Alman YJldırım teşebbüsleri bu 
ayın 9 una doğru yarma hare-

1 

ketlerine koyulınW>tU. Manzu - j 
melerin taarruzu pahalı ödet
mek rollerini yer yer ifa ettik
leri de Rus tebliğlerinden anla
şılmaktadır. Bugün dahi cephe
deki mukavemetin devamında 
henüz elde bulunan manzumeler 
iş gömcktedirler. 

Dün akşamki ajanslar, Smo
lensk cenubundan kuvvetli bir 
siklet merkezile Rusların büyük 
bir taarruza geçtiklerini bildir
diler. Bu tahakkuk ederse, tah- 1 

kimatın yalnız bu yığınağa im
k8.n vermesi de başlı başına bir 
faide bahş etmiş değildir. 

Almanlar geniş ölçüde yar -
ınalara muvaffak olmuşlardır. 
Stalin hattı gerilerinde Ruslar 
da. kuvvet toplamak, bu kuv -
vetleri vaziyetin icaplanna gö
re kaydırmak muvaffakiyetini 
temin etmeye çalışmışlardır. E
ğer bazı aksamında tahkiına.t 
zayıf, mürettebat kuvvetsiz idi
se, bu kusurlan tah':ımata mru 
etmek doğru değildir. 
: İhtiyacı karşılıyan her man

zume bizatihi bir kuvvettir ve 
hiç bir ordu tahkimattaa mÜ&
tağııi kalamaz! 

nesinden bir 
şikayet 

Bazı tacirler piyasaya 
peynir çıkarmıyorlarmış 

Etıerinde mal olduğu 
halde satmak istemiyen 

iki muhtekir tevkif 
olundu 

Çakına.kçılarda Sabri Safo 
hanında manifaturacılık yapan ' 
Moris Şayo ile tezgahtan Ya-/ 
'ko dün asliye ikinci ceza mah
kemesi tarafınd!l.n ihti!car cür-

Büyilkdere kibrit fabrikası it· 
çiterinden ismet Okutaever i'
Kırklarellnde kavaf Bay Mehmet 

Eminin oğlu Abdillkadir Kavaf 

dün mathanmıza gelerek fY ıi

klyette bulunmuşlardır: 

~ ~ guetıeterden birir 
de biitiin cana.ati iki iiw; kişidrl1 
i.b&ret bir ceD:l7.e resmi gönfiiDL. I 
Bu QCJnaatsb: cenaze o ~ ı 

Bazı pevnir tacirlerinin, son elKEınıiyetli bir ııahsiyere uıi 
günlerde piy~ya az miktarda ait bulunuyordu ki resmi, ga
beyw: peynir çıkarmağa başla- te .. .,.._.__ - " 
ılıkları. görülmuş·· tür. Bu""""~- .e su_._..,. geçrror, 

~~ Evet! 

«20 gündenberi bademcikleri. 

mile tevkü olunmuşlardır. mizi aldırmak içi n Cı.1reb.a has-

perakende peynir fiatları hisse- ı 
dilir derect!dc yiikselmeğe baş- Bu cemaatsiz cenaze, Tlirft, 
lamıştır. P~ynir tacirlerini bu olma..,,,, da Türk san'atında ya· 
harekete scvkeden iimilin Trak paaı:ı iaktlihuı ilk dönüm nokla-
yad"". ı· su"t fı'atlarının yüksekli- sıııı fili o;ıurette C-bit etmesi. ili·) 1ddia OlUOdUğuna gijre maz- tahaneainin e~iıj.ni aşındH"t)'OrLIZ. 

nunlar, kendiler.ne müracaat e-1 Bizim gibi daha bir çok hastaıa,. 
~ barile elbette mühim bir -,.alısi·' ğini gözönünde tutarık fiatlara -

den Kayserili tüccardan Meh- dıı aynı vaziyette. Her müracaat zam yapılması yolunda fiat mü- yettir. . .. 
rnkabe komisyonu nezdinde yap Bu cemaa.~r~ oenarıe, Türl4' 
Ukları te:ıebbüstür. '. sahnelerini ermeni karısı leluıe· 

B _ L . / y .:o = sinılm kıırta.ran bir inkılabın, 

met Uzunlulu •ile Hacı Mehmet günümüzde bize başka bir tarih-
Kaya,ra olmadığınl söliycrek te gelmem'z söyleniyor. Böyle 
mal satmak istememişlerdir. basit bir ameliyat için bizlere bu 

Fc....ı<at bilihare dü!-"k.iınlannda kadar ıztırap çektirmek revayı 1 
yapıla t arama soııunda tını hak mıdır?• 

L.;; - v ,_ = ilk adom Afifedir. 

Terfi eden Bıı kM!ın, belki büyük bir 
san'at:lclr değildi. Fakat ınmı
leketin tiynko tarihinde isıni··' 
tnin hürmetle kaydedildiğine 
.,;iplıe yekttır. Aafife büyük bir 
san 'at.kar olsaydı, cerıa·esinio 
kahha.hk olmııımı.sma hayret 
etmiyt"Ceıktik. Çiiııkii saıı'at, 
dünyanın her tıirafwda 'bBll
kördür. Sahibini lıavatında 
bcshnez. Y alınz sahne · artist· 
leriııı:Ie dei;:il musiki~b.rdıı. 
nıss;ııııılarda da öyledir. 

5779 cop kumaş bulunmuştur. YENi SABAH - Guroba h ... 
Suçlular cürmümeşhut kanu tahaneaı idarecilerinde" bu va· ! 

nuna göre tam dört saat süren tand:1,ıarıa a1ikadar olmasını rı· ı 
muhal{cmeleri esnasında suçla- ca ede,·, makamı aıdinın dıkkat 

n111 her nekadar ink.8.r etmek nazarın 1 çeker.z. l 
irr.emjşlerse de mahk~me ken-

1 <'ilerinin teYkıfine ve karannı ıı 1 

bildirmek üzere de muhakeme- 1 K H b l ı 
ilin başka bir güne talikine ka· ısa La er er 
rar vermiştir. ---~ 

Asker Ailelerine 
yardırn layihası 

* Keame şeker satıfı baıladı -
Ticaret Ofisi tarafınd;;ın getirtilip şe
ker şirketine devredilen 5 bin ton 
şekerin sabşına başlanmıştır. Bu 
sekerler, kesmedir. ! * r:yat M ürakabe Kursları -

(Baş toorafı Birinci sayfada) İkinci Fiyat Mürakabe kursu 14 tem 

muamelılb nizam altına alınmış muzda Ankarada açılm~tır. Kursun 
sa da, zarıan zaman muhtaç 28 temmuzda kapanacacı haber alın
nüfus adedi çoğalmış ve yapı- mı~tır. üçüncü kursun da bunu mü
lan yardım istikrar bulmamış- teakiben Ankorada açılması muhte-
tır. meldir. 

"Asker ailelerine yardım mev * Muhteli'a Tah•ildar - Galata 
znu üzerinde tetkikat yap:ınak nahiyesi tahsil memurlarından lb
itJn C. H. P. grupu umumi he- 1 

rahim Yardımcının, asker ailel~rine 
yetince teşkil olunan komisyoa 1 yardım için yaptıgı tahsilattan 550 
tarafından ittihaz olunan ka.ıar lirasını zimmetine geçirdiği anlaşıl
da menabi hususunda bugün tat m.,.tır. Bu tahsildar hakkında kanu
bik edilmekte <>lan ve tatbikat- ni takibat yapılmaktadJr. 
ta Vel'İroÜ görülen Ve halkın a- * Francala Tevziato - Raporla 
lışmış bulunduğu yardım mena francala almak içın yapılan müra
biinden istifade olunması vo caatıar her gün artmaktadır. Bu va
buıılar kiifi gelmediği takdirde ziyet karşısında Belediye Jmal edile
dcvletçe lüzum görülürse diğer bilen francalaların ihtiyacı karşıla
vergilere bv..ı ~lar yapılması yamıyacağtnı nazarı itibara alark 
tavsiye olunmuştur.,, ı mürcaatıarı önlemek mak.sadile bazı 

"Lliyi..11.ada, komisyon bu ka- tedbirler almayt düşünmektedir. 
rarı nazarı dikkate alınakba. ve 1'f Llatlk Tevzlatı - Ticaret Ve
askerlik mükellefiyeti kanunu kAleti 1stanbu1 rilayeti emrine yeni 
ile köy kanwıunun şahsi takdir den 30 kamyon lastiği tahsis etmiş
suretiyle mükellefiyete, ve bu lir. Bu !Astikler evvelce korarlaştı
tarzda toplaıııa.cak para kafi rı!an şekilde tevzi olunacaktır. 
gelmediği takdirde bazı vergi, * Hayvan Sergileri - Vilftyet her 
rüsum ve harçlara, vesaiti nak sene oldu&u r,ibi bu sene de hayvan 
tiye ücretlerine zam yapılması sergileri açmayı kararlaştırmıştır. 

Kaymakamlar 
Dahiliye V ~kaleti İstanbul 

vilıi.yeti e m r i n d e çalı
ııan bazı kaymalcamların birer 
derece terfi etmelerini kararlaş 
brmı~tır. Bu karar vilayete tcb 
liğ olunmuştur. Karara naza -
ran Çatalca kaymakamı B. İh· 
san. Şile kaymakamı B. Ha~im, 
Üsküdar kaymakamı B. ihsan, İ 
Eminönü kaymakamı B. Aga
hın maaşl:annın 70, Yalova kay ı 
makamı B. Nuri, Fatih kayma
kamı B. Rebiınin maaşları 60 ve 
Bcvkoz kaymakamı B. Nailin 
maa,'lı 50 liraya iblag olunmuş
tur. 

Taksilere ait karar dün
de tebliğ olunmadı 

Taksilerde tahdidatı kaldıran ı 
koordinasvon heyeti kararı 1 

dün de vilayete resmen tebliğ 1 

edilmemıştır. Bu ıtıharla tak - ı 
silerin serbest olarak çalışma
lanna dün de müsaade olun - 1 

mamıştır. Halbuki karar resmi 
gazet.e ile de neşredihniş oldu- ı 
ğun:lan taksilerin serbest ola-! 
rak çalışmalan lıl.zım gclmek
tedir. Vilayet tebliğatın nihavet 
bu sabaha kadar yapılacağını 
kuvvetle ümit etmektedir. Bu 1 
itibarla taksilerin bu sabahtan 
itibaren serbest olarak çalışma 
lan muhtemeldir. 
Asker ailelerine yardım 

meselesi 
Aiıker ailelerine daha. geniş 

şekilde "ardını yapılabilmesini 
temin edecek olan kanun layi
hası Mcclısin Ağustos aYJ için
de '-apaooğı toplantıya sevkolu
nacaktır. 

derpi'! edihnektedir.,, tık sergi ı Agustosda SiliVTidc açı- Belediye bu layiha kanuni -
"Mükellefiyet tahmil edilecek lacaktır. yet kesbedincıye kadar, mua-

olanlarla }'IU'<lımdan istifade e- * Sandalcı Kavgası - Kasımpa- venete muhtaç asker ailelerine 1 

decek olanlar lıl.yihada vazıhan :;ada oturan sandalcı Arslan aza.mi derecede yardım yapa -
tesbit olunmuştur.,, !13ni yerde oturan Hasan, dün bir bilmek için bazı tedbirler al- il 

"Hilen belediyenin vargi, rü- kürek meselesinden dolayı kavgaya maktadır. Bu arada Maliye Ve
sum ve harç nanıiyle malik ol- tuluşmuı;lardır. Kavga sonunda Ha- kaletinden 150 bin liralık bir 
dukları gelirlere yüzde 50 nis- san bıçatını çekmiş ve Arslanı yara- avans alınması da mevzuu ha-I 
betinde asker ailelerine yardım lamıştır. histir. Bu hususta Vekaletle bc-
için zam yapılabilmesi esası ka Yaralı hastahaneye kaldırılmış, lediye arruunda temaslar y:ı-
bul edilmiştir. suçlu yakalanmı0tır. pılmaktadır. "Tenvirat için kullanılan e- ı _______________ ___;:_. ___________ _ 

lektrik kilovat saat başına bir 1 K A o N K 1sKAN1 R SA ' kuruş, havagazı metre mikabı- ,_ 1 
111 na 20 para, şehir ve Iras~balar 

dahilinde işliyen otobüslerle 
tramvay, ttinel, banliyö trenle
ri. sevahlli mütecavire vapur -
la111 bi!ellerine de birer kuruş 
zam yapılması kabu 1 edilmiş -
tir., , J 

--'--------------------------~------

"Bu layiha ne 2256 sayılı ka
nunla alınmakta olan gümrük 
resmine munzam belediye his
sesine İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle yüzde 50 kadar zam ya- j 
pılabilecck yani yüz<le 10, yüz- . 
de 15 e ibıağ edilecektir. Aynca 
tecil edilen erat ve ihtiyat za
bitlerinden maktuan ~r lira 
asker ailelerine yardım parası 
alınması için rayihanın ikinci 
maddesine hükümler konulmuş- , 
tur. \ 

Komşuya gelen güzel misafiri 
kocasından kıskanan Meliha 

ekmek bıçağını kavrayınca 
yukarıya fırlamış ve ••• 

iKTiSAT 

Feride adında bir kadın geçen-
1..-dc Fatihte, Atpau.rında Ketebe 
sokağında 7 numarada oturan Şa
dan adında bir kadın arkadattna 
mluflrllğe gltmit ve burada bir 
kaç gün kalmıftıl"'. 

Güzelce bir kadın otan Feride
nln eve misafir gelrnesile diğer 

kiracılar arasında bir dedi kodu 
baılamıJ, bilhassa kocaaını çok s.e· 
ven Meliha adındaki bir kiracı 

Ş •f 1 kıskançlıgından yerinde duramaz 
irketi hayriye tarı e e- olmuftur. 

rinde tenzilat Meliha Ferideyi o kader kıakan-
Münakalıl.t Vekfileti, Şirketi mağa baf!amıftor ki, nihayet ev· 

Hayriye ile müştereken Üskü- velki akpm, lfi açığa vurmuı ve: 

- Abla, sen bu ifi l:ana bırak. 

Kadın kısmı böyle ~: lere karıf· 

milz.. Kadının kal"'nını ben dqeyim 
de gör! demiftir .. 

Melih.il, buna razı olmam ıı: 

- Yok 1<.ıırdeşım. Senın çocuk-
farın var. Sonra hapse gil"'erscn 
onlar:ıı kim bakar, Ben bu tıllıgın 

icabın.. bakarım! diye Mehmedin 
elinden tekru bıçagı alm·ıtır. 

Fakat Mehmed her tcYe ra(lmen 
intik*" tadını kendisi tatmak ıs

tedlğıinden bıçağı yıne ablasının 

elinden aımıftır. 

Bıçak böylece bir kaç defa el 
değiştirıp dururken, y\.lkarıdaki o
dada hakkındaki mi..ıthiş kararı 

' 

Türk musikisini lı&rilruJJi.de 
Pl'Şo"OVhırİ, SU 'leınaiittiJe z.eıı
~inleştiren meşhur Tat;yos öl· 
düğü zaman Alıınet RBsiın mel'
hum, sıın'atm ancak fasulye pi· 
yaz.ile beslediği bu büyük san'ai 
k<lrın mersives.iııi san'atm nau
l<örlüğüue ta'nederek yazmıştı. 

Avrupada hayatlamtda doY'" 
sıya y.ımiyen meı,hur reı;saınla
no, ~oğunno eı.erleri öliimlerin
den o;;onra tablo ticlrlerini :ııea
giıılednir. En ufak tablosU, 
kırk elli bla frank e-d<>n lllonti· 
Qelli !\lan;ilyada Borslmın önüıı· 
de kıı.ldırunm iiııeriııe eseneıiııl 
dizer, tütünsiiz piposunu çekiş
tirerek müı;teri beklenniş, ko
caruEtıı bir tabloyu yirırJ frıul· 
~ "3.ttığı ~ onun için ..-•ut 
bir günıniiş! 

Bugiin eserleri mimelerde W!l 
hir ediliyor; fakat her halde cır 
n__,;nin ı>aclak llW'nlSlıııJe kal· 
dınldığuıa dair bir lıayde ~ 
düf etmedim. Tiyatro artistleri• 
hele bizimkiler bu akıbeti bite 
bile- kendilerini feda edoa -
at ii..5ıklarıdır. 

lllerhnm hbim !.ir r,1in IJ8llll. 
şöykı demişti: 

- Vakit va.kit bir çarpıntı 
tutuyor, <lemıaııım k.,,,;nyor. 
Doktora ıniiı-acaat etüm "sah
nede oynama!,, detlL "Nasıl o
lur'! doktor, dOOiıu. Ben salıIW 
d • o~ na.rııa:ısam &oııra 1..-ıımd& 
Ollla1·ın1 !,, 

Bıiyük artistlerinıizdt'll ıwıı
Jıum tn-,.i Salih ...,fa.l<-t!E> öldii, 
fasuly" pİyfi.7.ı biJe bulam.a.dıp 
oldu. Asım Baba.nııı hal.i:ui lıo
rıinfrı biliyonız. Bu tam:ı.ı~ 
a~·rı lıir b.ııhhiir. Esl<i Şt-hN'm•· 
ui O-mil Pa. ... •nuı tiyatroyu ıs
l':l.lı i~·.iıı J'a~1z Frnn-.;aı.1uı dc;;il 
bellJ ;lüııy:uıın l'U bÜ~ İİl< tiyat· 
ro mütehassısı ol:uı Antm= bG 
na rariste 'Iiirk tiyatrosıınu., 
kadımm:Ll;ta.n uıanız ka.ldığ1 
noksanı a.ıılatırkeıı: 

- 'J'ürkı:eyi :uılamadı~un Jıııl 
de ı-:ruıeııi ~n k'Jıco· 
lerindcl<i kalıalıP;ı farkNliJO" 
ruın. Sahnedt> lisıı.n düriisf ol· 
mu.;a hem ,,,..riıı lıeın ele s:ID'" 
ıı.tJ<ilrıı:ı luyıııeüni diişüriiyor! 
tlıııııi~ ti. 

Erml'ni a.ı·t.i.'itlı. riıUıı içinde 
i~ileri vardı. Fa.kat rol esnasnı· 
da kuUandıkbn: 

- He. A1ıı.dam, bwıdaı<ın? 
Yahut: 
- \'a.liılem lıwıa der idi, d<"t 

idi... • 
t;i\'esini işit.enler bi7k miJli 

Nr tivatronım 1eeo-<>iisüııckn Ü· 
mit~rlni kesmi~lt>rdi. 

1şt.e Türk kadın artistıerinlıl 
piştan olan Afifeniu ehemıul· 
'"tini, bu nokta.dan ruıılm.k"ıııe 
e-tmcl\ ,.., ~na göre ~ 
hk göstermeli! 

ULUN At' 
~-------------- ____ ...... 

dar vapur ücretlerinde bir mil<- ı - Karı, karı, ya bu evden çıkar, 
tar tenzili..t yapmağa karar gldreain, yahut da ben ıenı ıöyle 

vermiştir. Yeni tenzili.t Köp· yapar1m, böyle yapa,.ım! diye ba· 
dinliyen FCf'ide bayılacak gibi ol
muı ve "ihayet kız kırdctinj ik
na ederek zafere erite" Mehmed 
kapıya daya"ınca: 

ı---------Leylei Regaib rü - Üsküdar, Üsküdar - Be- oormağa batl•m''"'· 
şiktaş seferlerinde birinci mev- Feride neye uğradığını ıaıırmıı 

ki gidiş ve gidiş dönüşJ.erde 4
1 

ve her ne kadar kocası Kemal ile 
ikinci mevkile gidişlerde 1,5, gi hıç bll"' alıf veriıi olmadıOını an-
diş dönüşlerde 2 kuruş olacak ... 1 latmak lstemi§ ise de Meliha di"· yın. Hemen evden çıkıp 
b..r. lememiı ve bu sırada Melihanın gi"'l demiftır. 

- Aman, ban .. bir ıey yapma· 

kardeıi Mehmed de gelerek kav· Böylece ölümden kurtulan Feri-
Yerli Mallar Sergisi aaya karıım•'"'· de •• ıugu karakolda .ı ... ,, ve ikı 

açılfyor Nihayet Feride: kardeı yakalanarak asliye altın· 
194:1 İstanbul Yerli Malları - Ne yapsanız gitmiyece6im, cı çeza mahkcmeıinc verilrnitler-

Sergisinin 25 Temm.uzda açıl- i.fte. inadım inad ... diyel"'ek odasına dl. Bu muhakemeye dün başlanıl· 
masına karar verilmiş, İktisat çıkıp kapıyı kapatmıftır. Böylece mıft.ır. M~~i~: ;:=: ,...~......_}~:i ınkir 

Vek3.leti nezdinde teşebbüsler- büebütün kızan Meliha gözlerT ~İ:Jlel'M de filhidler v•k'ay; yu-
de bulwınıuştur. dönmüı bir halde mutfa_ğa kof- kal"'ıdaki ıekilde anlatmıııurdır. 

Haber aJdığımır.a göce bu hu- muf, ekmek bıçağını kaparak: Netlcetfe mahkeme t;ı,. defa da 
susta İktisat Vek.&leti.nden tab- - Du r karı, timdi barsaklarını Şadan ile kocası l!!leklrl ve Moll -
riri bir emir geime<;liği için ha-ı depylm de gör! diye yukarı fırla· hanın kocası Kernali dinlemeöe 
zırlıklara devamla İstanbul ser mıfl.ır. Fakat Mehmed yolunu kea· karar vermiı, muhakcmai bafka 

26 Temmuz 9 l 1 Cuınartıeoiİ 
giliıü Roceb 11.J lill1I birin .. 
milsa.dif olduğuııdan öoüınü:ı-

1 ddıi Perşembe giinü_ ak§aaıı 
(Cuma ~oocsi) LeyW ~ 

1 
oldııtıı ilin ~ıır. 

~bul Mil.M!!ft 
111 F. tngeoer 
_ıC..------...;;,--"" 

I·~~· YurttaS: 
Harp parolanw tıu : 

Su• ;rok 
Lüks yok 
Tasarı.,.! ~ nr 

gisinin., İzmir Fijarmdan sonra mtı. elinden bıça6ı alarak: bir güne bırakılmırtır. 

açılması kararlaştırılmıştır. j '"'-~---------------------. .J 
" 

Utu•t Ekonon'I "" 
~.._... Kc.t.:"Utt'1ıl 

~~.,.. ... -..,/Vıl 
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. Dllfiklr salona gelmişti. Şim- takılacak ampulleri muayene e-
'ıli herkes birşey sövlüyordu. diyorlardı. 
, - Maşallah görmiyeli ne ka- Akşama doğru bütün hazır -
<:ur değişmişsin... !ık bitınişti. 

- Bu sene Avrupaya gidecek Mis Bartriç, her tarafı geze • 
4rJsin? rek her şeviıl tanıamen yerli 

- Mıınrdaıı haber o.lıyor mu- yerinde olduğuna kanaat getır-
eun? dikten sonra köşkle yalının ara-

- Yalım pek güW yaptır - sındaki hususi telefon& gitti, 
lllıvsın. Mebrük eğaya daveililerin köş 

. - Kış bahçesini çok beğen - ke çıkabileceklerini haber ver
diı:ıı, bahçıvanını bir gün bana di. 
da gönder. Yalının mutfak daireleri ya . 

Hiç kimse nişan merasimin -1 nında Safd!r Paşalardan kalan 
den. Fazıldan bahsetmiyordu. kagir arabalıklara çekilen oto
Dilfikann şimdiki evlenmesi sa-ı mobillere bat~r veı uen için u- 1 dece tabii bir zaruret gibi lelilk- şaklar ko~uşc.ılar . .Motör ho -
lti edi)mişti. Onlarca bir kocanın murtulan içinde, Rols'lar, Prı
kendisinden bahsettirmek için kar'lar, Linkoln'ler ba.'ı.ç . ..ııin 
lnutıaka ınilyoner olm3.3ı lıl- muntazam yollarm:ia ince kum 1 

Zltndı. !arı çıtırdatarak yalının mer -
Lakırdı cereyanına kapılan mer merdivenlerine doJru iler- 1 

~adire hanım bile bir tlirlü oğ- liyorlardi. 
lunun lakırdısını açamamıııtı. 1 Davetliler, artık keneli ara -j 

Bütün bu gürültü içinde salon/ balarına binmei'e lüzum ~önnü 
kapısının yanında bir yer alan , yorlar, herkes önüne gelen a
Samiye hanımefendi odaya ge- rabaya bıniyordu. ' 
tirUen şerbet. bisküvi dondur- Biribirlerinin malik olduklan 
lnatardan 'mliruriye,. resmi a- her ~eyi haset gözile gö• en bu 
lan bir memur gibi tepsilerin zengın kadinlar, bındikleri ara- ı 
her giri~inde \"e her çıkışında balaz: hakkında da komşusunun 1 
lıirşey konarıyordu. Hizmetçiler i .tavugunu, .kaz gibi P.'Örmek zib- j 
huna o kadar a!ı.~tılar ki salon- nıyetıni P-ödüyorlardi. 
ları dolaştıktan sonra içilmiyen 
~e yenilmiven şerbetleri biskü- - Şahika, yine arabasını de
~ileri, pastaları kendiliklerinden ğiştirmiş. D6ğrusu bu kadını 
ona getiriyorlardı. da .anlamam. Hem da".aya para 

Salondaki gürültü Şahika ha- "etiştirceeğim diye birer, birer 
ltıını me•<ml bile etmivordu. U- emlakini satar hem de her altı 
'"· , k ayda bir otomobil değiştirir ... J •umamak aznıile bard~k barda 
Verbet içen, bisküvi yiyen .-,iş- - Bunun dö>;=e;;inin kuma
lııan hanıma midesi dolduğu için şını hiç beğenınedim. Refikanın 
hazını ihtivacilc öyle bir ağırlık arabası olduğu belli ... 
lıaSmıştı ki gömüldüğü vunıu - ı Kimin aro.basına binse onun 
'lak koltuğun koluna dirseğini türküsünü çağırmaktan artık 
~yamış ve orta parmağı ile bıkıp usanan Nadire hanım, ge
tilz kapağını aralamak kurnaz- !ininin arabasına lıinip bugün i
hğını bularak adeta horul horul çin olsun dalkavukluktan kur -
~)luyordu. tulmak istiyormuş gibi merdi-

Dilfikiir banımefendi, hill 1 \•ende Dilfikarnı bahçede do
ltom madeni davasını bitiremi- !aşmak için ili;tü (para.zail lu o
ten Şahika hanımefendinin elin tomobili bekliyordu. Ona kain 1 

«en şişman hanımı kurtarmak vaı.ıe sıfatile yalnız başına yas 
liızumunu hissetti: !anıp ııu kısacık mesafede ile 

- Nasılsın Hem~ire • dedi. ı;iine karşı bir saltanat sürmek 
l'oktanberi -örüşcmedik... istiyordu. Açık Viktorya ta'..--zın 
Şahika hanımefendinin ağ=!- daki arabanın şoför kapısını aç

~;ııı. dökülen Jıikırd;.şe.lla1:"5i der tığı zaman yanınd.ı. Saniye ha
"'11 istikametini degtl!tirdi. nımefen<liyi gördü. İtikaftan çı 
~ - Alı Dilfikiırcığım. Nasıl O· kan aç g5zlü dervi~ gibi, perhiz 
-.c~ ! Pek fena. Hasırlı çift- den büzülen midesini alabildiği
lj,;iinin davası bır taraftan, Gon ne abur cuburla dolduran hasis 
~yanlar bir tıın.ftan ... Bqı- kadın, dolgunluktan güı;lükle 
lıııi gelenleri duymadın mı? Dur 

1 

nefes alarak: ~ 
\l)Je ise anJa,tavını! - Nadire hanımcığım! di -

Sözün kesilmesi si.~man hanı- yordu. Arabaya beraber bine -
1'!.ı uyandırıruJltı. Mahmur bir lim. 
l\azarla etrafına bakındı ve Dil- Nadire hanını sesini çıkarına· 
~arın foda.lıarlığına teşekkür eh. Yanyaııa oturdukları zaman 
:"le etnıe<'e vakit bulamadan cinui kadını üzmek için sordu: 
l:endini salondan dı.şanya attı! - Sizin arabanız yok mu 

• • • iki gözüm? 
'Yalıdan köşke kadar meyilli Sani ve: 

~t yoldan çıkılıyordu. 7..iyafet - Bilmiyor musun Nadire ha 
<Bşkün önündeki büyük havu- nım? Benim arabllltl ne vakit, 
tıln ortasında sünger taşlarla oldu ki? J 

t•ııııan adacıkta V<'rilccckcı. - İşte ben dP buııa şaşıyo -
'<avuzun icinde Vcnedik gon - nmı ya ... 
~Harı şeklin de ufak saniiallar - Neden? 
,•zırlanmış, adanın her tara- - Şuradaki ''zenginiz! .. diye 

(Ba~~~~~r~~ sayfada) il Ajans Haberleri 1şgale başladı bloke (B~:::n~:ne\~~::~n !1;B:E:~E1 
1 - Türk tayyare me~·.lanla-. • · • · · ~ - (Baş tarafı Blrlncı aayfacla) mali mahafi!, Japonyamn. .A- olsuıı, ~~;-ollannda "'·-- '-

. kr merikadaki sermayeleri yekU - ha -3· ........,. 1 rına aıt okiler ve planlarlaı1 tngı·m lım,seyol "ergı·-ı:·•i ö"-niJdigın·· e nazaran J·aponlar 131 - va yollaruıda. olsun =·-. ., ....,. .,._, nunun milyon dolara baliğ bü'tün """,.._ 
>trazınin vaziyetini ve münakal~ cenup Hindiçinisinde tavvare bulunduğunu beyan e'--ktedir. ·· J§Çi ve nwmnr~ J-. 
'011 ·· t t ı-nı 1 Londra, 2G (a.a.) - Times ga- u ...,,,, _....__, __ ..;_..._ ... _ ... ,_,_ ,._._; ,' arını gos e en p a ar. meydanları ve üsleri iagaJ et _ ş J ..-- ....., __ ..,. ... _.: 

2 T .. ki · A d k' zel<Sı, M. Eden'ın, gener•l Fran- .., ayet aparı.ya, muke.belei .... .,_L ,,,.,,,.,..~. . 1 - ur yenın vrupa a ıı rnckte ve garnizonlar tesis et - b'lm d b .......,. •""T"V--..,,. · · ·t 1500 000 ·k co'nun beyanatı hakkında A\·am ı isi! e ulunarak Japonya • 
arazısıne aı . . mı yasın me!rtedirler. da J Mal6ıoıo ~ .._ • 
da b . h ·ta B h "tad b laımarasındıı verdı&i izahatı mev- ve apon işgali altındaki O •6"' iiaııre baraıallt tr arı . u an a aıif· Muhtemel olarak işgal filen k da _,. ı.. ... 
lıca yollar gösterilmiş bulun _ 1 zuu bdısederek yazdığı •>ir yazı- 29 Temmuzda yapılacaktır . memle etlerde bulunan Aıı;ıeri· ..-uŞ'lll """' ve mennırlanrır 
m ktadı ; dıı Hariciye nazırının lspa~yaya T k ka sermayelerinin bloke edil - hayaüan daima tehlikededir, 

a r. o yo, (a.a) - Reuter apan- mesini emredecek olur ıse· -kı· Daima göıiiuuw bir •- a.. 3 - !stanbulnn 1 15.000 :nik yapt•ğı ihtorda luzumundan faz- sından: ............. 
Yası d - -" k • b' la nazık d.-Tanmış olu..ıgunu kay- E 1 buna i .. tizar edilmektedir- bu karşdaşniıı.k va:dyetmdedirieJ'. 

n a cogı-...ı ve o' erı ır . v.ve ce tahmin cdildigı"· _,.,._ t ::lb' ·· ·· d ·· Ba.zan bu ~· •·o"·--·, ı-• d j k'·"· ''°" e lr Vn~m en ffil!esBir O}acaJ;: .. UAClllJ 
planı. <'Y '

1
" • "~"" bıle J:ıponva Amerikan kM-'e • '~-· -·•·•·nru •··ybederıer ... __ de- J 

4 T . ne )'av• · ı b·ı· k ·~" mebalig" miktarı takriben 217 ~ "" .un.u • 
- Tüıkiyedcki ru:l-cri he- " · · · ııu ><'Y • ' ırmc · !erini bloke etmek suretilc A - ı••-- da ..... ·-•'--··· .,.....;.ı..~ 

d fi · tc ı·,.. milyon dolara baliğ olacaktır. ......, "'"s-~ ·~~"'·• 
e erı gösteren 1 100.t)(JO mi'<- merikaya kanıı mukabelebil>- Jaınn vapurhn da harel•et Gtı.zeteieria zabıta sütıınlaruı.._ 

yasında bir illı.rita. Gf'ncral Franco, tıpkı .Taponhıı:- misil tedbirler almı..~.tır. ik" ~ 
5 '--·'L k .. f · · · gib<. cldivenlcri<lı fır!: taraf< bize etlenıiyooek ı )"?k vagonu arasında .,._,, - = or ezırun y:.1e f r.lf'cli~i has topl:ı:ıdı N ~ V<'rtıruı makas 

1 '100.030 m·kyasında bir ha- meydan oını,.u,ıur. r'al::>l biz Tokyo, 26 (a.a.) - ''eclisı' evyork, ~6 (a.a) - Ameri- b" .~ , menuırlarının,, 
ı r ı · · "" kadaki 1·apon alacaklannın b - ır VlllÇ ka.aııtna kurban rn'- 1•• ritası. ~ e '- 1 '·en.erınıt.t.l. yani o..,uk k:ın- has '\'aziyet hakkında tetkikatta j · ta.•'*'-L.- o·.....,, 

B 'k ı .. · d " 1 lılı~ıroızı henüz muhaf<ıza ctoııek- b 
1 

loke ed'lmesi neticesinde Ame- geıııı .,.._ ,ll(n a<!ıkh mae&.' 
u v~sı a ar uzcrın e ya - u unmak üzere toplanmaga· da ·k ı· 1 d bul . nıJu-n sık sık -·Uıyo~·~. tcyiz rı an ıman ann a unan Ja- -~ -~ ·-ruz serv. s ihtıyatıarı u;in kulla- .. vet edı•miştir. 

pon vapurlannın da hareket K d 
nJaca.ktır., ibar~ı;i yazı 1mış bu- Eski Rol1anda Ba-.vı>lilll i'ıiyasi mahafil meclisin Hin· edemiyeceği anl~ıtnakt...Wr. aza an sonra 
lunmakt .·dı,-. Bundan ba~ka CoEjn ttı·kif olundu di~ini vakayünin ink:işafıf ve 
meldir haritalar ve planlar ü- krediler;n bloke edilmesı· m=~ I.undra, 26 (a.-ı.) Eski 1-lo- "'"~ 
zerinde Türkiyedeki askeri lıe- lelerinden başka imparatoru- u· 

J::ınd<J b~s,·ek.fj D. CoL.n, bug(ın ~ 
defler bir takım hususi işaret- mum! seferberlik kanununa ı" •• i\.-

Lon~ ... l"'ıdrıkJ Holaııda mahfillnin 
lerle gösterilmiştir. Bu hedefler ve edilmiş ol~ munzam do'"rl · I ~ . almış oldukları ltab~re nauıran, 
tayyare meydanları, ba uı ın- , kararnamenin müzakere edil~-Almanlar tararından te· kır e<iil- ._-
şaat tezgahıları, harp malzeme- ceği tahmin edilmektedir. 

miştir. 
si imal eden fabrikalar. liman Tokio, 26 (a.a.) ?. D.N.B. bil-• • < b 'k 1 · ".\Iumaileyhin fırkcı"'u1 :ı men~up 
te:.::.ısatı, demır ..1..a n a arı, ~ı- diriyor: 

d ·r 1 'h 1 60 :..~ ~a tevkif cdihniştr. Ru 
men ı er yo !arı, pos ... ane er, Domeı· aJ·ansırun Nankı·ne g~ 

fırka ile diger sıyasi firkular, ..,-
askeri telsiz ist.asyonları, kıın - len hareblere ıs· tinaden bı'ldirı'l- r 

i _ _, f b bundan bir knç &!Ün e-v\.~l fe.sne-
yev maddeler imal "''~n a ri- dilrois idi. gine göre, Çunking hükiımetine 
kalarla mühimmat fabrikaların ait olup Koeiyang'da bulunan I 
dan ve diğer bab1 lesi~ttan iha •------------- besinci Çin ordusu Yunnan yo- ı 

Bundan maada mezl.:iır veııi· H • t lu ile Hindiçıni istikametinde 
rettir. 1 arp za. YJ a J hareket etmiştir. Birnıanya yo-
kalar üzerinde bütün ltöpıiiler 1 3 

~ Ju boyunca ye,·leşmiş olan diğer 
ı=ret edilmiş loduğu gibi bun·ı mılyOJi Çni kuvvetlerinde Fransa Hin-
ların inşasında kullanılmış olan d;çini hududuna doğru ilerle • 
mal?..eme de yanlarına kayde - (!:at "''°fı B>r>nci sayfada) I mek emrini almışlardır. 
dilmiş bulunmaktadır. 1 Times gazetesini askeri mu- Yağ:nurlar mevsvimi başlı>n-

Köpriiler inşa tarzlanna gö · ho.rr;ri cephed~ki en miltcba.riz gıcınan bu kıtaat yollarda hü-
re mesela, beton, demi;-, ahşap hadiseleri kaydetmektedir. yük micykülatıa karşılıı.nacak _ 
ve yahut betonarme köpıii diye 4gal edilır!ek üzere olduğu !ardır. 
tasrih edilmiştir. Diğer taraf - tundan on gün evvel Alı.ıanlar Jaııon . Fnı.nsn dekla.ra-."onıu 
tan bu vesikal:ınla araziye ait tarafından resmen bilC:irilen J{i- ' 
s.ıtıh maliırnat bulunduğu gibi yefin doğrudan do!;ruya tehdit Vichu 26 (a.a) - Stefani a-
Türk kıt:ı.atının nerelerde bu - altında bulunmarrıasıdır. Kiyefe jansından: 
lundı•klanna ve miktarlarına yaklaşan Alman kolları J.ra dur Bu sabah Fransa ve japon -
ait malürnat ta vardır. Kezalik durulmuş yahut da imha edil- ya hükümetleri, Hind.içinin micy 
müteharrik malzemeye ve en el- miştir. U:reken müdafaası için iki hü
vcrisli tarassut noktalanmn in- 2 - Almanlann gc;ren hafla kümet arasında aktedilmi~ ol
tihabına ihtiyat kıtalannın ne- i~g:ıl ettiklerini bildirdiklerı an prensip itilafına müteallik 
relere ne miktar tevzi edilmesi Smolensk yakınlannda ınuha - lıir tebliğ neşretmişlerdir. Teb
lfı.zım geleceğ"ine ve denizdeı1 ih- rebe bütün şiddelile <levanı et - Jığde, Fııın.sa ile japonya ara · 
rıı. ; imkanlarına dair d bir çok mek~ir. Smohısk'in kimin e- sındaki dostane münasebetler 
malumat bulunmaktadır. linde bulunduğunu söylemek kuvvet bulmuş olduğundan ja- ı 

Bütün bunlardan başka nh ,g;içtür. -<\ııcak dün alınan son po::ıyanın Hind.içininin müşte- ı 
tunların ve deııoların deree.:i e- maliımata göre Almanlar iki reken müdafaası ihtimali halin
hemmiyvetlerine, limanlardaki defa bu şehrin d,. mahallerine de vaizfesini ifaya kat'iyen az. 
Yinçlerin kuvvetine, sahil ının· • "irmişler ve iki defa da tardc- metmış olduğu ve Fransız Hin- ı 
takalarımla ihraç noktaların c:MmişlerC:.:r. diç;nisinin mülki tamamiyetine 
derinliklerine dair bir çok laf - Zehirtl gaz kullanı1ma.sına dair ve bu arar.inin her kısr;'lndaki 
siliit vardır. ı Buhınan vesil<alar Fran~.z h~iyetine riayeti 1 

Bundan ına.adn. motörlü bir- Moskova, 26 (a.a) - Moskova taalıhut etmu;ı bulunduğunu be-
eliklerin en ziyade ve kolayca J radyosunun bildirildiğine göre esir yıı.ıı edilmektedir. 
müessir olabilecekleri yerler del edilen Alman askerlerinin Uzerinde 
plii.nlarda işaret edilmiştir. boğucu gaıler Jwllanılınasına ail 

Türkiye~ri işgal edecek veya-· talimatnamelC?r çıkmıştır. h-1oskovo -
d~ bulunan yabancı gazete muhabir 
lerine gösterilen bu talin1atnanle
lerdc ga:tli öbüslcrle bombalilrın is-
limaline büyük ebemnliyet Vf'ril 
diği görülmektedir. 

lh!ikar ezil ıı ektir. 

RıısyCi ortadan 
kaldırılacak 

( B ... f tarafı Birinci Nyfada) 

bin sonunda Sovyetler Birliği 
diye bir mefhum kalnuyacağı 
ilave olunmuştur. 

. Berlin siyasi mahfillerinde 
lıal_i hazır şark vaziyetinin in - \ 
hıliilıle meydana gelecek yeni 
toprakların ve Almanya ile mü
nasebetlerinin ne olacağı hak -
kında şJrıdiden bir şey söylene
miyeecği fikrindedirler. 

1'1atkaselkae işgal edildi 
Stokholm, 26 (a.a.) - Finlan 

diyalılar, İonega ve Ladoga göl
leri arasında mühim ilerlemeler 
kaydetnıi~ler ve bu suretle 
Murmansk denriryolu ile Stalin 
kanalının kontrolünü ellerine ge 
çınnişlerdir. Fin ku\-vetleri. çe
tin muharebelerden sonra La • 
doga gölünün şimal cephesinde 
Matkaselkacyi işgal etmişler· 
dir. 
Zehirligaz iddiasını Alme.nw 

b!~ip ediyorlar 
Ankara (Radyo gazetesi) -

Bertin, Rusların esir ettikleri 
Alman askerlerinin üzerinde zc. 
birli gaz kulla.nılınasına dair 
talimat bulunduğu haberlerini 
tekzip etmektedir. 

Berlinin iddia.sına nazaran, 
bu boş bir iddiadıı.n ibarettir. ı 

Bu şekilde hazırlıklar dü.:;ına
nın muhtemel bir gaz hücumu- f 
nakarşı gayet tabiidir. ! 
Eğer Ruslar, zehirli gaz har

bine cesaret ederlerse bu ken
dileri aleyhlerinde olacaktır. 1 

fakat bu, facianın lıir ""I'-' ; 
hesi.dir. Bınıun bir deı 

tem:ıulisi var ki o gazete sütun· ı 
lanna aks-:-tmiyor. Gözden uza.14 
kalıyor. 

. .Ba.lıalannıı \"e koca.lanru btı 
yüzden kaybMJeiıı ~uklanıı 
kadınların vuiyeti. Bu bedhah~ 
lar.a sadece ölen işçinin ~ 
~~ IDeriıamet~rJne V(" ik-. 
tid~a göre aratanuda top. 
lıyal>i!~ıkleıi lıü- miktar PIU'a}'I 
\'erebıliyorlar. 1'1üe8se ... de bir 
~vi kaza knrbaularına •ennek 
ıu:ere a),nlığı ufak bir panı.yı 
buna katıyor. Hepsi bu kadar.,' 
Anıdan bir~ ay ~iı• de bor 
paralar fükt'llİ.nce o kadın ""ı 
(10CtJk1ar on feci sefaktle kar~ 
ı,;ı ka.r\<ıya bu-akılmış bulunu· 
yorlar. 

Sigortanın ehemmiyeti' 
• 1 .;te Münakalat V elclJe. 

ünce ~ı nınmur 
w işc:i ı.İl'"ortası, bu gibi bed
ba.lıtlann acılanno dindiremez· 
se de hiç olnıaz.'31& aza.llaeak bir 
tedbirdir. Reislerini kartıebniıt 
IJU!u.na.n bedlıe.lıt a&ye. bu a> 
yede daha fazla para t.ımin e
~h;ilecelı:tlr. Yahut kaza oe· 
tioesındf' kolunu \'eya ayağ-AıU 
kaybNIOJ'elc ora.dııki işini ar'o.ılı. 
ya1""1ıanıağa mahkfun bulu-. 
memur veya ~i si!!orta.cha a.
lacaı{t •ıara ik> kooılisinı- uıüte
\1lZI lıir ~ laı:ılıı Nlcbilooel..-tir. 

Bu ~bü.siin bir an t"vvel. 
fnlıakuk etmesini ~:ı , .c gö 
nülılen Uııııenni edeıriııı. 

MURAD SERTOGLU 

1tııa allı mavıli Lnerlcr asılmış hant, hant öten kadınların hep 
~: Adayı kenara bağlıyan köp- sini birdE'n satın ala.bilirsin. öy
'iİden ı>Uya doğru sarmaşıklar le olduğu halde ayağını yerden 
GUanıyor, köşkü~. bulunduğu kesecek bir araban yok.. 

hut Türkiyeden cebren geçecek 
her ordu için en müşkül mesele 
Boğazlardan geçmek L1eselesi -
dir. Bu hususta nasıl hareket 
edileceği ve mevcut imkanların 
Karad~niz boğazı ile !stanbula. 
Marmara denizine ve Çanakka
leye dair izalu!l verilirl:en gös-

. teri1ecekti..... (Ba~ tarafı Birinci sayfada) 

hiksck kısma un ı l:ayalıklar- ( Ark:ıııı var J 
'lıı.n sular sil7.iilüyordu. ...,...,,,_ ... ....,.,.......,...,....., ..... .,... __ I 
ı... l3üyük ziyafet sofnı:ıından 
:"'lka, ad:ının lıa vuza dognı al
~lan sedleıinde ufak ufak ma-

lar konınur;tu. l>E"vaz sofracı 
~hisesi giymiş abanoz rcn"inde 
.. ·tJıeriler. sofnı.yı çiçeklerle 
ilsliycn Mis Bartriç'e yardım e
ljYorJarJı. 
1'.öşkün dış kapıları. ıç salon 
tın ara lıpıları tama.men a

~11tnuıtı. Yüksek t:ıvanlardan 
:"ılın sarı .zincirle sallanan bıl
ır avi,,el.,rin Üzerlerine geçiri

l n beyaz örtiilcr kaldırılmıştı. 
lr·r parçası büytik .sant!tklar 
I ~btle Avrupad:ın getırılen koş 
"ıı ceviz parkeleri ~ dcıecc cı
•l~ıımıştı ki üzerlerıne atılan 
:l"ınclli ı;eccadelcr bile üzerle-
,ıı..ıe yürüyenlerin ayaklarının 1 
lınua kayıyor gibi idi. 
'f eınek salonu bugünkü ziya-

1 
t icin kullanılmadığı cihetle 

-iltaSını da diğer salonlara rap-
lınek icin ara bölınelcrı kal - , 
tıJınıı;tı. 

l."üJrnek pencerelerden sarkan 
· ~ dallı tiıllerin üııerindeki 

<>artma Venedik kadifesi per 
r alanlara ağır bır loşluk 

'tiyordu. 
t<'mek salonunun deniz tara· 1 
. a nazır olan kısmındaki geni• 1 
~"asaya şezlonklar, üstü kır -

lı beyazlı keten şenısıyeli 
tar konulmuştu. 1 

!ı:!!:loframn tanzimine nezaret 
~en Mis Bartriç'in bu gibi fev
ıcliide ahvalde kallandığl İngi
:«:e, arapça ve Türkçeden mü-
. ep mahlut bir Jisıınla veroi 

lcuinanda!ar işitil;yordu; bah 
1~ar uzun sepetlccle getir -
~\eri çiçekleri Berberilere tes
~le. eıliyorlar, elektrikçiler fır-

YI ada vı ihata eden tellere l 

Alman a 
(llaş tarafı 1 inci 3(1/tifede) 

muhabiri, japonya ile Vichy 
hükiımeti aıusmda aktedilmiş J 
olan itilafın Bcrlinde hayret u
yandırmamış olduğunu beyan j 
et.mektetlir. La Suisı;e gazetesi, 
Vıc_hy'de itilafın alrtedilmiş ol
dugunclan h~üz bahsedilme - j 
~ekte olduğunu dikkate şayan 
gormektedir. 

Japonyamn iş göreceği bir sı
rada dünyanın bu kısmında İn
gilizlerin ve de Gaule taraftar
lannın y·aomı,~ oldukları teşeb- ı 
büsl~r. jaı:ıonların harekete geç 
m_e:;ı uzerıne tamamile akamete 
ugraınıştır. ı 

U:ı:.ak Rarı..-ta vaziyetin alınış 
oldugıı şekılden Berlinde fevka-ı 
lade memnuniyet his$cdilmekte 
olduğu zannedilmektedir. 
~erikanın japonyaya kar!)ı ı 

yaptıgı aksüliııM!Uerin "iktisadi 
sık.1.ntılar,: safhasını ""'<'cmiye
cegı ve bôvle bir ııey Tokyo için 
yeni bir hiidise olınadıihndan iş 
!erin değisınesine teessfu etmek 
için hiçbir sebeıı. mevcut olma
dığı söylenmektedir. 
Diğer taııütan La Suisse mu 

habiri, Hindiçini meselesinden 
babhsederek ~öyle diyor: 

İngiltere ve Amerikanın muh 
telih hasmane hareketleri karşı 
sında japonya, hareket serbes
tisini muhafaza etmeğe çalış _ 
makta olup Fransaya yapmış 
olduğu t&lepler, ihtimal Hiııdi
çini arazisi ile sahillerinin japon 
kara, deniz ve hava kuvvetleri 
tarafından daha ~niş mikyas
ta istimaline miinha.sır kalmış -
tır. 

25 numaralı sayfada i'ıgal Mümtaz Ökmen tarafından ve
kıtalanmn !s~bulun muhtelif rilmiştir. 
noktalarına nasıl tevzi edilece- Mümtaz Ökmen Mürakabe 
ği hakkında talimat verilmek - bürosundan mezun olacak genç 
ted.t' !ere verdiği bu derste ihtikar 

Bu sayfada, Avru;:ıalı kıtaatla yaparak halkln kesesınden zen
bilhassa kumanda ve kurmay gin olmak gayesini takip eden
heyetlerinin ancak Beyoğlu !ere karşı yapılan mücadelenin 
mıntakasında münasip bir .şekil bütün şiddetile devam edeceğini 
de verleştiri!.~bileceiTi zikredil . söylemiştir . 
mektedir. Beyoğlunda 7 büyük Ticııret vekili, devletin ihti -
otel bulunduğu bunların en iyi- yaç \"e adalete ı!ygun olarak tev 
lerinin Peranalas ve Tokatliyan ziine itina ettiği muhtelif mad
otelleri olduğu ve daha büyük deler üzerinde ihtikar yapanlar
birçok otel bulunduğu da kay- !arla mücadele işinde Yazife cla.
dedilmiştir. Bundan başka Fran cak bu yeni elemanlara muvaf
sız ve Alman mektepleri gibi fakiyet temenni et:ikten sonra 
,;ağlam ve büyük binaların da devletin hususi eşhasa ait ser
Eeyoğlunda kilin bulunduğu ve mayeye verdiği ehemmiyeti tc
buralara askeri idare servisleri- barüz ettirerek demiştir ki: 
nin verle~tirilebileceği tebarüz "- Buna mukabil biz menşei 
ettirilmektedir. • ne olursa olsun bir vurgun ile-

Taksim meydanı civarına na ti olmak istiyen ve milli var!ığı
kil va.sıt> !arının dyerleştirilme- mızın bir gücü olmak isliyen, 
!erine müsait büyük kııılalar bu normal ce muhik kar Jıeşınde 
lunduğu da ayrıca k;)ydedilmek koşan sermayeyi dalına kabul 
tedir. ~maye_ ederiz.'.'."===== 

Faşist müstcvlviler Türkiye - ' 
ye denizden bir ihraç hareketini 
de deroiş elmışlerdir. 

Almanlar bir taraftan sulh 
perverane niyetleri hakkında 
Türk hükıirnetin sahte teminat 
verir ve bir dostluk muahedesi I 
imza ederek Türle milletinin te
yakkuzunu uyuşturmağa çalışır 
ken diğer taraftan Türkiyeye 
tecavüz için gizlice hazırlanmak 
tadırlar. 

TEŞEKKÜR 
Deriı1 ~cırwza büyilk bir aliika 

gösterrniş olan sayın :!\taaril \-~t..-kili

ne ,.e :!'.1i.ıari! erkfınına, ıst.anbul 

Beledi)·es.ine, l\1lısır J{onsolosluguna, 
Güzel San'atlar Akademisi Müdür. 
profesör ve talebelerine, aziz dost-
lara, merhumun hastalığını hazakat
le takip etn1iş olan Prof. Dr. Tev!ık 
Sağlama ,.e büyük kadirşinaslık 

r,:ös ren matbuaı.ı teşekk:ürlerimizf 
11unarız. Türkiyeye karşı daima dost

luk hisleri besliyen Sovyet hü- '-=======K=ı="'=iı=A=kd=i=k=•'=ı-=· 
kfunet~ kızılordu kıtaları tara- " 
fından ele geçirilmiı; olan bu giz 
li vesikaları Türkiyenin llfosko
va büyük elçisi vasıtasile Tür- / 
kiye hükiırnetinin ıttılama ar -
zetmeyi ve Türkiyeye karşı bir 
tecavüz hazırlıya.n Hitlerin Fon 
Papenin ha.kiki mfrtHaviz çeh-, 
relerini meydana vunruığı bir 
vazife addetr:n.iııtir, 

İTİZAR 
Gazetelerin dört sahifeye İn· 

dirilmesi dolayısile iki günden
beri konamıyan (Hazreti Yusuf 
ile Gü7'eller Güzeli Züleyha) 
tefrikaınızı yarından itibarenı 
esklııi gibi her gün dercedece
ğimizi bildirir karilerimizden 
bu hıı.aw;da ~f.iıııuzı. diler~ 

B-Onuyu istediğiniz anda paraya kalbetrne
niz kabildir. Vade doln1adan herhangi bir ban
kaya mül'acaat ederek bono fail.inden .rüzde ya
rım surctile bonoyu derhal iskonto ettirebılirsıniz. 
rım tedakfirhk yapmak suretile bonoyu derhal 
iskonto ettir(.bilırsiniz. 

Elinizdeki parayı niçin \'Crimsu bir halde 
saklıyorsunuz. Paranızı derhal tasarn.ıf bonosu
r--a yatırınız. 

Faiz peşindir. 
Merasim yoktur. 

Vade kısadır. 
Hazine kefildir. 
Paranız paradır. 

TASARRUF BONOLAR! ÜÇ VADE ÜZERiNE ÇiKARILMıŞTlR: 

~ AY VADELİLER BİR SEI\"EDE c~ .ı FAİZ GETİRiR. 
6 AY ,, ,, ,, "' 3 5 ,, ,, 

12 AY ,, ,,, ., ,. o/o G ,, ,, 

Bonolar banhalarla şube \•e ajan};ları r.da ve Milli Piyango idarcslnin res .. 
mi satıs gişelerinde, banka ol!:ıuyan yerlerde :!\1-.ls::ındıklırında satılına kt.adı.r. 

Elinizdekini israr etmeyiniz. Derhal bir Ta ·arruf Bonosu ulıııız. 

Vatanın yüksek menfaati 
sizin de menfaatinizdir. 

Çünkü Tasarruf Bonoları 
karşılanacakbr. Paranız <-min 
.ınes'ud ve rahat olursunuz. 

hasıliitilc milli müda!aanLn artan ihliyatlarL 
ve gelirli yerde bulunursa; _,iz de ınemnun, 
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Pazar sohbeti !( HER AKŞAM 
• <e., ·~··'· 2 ~nci ·~yf•d•> I~ Harbiyede Belvu·"" Bahcec;;;' ~e 

kes -...,revlerı, tak'1mlerı, şarkı ·~ ••w l J J U 
Yazan: M. Sami Karayel•----••56~ ~ biribirlerinden kopye etme- M~ ORKESTRA VE 1NCESAZ 

ı-e başlamışlardı. U D J 
- Farltına varmadın mı?. 
- Hayır... ·' 
- Ya, kol kapıp döndürdük-

ten sonra bağlamıştın ya?. Son
ra, birdenbire bu iş nasıl olup 
>Bellin ateybine çıktı?. 

- Anlamadım usta .. 
Piye cevap verince, Her!!'elecl 

gülerek: 
- Ulan ahmak .. Beş oyundan 

biri işte-. 
L ... 
- Yaptığım halde onu da an

lamamışsın .. Öv le ise yine oyun 
bende duruyor demek. 

Dedi. 
To3un çok mahcuptu. Herge

lecinin bu oyununu öğrenmek 
ister bir tavırla : 

- Sö.rle ne olursun?. 
- İdman yaparken gösteri • 

rim sana! Söylemekle anlıya -
m.azsın ..• 

Dedi. 
Oyun gayet basitti. Hasım ar
-karlan bağladığı anda, sağ o.ya
ğını hasının sağ ayağı ardına 
sokup birdenbire öne doğru 
bunnalayıp dolayarak yere kuv 
vetle basılacak ve sıynlıp sağa 
doğru hafif bir ,kılçıklama ha· 
reket yapılacak .. işte bu kadar. 
Hasmın sağ ayağı bıırmalandı
ğı için istinat noktası kalmamış 
bulunuvor. Muvazenesi bozulu- ı 
yor .. Yukardan kolları birde~ -
bire sıyınp burmalanın ayagın 
üzerine doğru yanlı yarak '" . .ıl 1 
c;ıklıyarak oturunca ba.sım ken
di kendine sağına düşüyor hem 1 

de sırtüstü. .. Çünkü, başka tür 
lü düşmesine imkan yoktur. 
Sağ ayağı burmada ve he.ıınun 
kendindedir. 

Fakat, bunu hangi baba yi
ğit yapabilir. Oyun fevkalade 
P'iizel ve mahiranedir. Lakin tat . 
bık etmek güçtür. En ufak bir 
hata ve tatbik edememek demek 
kendi kendini mağlup emek de
mektir. Yağ güreşinde bn oyu
nu pehlivıanlar hemen hl~ yap
mazlar. 

Fakat Hert'eleci, böyle kor
kun~ ve tehlikeli oyunları kolay 
Jılüa ve çalımına getirerek mü
kemmelen yapar ve hasımlarını 
yenerdi. 

Deli Hafız, keyiflenmişti. Her 
gelecinin icadı olan bu oyunu 
bilivordu. Hergeleci, bu oyunu 
ustasına söylemişti. 

Deli Hafız, oyunu çok güıel 
bir mukabil olarak kabul etmiş
ti. Yalnız. Tehlikeli olduğu için 
herkesin yapamıyacağını söy -
}emişti. 

Fakat herkes için tehlikeli O• 
lan oyunlar, Heraeleci için de
ğildi. Hergeleci, Tosuna bu o
yunu üstüste idman güreşinde 
göstermişti. 

Li.kin tatbik etmenin imkô.nı 
yoktu. Bu, bir yaratılış mese
lesi idi. Zavallı Tosun oyunu 
öğı eııdiği zaın:ı.n Hergelecıye 
şöyle demişti: 

:...... Vay canına... ne biçim iş· 
bn ?. Eğer böyle olduğunu bil
miş olsaydım seni bir elde ye
nerdim.. 

Hergeleci sormuştu: 
- Nasıl >enerdin ?. 
- Yukardan seni sıyırtmaz 

boşa kalan ayağını alttan girer 
kaldınrdım. Işte bu kadar .. 

- Ayağma burgu girdikten 
sonra imkan yok manda olsa 
dı:""ı lir. Muvazenen bozulur a-

Avı'upalıbr buna da çare bul ff R A N T 
dular. Gramofonu icat ettiler. 
Silindir tıeklindeki balınumu 
kovanlar, eert plak şekline gir
di. Ses değişmiş fakat gra.mofo
culann da yüzü gülmüştü. Bun· 
dan sonra pllk meraklıları sa -
tıcının keyfine tabi olacaklardı. 

• • • 

8.30 

-·· 1 
ıe.oo Fası1 

8.33 Müzik 19.30 Haberler 
8.45 Haberler. 19.45 Müzik 
9.00 Marşlar 20.00 Konuşma 

9.30 Evın saati 20.15 Şarkılar 

* 20.15 Şarkılar 

12.30 Program 21.00 Ziraat 
12.33 Şark>lar takvimi 
12.45 Haberler 21.10 Kadınlar 

13.00 Oyun faslı 
havaları 21.40 At yarış.ta 

13.30 Konuşma 21.50 Müzik 
13.45 Ötkestra 22.30 Haberler 

* 22.45 Spor 
18.00 Program servisi 
18.03 Müzik 22.55 Pr-am 

TEŞEKK"(}Jı 
Aile resim.iz sabık Maadin Müdü

rü umumisi Şevket Küngü'nün vefa
tı münasebetile gerek cenaze mera~ 
simine bizıat iştirak etmek, gerekse 
telgraf ve mektupla beyanı taziyet 
eylemek auretile acılarımızı tahfi:t 
etmek lô.Uunda bulunan muhterem 
akraba ve dostlarımıza arzı ıe,ekkür 
ederiz. 

KUngü Ailesi Okten Alleal 

Ve Arkadaşlarile DizlJz 
BAYAN SUNA 

ve meşhur soprano Bayan Ole:a SANCEZ 

Beşiktaş şeref stadı toprak tesviyesi 
,.,~ drenaj kanalı inşası açık 

eksiltme ilanı 

Beşiktaş gençlik klübü 
başkanlığından 

1 Devlet Demiryolları İlanları J 
20 Atustos 1941 tarihinde açılarak 20 Ey)fil 1941 tarihine kadar devam 

edecek olan 1941 beynelmilel tzmir fuarına ve 9 EylOl Kurtuluş bayramına 
iştirak edecek yolcularla fuarda teşhir veya kullanılmak üzere tunire gön
f!orilecek muayyen miktardaki epa nakil ücretlerinde bu sene de mühim 
lenzillt yapılacaktır. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları J 
Şehzadebaşında Ferah sinema arkasındaki saharun toprak tesviyesi ve 

tatla Uıprağın nakli işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3590 lira 
ve ille teminatı 269 lira 25 kwuştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muame
lit Mudürlüi\i kaleminde görülebilir. lhale 11/8/1941 Pazartesi giinU saat 
1( de Dalıni Encümende yapllacakt.ır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları, ihale tarihinden sekjz gün evvel Belediye Fen İ$leri Müdilrlli
ğline müracaatla alacaktan fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası ve
ıikalarile ihale günü muayyen saatle Daim! Encümende bulurunalan. 

941/198 
Hondek Sulh HukYk M•hkeme
ol1'den: 

Adapazan Papuççular mahal
lesi 352 No. hanede katyıtlı 

ve hAlen lstanbul Kadıköy 
köprü in~at.Jnda montajda ça
Jışıın Hoca Ağa oilu Fahir'e. 

Hendeı)ln Derebo§a:rı maha(le•ln
de... lemalJ kızı Penbe Gemici ile 937 
Hneelnde nC:'klhınız tescil edilmek 
suretUe evUlik akdiniz tekemmUI et· 
tlöı halde bugüne M:adar an'anevt 
tneraalmi ifa ve ulı- huauaatı lktnal 
edeı-ek blrle,meye tetebbU• etmedi· 
Olnlı gibi bugüne kadar hiç bir ha
ber dt vermedl6fnlıden llerlle aley-

(6313) 

hinire aç.atağı boıanma davasında 

eaaa oliıhak Ü'Zere tetebbÜN~ aulhl· 
yede bulul'İ~fma.. .mezbure taı-afın· 
dan talep edilmlt olduğundan yazı· 

tarı davetiyeye verilen .. metruhatta 

a öet.e r'i~n adresinizde bul uamad1-
iın ı z ve ba tkaca adresinizde bHdlrll· 
m edlOI cihetle illnen tebllgat lcı-aeı

na karar verHmlı olduOu•d .. n llln 
tarihinden itibaren 1& g-Un zırfında 

cevap vermek ve durutrna •UnU olan 
13/8/1941 çar,amba gUnU uat 9 da 
yapılacak duruımada hazır bulun
madıOınız takdirde u•utUn 49.7 inci 
madd••I mucibince sulh te,ebbü..O~ 
nUn akim kald ı,Aına karar verlleceAI 
tebllA makamına kal-m olmak \:..zere 
llln olunur. 

yağa girecek vakit ve muvaze- ı !!!!!!!!!! 
ne bulamazsın?. 

- Ya nasıl kurtulunur? .. 
- Ayağı burguya vermemek 

işte o kadar .. 
- Ya benim f?'ibi bilmiyorsa 

ne olacak?. 
- Manda olsa sırtı vurur 

yere .. 
Dedi. 

• • • 
Her vakit lstanbulda büyük 

güreşler yapılırdı. Bu, güreşler 
ekseriya Ramide, KarWda, E
renköyünde. Merdiven köyün . 
de, Bulgurluda olurdu. 

Erenköyünde pehlivan bes1i
yen beyler ve paşalar vardı. 
Bunlar, konaklarında, köşkle
rind~ pehlivan beslerlerdi. 

Bttlg,urlu ve Merdivenköyü e
sas<'n pehlivan yatağı idi. Bura 
!ardan iyi ve namdar pehlivan
lar çıkardı. Kartalda hemen her 
sene büyük güreşler olurdu. 

Kartalın ileri gelen ağalan 
bir araya gelerek güreşler , at 
yarışları, yaya yarışlar tertip 1 
-ederlerdi. 

Kartalın güreşleri meşhurdu. 
Buraya en namdar pehlivanlar 
gelirdi. Çünkü ortaya konan he- ' 
dlyeler y\iksek olurdu. 

Hergeled daha tstanbulu gör 
mem~ti. Tooun. tstanbulu bili
yordu. Heı-gelecirıin gözilnde İs
tanbul bliyii:ıı\iştü. Camileri, 
medreseleri. sarayları, konakla
n hü!A.AA, biitün varlığı Herge
lccinh hayulinde yaşıyordu. 

Hergeleci. lstanbulu görmek 
i.ı:Mrdi. Hde, bir ~ pehlivan o-

gibi, duvara doğru geriledi. • 1ı "'"drekl hlddott.n kwlorm" [" H iKA V E 

- Tamam orada durunuz.. 1 K o R K u E v ı ı 
Kımıldama doktor ... Şimdi mü- · 
saadenizle kendimi takdim ede- :::::::::~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::i::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı~, 
yim: Mis Divanaya babasını kur 
taracağını vadeden, ve sözünü 
tutan Ingiliz polis hafiyelerin -
den Rişar Skot, kısaca. Dik ... 

Diyana hayretle: 
- Ne? Siz .. siz, Dik! .. 
- Ti. kendisi muhterem Mis 

Diya~... Beni tanıyamazsınız, 
tabü, çilnk\i Finçe bell2emek i
çin az m1 uğraştım, •1ÜZÜ1nü gö
zümü değiştirinciye kadar akla 
karayı seçtim. Hakiki Finç tıpkı 
bir sucuk gibi sımsık1 iple bağ
lı odamda diişünilp duruyor ... 

Doktor Hendrik haykırdı: 
- Polise milracaat edeceğim .. 
- Mükemmel bir fikir, dok-

tor Hendrik .. Polise milracaat 
ettiğiniz zaman bazı küçük şey
leri anlatmayı da unutmayınıı 
olur mu? 

Ve gülerek sözlerine devam 
etti: 

- Meseli., çok iyi bir doktor 
olan profesör Yenkins'in ölü -
miinden sonra, burasını bir ha
pishaneye çevirdiğinizi ve bil -
iıassa zehirlenmiş zenr-in hasta
lan012ı kendilerini soymadan 
buradan çıkarmadığınızı da lf.ıt
fen anlatsanız fena olmaz .. Mis· 
ter Arnold Fergüsona da ayni 
usulü tatbik ettiniz ... Çıkış def
terini kendisine imz:ılattıktan 
.sonra, onu hapsettiniz ve bir 

milyon liralık çek imzalatmak • 
istediniz.. Daha ne anlatayım? 
Paravı aldıktan sonra bu zengin 

-7 -
- Hah .. hah .. hah .. eledi. Be 

ni yeneceğini mı zanr.:diyordun 
küstah herif... Fakat son söz 
yine benim ... Hasta.haneme gir
mek için çok uğraııtın, fakat ko 
!ay çıkamıyacaJ<sın ... Seni zır 
delilerin koğuşuna götürüp zin
drlete--eğiın. Ne boŞ olur de
ğil mı? Her sabah soğuk duş .. 
b~z gibi.. Sonl'a hastalık.. en 
sonra da 'u Conun okşamaları .. 
Eski bok~örlerdendir.. takdim 
ederim. 

hastalarınızı öld\irdüğüniizil mü? 
Ne yazık ki, ben bu alçaklıkla
rınızdan yalnız bir tanesi ile meş 
guI oldum, ve Mis Fergüsona 
da baba.sını kurtaracıağıma söz 
verdim ... 

Bu sözleri söylerken, Dik gay 
rii.htiyari güzel kıza vaklaşmış
tı .. Sanki onu bir kuvvet yaklaş 
tırıyordu. Şimdi ikisi de iştiyak
ıa biribirlerine bakıyorl:ardı. 

Kendisine bakmamalarından 
i!tifadP. eden doktor Hendrik, 
bir ilti adımda kütüphanesine 
yaklaştı, ve rafın kenarında gö
riinen bir zile bastı. 

Her halde bu imdat .zili ola • 
caktı ... 

Dışarıda kO§uşmalar işitildi. 
Ve birkaç dakika sonra dev 

bekçi Con, kendisi kadar kuv -
vetli üç adamla odaya girdi. 
Heptılnin ellerinde büyük silfilı
!ar vardı. 

Artık her şey bitmişti. 
Çok geçmeden, birka~ dakik& 

evvelki vaziyetin aksıne olarak 
Dikle Diyana, doktor Hendrikin 
Plinde idiler. Doktor şeytani bd' 
giılüşle. 

Con bır ' Hhşi hayvan gibi ho 
ınıırdandı. 

·- Tabii patron, onu hamur gi
bi yoğururum. siz merak etme
yin, yalnız şu genç kızla beni 
evlendirs.-.niz -;ok iyi olur!. 

"Evlenme,, kelimesi Dikin 
bcyniııini uj!;uldatmıştı. Hend -
rik gülümsiyerek: 

-- Peki Con, onu da sana ve
relim .. dedi. 

Bu müth·§ ili.kırdılar üzerine 
Dik: 

- Şimdi konuşma sırası ben
de doktor Hendıık ... Fikirleriniz 
miikemmel, ne yazık ki tatbik 
edemiy~ceksiniz. Burada kal • 
mıya~aitım gibi, siz ve arkadaş-

!arınız da adına hapishane de
nen, mahkiim ismi verilen has
taların tt'davi edildiği bir ha.s
tahaneye yidecelcsiniz_. Hilcre
Jerde maswnların haydını yok 
etmek si2e kolay geliyor, fakat 
asıl Eiz hUcr~.'erde çllrilıneğe !il. 
yık bir malı!iık"unuz .. Sizi /.ıka 
lamak ve rıdaletin pençesine tes 
!im etmek m~sl<'k hayatımın en 
bilyük muvaffa kiyeti olacak.. 

Hendrik kızdı: 
••· Sus ı;apbn, dedi. Elimde

sin.. Öyle olduğu hal<h hfila 
hlöf ya;ııyorsun .. 

Dik omuzhı.nnı 
- Pencereden 

dedi. 

silkti: 
baksanıza .. 

Söyleyişinde öyle bir emniyet 
vardı ki, Hendrik isu.miyerek 
pancurları açtı ve dışarı bak • 
masile beraber geri sıçraması 
bir oldu. 

Ay aydınlığında, bahçenin or
tıa yolu üzerinde gezinen on beş 
kadar polis görünüyordu. I:!end 
rik heyecanla ~rdı: 

- Mahvolduk .. 
Ve adamlarile beraber ko!;" -

rak odadan c;>ktı, koridorda kO
IJUŞmaları işitiliyordu. 

Diye.na merakla: 
- Kaçacaklar ... dedi. 
- Tehlike yok... Hastahane 

1o0 
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ingiliz'l~r Oelibolu'dan 
nasıl ve neden kaçtı lar? 

Böylece zaman kaybediliyor, 
Mısırda bekliyen kuvvetlerin 
kullanılması ihmal ediliyor, ta
arruzun muvaffak olması için 
otlimi?.de mevcut adet faikiyeti 
nin kaybedilmesine sebep olu -
nuyordu. 

17 Mayısta Geliboluda 15 
müttefik fırkası tahaıışüt etmiş 
ti. Bu 150.000 tüfek eder. Hal
buki Türklerin Temmuzun ikin
ci haftasında. 10 fırkaları, yani 
70 veya. 75 bin kişileri vardı. 
Fakat harbiye nezareti bizi bu 
iki taraf kuvveti muvazene ha
lini bulduğu bir sırada - yani 
Ağustosta - taarruz etmeğe 
mahkflm etti. iMuvaffak olma -
mız imkansızdı. Son derece va
hlm şerait altında ve tehlikeli 
bir harbe atılmıştık. 

O harp saha.sındaki hatalar 
ve muvaffakiyetsizlikler küçül
tülemez. Fakat bunlar merkezi 
kumandanlığın tashihi imkansız 
hataları yanında daha az ehem
miyettedir. 

Gelib9lu'nun tahliyesi 
lcin karar ! 
'--<>---

Bedbinlik : Tahliye fikri 
yol aldı - Kaysere verilen 

bir rapor ... 
9 Birinci teşrin 1915 de Bal

kanlar üzerinde büyük kasırga 
kopı:ıuştu. Alman Generali Ma
kenzen doknz fırka ile Tunayı 
geçmiş, Belgrada girmiş; iki 
gün sonra da Bulgarlar Alman
larla birlik olarak Sırpların üze 
rine çullannuşlardı. Bu iki ta
raflı hücuma mukavemet imka
nı yııktu. Üskilp, Niş işgal edil
di. Bir ay sonra bütiin Sırbis -
e.tn Alman işgaline geçmişti. ' 
Sırp ordusu parça.landı ve imha 
olundu. 

Gelibolu yarımadasında bulu
nan müttefikler ordusu olduğu 
yerde mıhlanıp kalmış, kendi a• 
kıbetiiıe terkedilmişti. ÇanaJc • 
kale öniindeki llritany.a filosu 
ise hareketsiz duruyordu. 

Artık Türkiye ile Almanya 
ara.sında yol açılmı~tı. Almanya 
Türkiyeye bol v• her türlü mü
himmatı gönder<.lıilirdi. Artık 

1 
ağır ve ha if toplar Çanakkale
ye ytğtlacaktı. 

Y=madada yerleşmiş olan 
İngiliz kıt'aları, öyle mevzilerde 1 

bulunuyorlardı ki buralardan 
geri çekilmek mümkiin değildi 
ve çok müthfş bombardmıanla- ' 
ra maruz kalabilirlerdi. Diğer 
taraftan S e ı ani ğ e çı- ı 
karılmış olan milttefik ordulan 
Gelibohıdaki kıt.a.ı.t için bir ra
kip mahiyetinde idi. Orada d\iş 
ınan tarafından tazyik edilen or 
duya gönderilcek takviye ve 
miihiın_-..ıa.t Gelibo!udaki kıt'a - ·ı 
!arın ır..>.!ırumiyetini intaç ede - , 
cekti. Artık yakın zaınand1L 
burada bilylık bir hezimetten, ' 
bellı:i de inhil3.lden korkuluyor-

1 

du. _. _ _ 1 

bahçc-;i en te.'lha yerine kadar j 
çevrilmiştir. 

Ve Dik genç kıza bütün başm 
dan l!'~çenleri anlattı. Finç'le 
kavgasını anla.tırkon: 

- Bir yumrukta yere ·'lktım 1 

amma diyordu, elbisesinin her . 
tarafmı aradığım lı.alde bir tür
lü anahtarları bulamıyordum. 
Bu anahtar mutlaloa doktor 
Hendrikte olmalıdır. Biraz son
ra tutulacak ve onu bize teslim 
etmeğe mecbur ol.ne~, bakın, 
bakın ... 

lk.isi de pencereye yaklaştılar. 
Hendrili: ve hampası ellerinde 
ke;...ıpı;e p11& 1erin arasında bina- · 
ya dc:'.°;.>11 il<.•liyıırınro.t. 1 

- Polise bir telefon kii.fi gel- ! 
di. Onlar da tam :!!llllanında ye
tiştiler. Polis idaresi vadetti. Bıa 1 
banız hakkında kimseye birşey · 
ı;.öylemiyece!ı:. 

Di~··ana şefkat ve sevgi ile 
genç hafiyeye baktı. 

- Sizin bu hizmetlerinizi na 
sıl ödiyebiii.r;m ! dedi. 

- Falı:at yerimde kim olsa 
bunu yapardı. 

En büyük korku 

Yavaş yavaş büyüyen bu ]tot 
ku herkesin içlnde yer ediyor • 
du. Fakat en büyük korku şıt 
idi: Bilyülı: teşebbüsten vazge
çilir ve Gelibolu tahliye edılır 
ken oradaki ordunun bilyük bır 
kısmı kılıçtan geçmiyecck ın~ 
idi? Bu endişe tahliye kararını 
vermek hususunda tereduüde 
sebep oluyordu. Yani bir türlil 
karar verilememişti. Nihayet 
harbiye nazırı Lord KiGner J 1 
ilkteşrinde Geliboludaki (;ene -
raI Hamiltone şu telgrafı çekti~ 

"Gliboludaki kıt'alarımızı ge· 
ri çekmek kararını verirsek ye 
eğer bu hareket son derece dik· 
katle tatbik olunabilirse tahliY6 

ameliyatında maruz kalabilere· 
ğimiz zayiat ne katlar olur, diY8 

tahmin ederniniz? Henüz bu JıU 
susta hiçbir karar verilmemiş • 
tir. Ancak fikrinizi anlamak is· 
tiyorum. Cevabınızda böyle bir 
tahliyenin imparatorluk için ıle 
ride tevlit edebileceği tehlike!~ 
ri kale almalısınız.,, 

Almak öldürmek ... 

Tahliyeyi tasavvur edilemiYC" 
cek . birşey telikki ettiğini söY

2
• 

Iemış olan General Hamilton 1 
ilkteşri nde bu telgrafa şu cevıı.· 
bı vermiştir: 

"'Mevcut kuvvetin yansındall 
daha az bir kısmını feda etnıe · 
den tahliyeye muvaffak oiacJ' 
ğım•zı :ıannetmek doğru değil· 
dir. Son dakikaya. kadar GelibO" 
!uda muhafaza etmeye roecb"' 
olaea.ğullız toplan, şimendifer 
levazımını, beygirleri ve stok!~ 
n da orada bırakacağız.. Bel~· 
de bilyük bir şans eseri olafll~ 
zayiatımızdan daha aşağı ola • 
caktır., , 

14 ilkteşrinde Hamiltonun ı;e
ri çağırılmasıea ve onun yerine 
General Monro'nun gönderilııl~ 
sıne karar verildi. Bu geneı· 
Fransada bir orduya kum:uıdJ 
etmişti. Harbe yalnız garp cefl' 
besinde devam etmek hnhsusıf11" 
da kuvvetli kan:>atleri vardı "8 

sevkulcevış hususunda en h8Jıifll 
kanaati "Alınan öldilrmek,, ıe 
hulasa edilen mektebe mensuP' 
tu. Alman öldüren her şey ;yı· 
dir. Alman ö~dürmiyen usul f9f 
daııuıdır. Hatti bu usul ır.ı.şJıll; 
!arını Almanlan öldürmek ın" 
kine koysa ve hattil. Almanlştl 
bizi öldilrmekten menetse bile-· 

Böyle bir kanaate göre ı~taıı· 
bulu, zaptı beyhude bir zafC~ 
dir ve Türkiyenin tahribi aske 
bir i.mi! olmaktan onu Çı1<arı'' 
bile, Balkan devletlerini mütte
fiklerin lehine kazandırsa bil8 

ehemmiyetli değildir, siy11Sid11 

ve bü.tiin askerler bu hareketle' 
ri istihfaf etmelidirler. ı 

General Monro'nun bu şllbS 
kanaatlerinden kabine habef ' 
dar değildi. Diteı" taraftan on~d 
bütün malıimatı tamamile asl<t' 
ri mahiyette idi. Halbuki bu ~; 
ta bir de Çanakkaleyi ta]ıfü 
etmek mi, yoksa yanmad•Y~ 
kaı:şı yeni bir hamle yapmak ~& 
li.zımgelir hususundaki m\its"'". 
sı suruluyortlu. Diğer taraftsl' 
kendisinden: 

1 - Yanmadayı i.ııgW_ etlJ'leı 
için, 

2 - Boğ8'.ları açık tutma!C J• 
çin, • 

3 - İstanbulu zaptetmel< 1 

Çin .. 

• 
Yalnız tahliye i şi .. 

icap eden kuvvetlerin ne!~~· 
den ibaret olduğu soruluyorv & 
Böyle hem kara, hem denizJ şeı 
müşterek bir hamleye ihtiYbı1 
olan harekette filonun nasıl ıııl 
rolU olabileceği hak.kında 
im.ada bile bulunmuyordu. , 

Halbuki o sıralarda Franıl~ 
dan şarka doğru son de~~ ı 

mühim kuvvetler ııev~ 
ti ; bunJar yolda idi, fakat bW 
lann nerelerde kullanılacj 
muallakta idi. Bu vaziyette f' 
neral Monro'nun raporu ~ 
sızlıkla bekleniyordu. 

Bu bekleme pek uzun slir ··• 
ei. General Monro karannı V:. 
bu.k veren bir zahitti. Geldi, g d 
dü, Çanakkıı.Jeye 28 ilk~ 
varm~tı . 29 illrteşrinden itı~ 

Aram."11 çok ıı;eç:ır;ıedi. Londra ren dnwıla erkıUııharbiyeel 
mn en muhte~om düğü.nü Mis- raaında mevzuubahis olan ıJI 
ter Fergüsonun ev;nde, dillere aele yoalıuz talıllye illi idi. ) 
destan olacak b:C şekilde yapıl- (Arlcıaat t# 
dı. Büt~ . d~votliler o gece, en l '!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'°1 
pahalı ıçkılcrı Mister Dikle Mis 
F erMisonunun sa.adetleriae ka
dehlerini Ir.aldırarak ietiler. 

- so ır -

Sahibi: A. Ca..,aleddln 8arllfo4., 
N etriyat MUdürli: Maclt çet' 
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