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~ verecegımız 

Mallar arasında hubu-
bat yoktur 

Wi . Ankara 15 ( Huıuıi) - H ariciye vekaleti umumi ka. 
'l' ··bı büyük elci Numan Menemencioğlu Uluı gazeteıine 
~ Alman anlasması hakkında şu beyanatta bulun. 

'7-~~ 1 m.~st~~ettığlm!z vesikalar lmza 

tarihi olan 9 flkteşrln günU meriyete B u 1 n a r girmiştir. Bu mukavelede h~kim olan 
M Ud prensip vardı: 

K 1 1 - MUbadelenın filli olmaaı., 

2 - TOrk • Alman malla.rmm ge 
'I\. r a 1 rek nakdt kıymetleri gerek her iki 
U ...._ K ,. d l memleket için ha!z oldukları 1ktlııad1 

~ • 0 IJ US Q kıymeUerl mUtemadt blr teadül ve te 

görüştü 
!ı\oıl·a, 15 (A.A.) - Stefanj: 

~~l Borls Alman hariciye ne· 
~ nün ilttısedi kISmı fiefi dok

C!oaiusu kabul etml§Ur. 
~ ~ktor Clodius bugün Sofyadan 

l'lırıe hareket edecektir. 
.,,~ ,,.. 

'-=---------------~ 
~arpten sorra 

HOLANDANIN 
VAZiYETi 

NE OLACAK 
~ao hududu 115 (A.A.) Ofl: 

•ı) 0landada Mussert hareketinin 
~ aat hedefleri bu partin!.n son zn • 
~ lllarda yaptığı birçok beyanat ile 

1
;dana çıkmı§tır. 

lıt, teıırtnlewelde Musscrt Rus cep. 
~ltalııe giden Holanda gönüllillertne 
~ben söylediği nutukta gönüllU!erl 
~filen hayat sahaııınm mUdataası 
'it "F'Ubrerin idaresi altında Cermen 
~e•l!Je., ve vatana hizmet edl!rek 
tııı llılekeun yeniden hayat bulması ı. 
~"ele lioıandalı sıra tile çarpı§mağn 

ll~l etmiştir. 
ltbut gUn evvel Mussert bu gönü'!U 
~tıı l"IJnun servini baltlı göstermek 1 
b'- tarJyoda irat ettiği bir hitabede ı-ı 

.,aa şöyıe demlşt!: 

vazUn dairestnde mübadele edilmeııl. 

Numan Menemencloğıu bundan aon. 
ra anlaşmaya merbut llatelerden bah· 

setmiş. Almanyadan alacağımız mad. 
deler arasında harp malzemesi, demir 
ve gellkler, makineler, nakil ve cer 
v a ıs ı t a J a r r , tıbbı • c J/ a. 
kAğıt, ııenuıoz, pancar tohumu oJautu· 
nu, TUrk ııateslnde ille maden, madelıl 

cevherleri, t iftik, keçi kıllan, pamuk, 
yağlı taneler, kllspe, palamut , palamut 
bülO.Sası, afyon, deri, keten, kenevir 
dökUntUlerl, fasulye, bakla, nohut, 
darı, kepek, paçavra olduğunu beyan 
etmiş Ur. 
Menemencloğlu sözlerini §6yle bi • 

Urm!şUr: 
" Türk ihraç maDannr biraz evvel 

söyledim, hububat yoktur. Ve Türk!· 
ye hububllt ihr aç edebilecek bir va. 
zı:,ette değildir. 

Şark 
cephesinde 
Almanların 

. aldığı 

Esir 
vekQnu 
3.000.000 "" liarp bittiği zaman :Uolandn y< n 

'lııl'\ıpada kUçUcUk bir yer dllcnmcıı 
11

1111 
a rllne gidecek değildir. Honr., Bc~liıı, 15 (,\. A. ) -.~iman u. 

~ : Cermen halkı, teşekkUı hnlm · ı :nu.;:~ ı ~ararg1ihının teblıgı: . 
) Ulunan Cermen devletler tedt>r ı • o:.-ımdıye Jiadar şark cephesınde 
~11Un:.ın lç.nde yaşamnğn hak ı{ııuı 1 al!nmı§ ola? esirler yekünunun. 3 
' Cak derecede şanlı bır tarih!.' yü~ 1 mı iyonu bo, bol geçmekte oldugu 
tıı bır 8 v.yt>ye mııllk tır '"eyan edilmc>ktcdlr . 
. ı::lhayet geçende "mil.! hueket .. n Tebliğ, Viazmn v~ Brianskrlaki 
~"'lblatt,, gazeteleri şunları yazmak •mha mu~ar~~elerl~ın muvaffakıw 
llıt hlyetını kendilerinde görmUş!<-r. ) elli netıccsını teyıt etmekte, bu• 

~uman Mcm•rucııcloğlu 

Amerikanın 
FinlAndiyaya 

i htarı : 
Sovyet top
raklarında 

gözü 
oduğu için 
Yeni kredi 
vermive

cek 
N evyork, 15 (A. A.) - Herald 

Tribun gazctesJnin Vaşington mu. 
babirinin bildirdiğine göre Birle • 
şik Amerika hükumeti, 1939 se • 
neeindeki Fin • Sovyet hudutları. 
nm ötesine teşmil «!dilmek sure " 
tiyle Sovyetlcre karşı muharebeye 
<levammdan ve Sovyet toprakları. 
nm istil& emelinde olmadib'lna dn 
ir teminat vermekten imtina et -
mesinden dolayı yeni kredile'?" ver 
miycceğini ve iaşe maddeleri sev. 
kiyatını tatil edeceğini Finlandi • 
yaya bildirmiştir. 

italyan 
tebliQi · ralarda beı;ı yüz bin esir alınmı:ı 

~tfioıandanın Aımanysya ilhakmJaı \'e Cebeliıt.tank ııçrklarında bir.~- ııoma 16 CA .A.) 
ba~a Alınan camiasına ıdhntınaı>r raly~n dcnızaltısının bir_ lnı;ı.lı; İtalyan orduları umumi karargi'\hı. 
b,bııedenıer Fllller:n arzusu hilaf ını, ı orpıtosunu ~atırml§ olduı;ıınu tla nın 500 numaralı tebliği: 

l'eket at •·t d' 1 ve ctmcktedır. _.. De\"amı 2 nd "'aylada 4 ~mene ırer. ~~~~~~~~~~~~~~~~...;;;;...;...~~~~~~~..;_~~ 

Ruslar 
en ın grattan 

Bir cıkıs 
hareketi 
vaptı 

Şehri havadan 
tehdit eden 
Alman 

tayyareleri 

Binlerce 
kilo 

infilak ve 
yangın 

bombası 
. atıyor 

BerJln l5 (A.A.) 

Leningradda ku§atıımııı bulunan 
Sovyct kıtaları bo§ ve neticesiz çıkıı 
tcşcbbUslerHe dermandan keslliyor1ar 
Ellerinde ibiııunan blltUn kuvveUerl 
harekete geçiren bo]fevJkler, Alman 
Jntalannm te§kll ettiği sıkı çemberi 
hergUn yeni hareketlerle kırmağa ça· 
lıgıyorlar. 

Maızemece uğradıkları ağır kayıp. 

!ardan başka, bol§e\•lklerin lruıanca da 
ağır zayiat kaydettikleri muhakkak 

• 
nın ilk abidesi 

kuruldu 
Yeni keşfedilen bir yıldıza 

"Ankara ,, ismi verıldi 
Yazan : Dr, GLAYSBERG 

Makaleden bir parça: 
19 temmuz 1941 tarihinde bir (gezer yıldıza) Ankara adı 

r esmen verilmiştir. Yeni Türkiyenin aıtronomi •ahaaında 
ela kazandığı söhreti iıbat eden bu meıele hakkında tal
ıilat vermek bu yaZlnın gayendir: 

(Latfen S Uneü ear tadakl makaleyi okuJıınuz) 

Ruslar 
Moskovayı 

Vermeviz 
divor 

---0--

Kadın. çocuk 
ve ihtiyarların 

Muvaffakiyet
le tahliyesi 
Münakale 

Bulaar 
Basvekili 
Macaristana 

gitti 
~&e, 16 (A.A.) 

Bulgar18t&n ba§vekill " maarif 
nazur Filot ile zevcesi bu aabah Bu· 
dape§'teye ~ler ve istaııyonda 
Kaca.rlstan b&§VekUi ve harlclye nazı. 
n Bardoasi ile hUldllnet erk&.nı ve bir 
çok remnt zevat tara!mdan ka?'§tlan. 
JIUllar'dlr. 

BuJga.r mleafirler fataııyondan yer. 
ıqttklert otele kadar giden yol Uze
rlnde kalabalık bir ballt kitlesi ve 
gençlik te~ekkUllerinln azalan tar& • 
fmd&n alkı§la~ardrr. 

görülmektedir, ll 
1-enlngraddakl askeri \"() smat tesı. y o arının 

Maarif nazın Roman tarafından ıe. 
reflne verilen ziyafette hazır bulun • 
duktan sonra Filof harp ölUlerl Abidc
llirıe bir çelenk koym~tur. 

sat Alman ağır topçusunun ate§I ve k ., d • "" • • 
tayyarelerinin bomba yağmuru altın. esz me ıgını 
dadır. 

gösteriyor Lentngradda ııon gUnlerde yalnız bir 
gece içinde binlerce kilo lnfilA.k ve yan 
gın bombaları a tıımıştır. 

Sovyet 
tebli~i 

~fosko\1l1 16 (A.A.) 

, • Sovyet hükumeti sözcUsU :Lcw>vıkl 
dUn qağıdakl beyanatta bulunmut .. 
tur: 
"Almanların Moskovayı hiçbir za 

man alamıyacakıarmı billyoruz. Al· 
man ileri hareketi hergün biraz daha 
ya\'1l§lamaktadır. Her geçen gün ctQ,_ 

Moskoı;a, 15 ( A.A.J mana. pahalıya mal olmaktadır. 
Sovyet gece yansı tı~bliğt: Almanlar hava UstUnlllğünU kazan. 
14 ikteşrin günü kuvvetlerimiz mam~lardır. Sovyet tayyareleri bU 

bütün cephe b oyunca düşmanla yUk bir rol O/nıyorlar. Dikkate değer 
çarpışmışlardır. Muharebeler hil bir hA.dlse pazartesi alqıamı netredilen 

Filot öğleden aonra naip tarafmdan 
kabul edilecektir. 

Almanlar 
esirlere işken-

• ce mı yapıyor 
MO!lkova, 15 (A .A.) K ml Y*

yaayor : 
Son günlerde Sovyet kıtalarmm e 

llne geçen vesikalardan anl8flldJglm. 
göre, Alman ordusu Kızılorduya. ma 
ll'llp harp esirlerine kar§ı bU81.lııl bit 
emir mucibince i§kence ve bunları kat 
!etmektedir. _... Devamı 2 nd sa~·fıula _..De\"a.m1 2 ncl sayfada 

~~~~~~~~~~~~..,;_~~~~~~~---------~~----

1 ALMAN MOTORLU KITALARININ BiR KOYE GiRiŞi 1 

•IJcı bey muhabirinin bir telgrafına 
~ ~11'1Jen bu beya natı neşreden h':öl. 

lıt her Zettung şöyle yazmnktndır: 
~Onı U88ert1n bu beyanatı Almanya 
~ '-erı Saya tnkartın bir kaç kere 
Oı~. l!diği sözlf're tamnmııe uymaktıı. 

. sr:·· 
Sır amele un çuvalının (' · 

c 
t..A llıete net!ce olarak şöyle yazmak· 
~r· 't . 
'«ıı 11~rt partisinin bu beyanatı 
~ '-'rtln Hoıandayı Almanyaya tes. 
ııı" 'deceğ!ne dair muhalif veya lt ··u 

Jtt 
'l\ıı '8.hlbi bazı Holandalılar tarafın 

rtıı llerı sUrUlen iddiaları sıfıra in • 
tktedır. 

altında yaralandı ··~. ~. 
Bungtı saat 12 de Sirkeci rıhtımın. 

da bir amelenin ağır suret te yaralan· 
mulle neticelenen bir kaza olmuştur 

Tophanede kumbaracı yokugunda 19 
numaralı evde oturan Erzincanlı SU 
lcym:.ın, Ülkü vapurundan mavnaya 
un çııvallarmı altrlten, halatlardan 

blrı kopmuı, SWeyman un çuvallan • 
nın altmda kalml§lır. 

Etraftan yetl.§enler ameleyi güçlUk 
le kurtarmışlar, imdadı sıhhi otomo
biliyle Beyoğlu hastanesine kaldır • 
n.ı,ıardır. 



~-... .. --- - - ....... ,,.....,,S:IE!""""''Jh ..... ~----

-, I So!!~ !e~I~~. 
-------------~~, ıtaıvan tebliği 

lzmir, 14 ( A.A.) 
Birka1; gündenberi şehrimizd 

misafir bulunmakta oları Alman. 
yanın Ankara büyük e!Gisi Fo~ 
Papen dün akşam lzmirpalas 5'1.· 
lonlarmda mahalli hukfunet er , 
kfuıı ile Alman kolonisi şerefine 
bir ziyafet vermif?tir. 

Ziyafette valimizle belediY<! 
reisi. cumhuriyet hı:ı.lk partisi 
müf ertişi, recJni daire müdürle
riyle banka mildürleri ve Alman 
konsolosluğu erkanı ve koloni 
mümessilleri refikal.;ı.rivle birlik
te hazır bulunmuelar'lır 

Ziyafetin sonlarına doğru Al· 
man büyük elçisi Fon Pap.nn bir 
nutuk iradederek demiştir ki: 

"Türkiyeve gelelidPnberi tz. 
miri ziyaret etme!t ve bu sur~t
le gerek vatandaşlarımla tema. 
sa gelmek, gerek bu 'lebrin gü. 
zellikl-"rini ve belediye reisinin 
yorulmaz elleriyle bacıart1!!.n nar-
12k kalkınması eserini görmek 
istiyordum. Burıun içindir ki. 
dUnv:ınm hakikaten ~n ~üzel şe. 
birleri arasında ver alan bu şe. 
birde bul?iin dnrbımes0l hnHne 
gelmiş olnn an'anevi TUrk mi• 
eafirnerverliği iC'inde hulunm~k 
la bilhac::sa bahtiya~. 

TÜRK S!Y ASETt 

Birbirini anlamıyan ve yiyen 
bu aleme !zmirin cahş ,.e barış 
havası, Türkiyeyi şimdiye ka
dar karşı mn dikilen bll~lin teh
lıkelerin arnsmdan sevk w i~
re\ e muvaffak olan kiyasetli bir 
siya.etin nimetini biz.e arılatıyor. 
Atatürkün muhteşem eserini e
linde tutan ünlü asker ve ender 
öıi.ılur kabiliyetteki devlet ad~ 
mı memlekc~·nizi eminim ki her 
türlü uçurun.tarın üstünden acıı· 
r:ırak sa.adetli ve ref :ıhh bir is
tıkbalc goti.ırecektır. 

Millçtlere tedrici ve muslihane 
bir tekamül ~rçevesı ic:indc da
ha ziyade saadet, daha ziyade 
refah vermek arzusun:ın icabet. 
tird"fri siyasc~ öted~nberi iki 
nı!mlekctimizi t~~ı ~tiren müşte
rek b•r esastır. Bizim tarihimiz 
ve sizin tarihinız.. birbinne pek 
<:Ot benzer. Avrupanm ork.sın· 
da milletımizin muhaf a.zası için 
asırlard3nb~rl sav~ma., bizlere 
mu1mdder oldu. Nasıl ki siz 
Tü ·ler de bundan yirmi sene ev
vel O<':ığınızm parçalanmamu~ ve 
yab;ı.ncı milletler arasında nüfuz 
bölgeleri haline P."ctiıilmemiş ol
masını ancak ve an~k büyük 
devlet adamlarınıza e Ar.adolu
nun kahraman askerine borçlu# 
sun uz. 
Hakika~te tarih bir tekerrül"" 

den ibarettır. Bu dün.,anm, ken
d lerlni Allnbın inavetivle. deniz
ler h 'dmiveti}·le ve cihan zen
gınlıkleriyle imtiyazh gören ba· 
zılarr tarafmd::m idarcmne nrttk 
miL~de ctmemivc büyWc devlet 
adamları ve milletler;n rı.hu az
mey!emi tir 

• s 
1939 mayısında hiikQmetim 

endini büyük devlet reisiniz 
rıezdinde tel!!Sil et•.nek vazifesini 
Ja.na verdiği zam~n yegane ar. 
mm r;eçen büyük harbin sonu 
muahedelerinin mirası olan dün
va durumund:ın doğm11$ suite
f ehhümleri ve boş itikatları or
tadan kaldrrmıya c:alı.cµnak ol
muştur. MezkQr sen"lerdeki bir 
~ok buhranlar icinde an·~nevi 
dostluğuımı.zu muhafazaya sar
sılmaz '-ir itimatla c~lıştım. E
~er mütevazi bir muvaffakıyet 
... de edelJlidivc<>..-ı hunu devlel' c• 
d4mlannızm ve ilk ön'!e de mem
leketinizin bnrici siyasetini bü
yük bir maharetle idare eden 
muhterem dostumun samimi an
lavışlarına borçluvum. 

18 Haziran anlaşmamızın her 
•ki halk kütleleri araı:;•ndn buldu
~ hevecnn onlan ı:1iva~t r:ı.ri. 
cinde birbirine ba<Ylıvan daha 
kuvvetli bir duyf!unun bulundu
~unu isbat eder. Bu. kajblerimi
zin derinliklerine kök salan si
lah kardeşliğinin an'anevi bağı. 
dır. 

t~te bu d11vguvlndır ki, ünlü 
devlet reisinize ve dost' milletin 
istikbaline, vnlive ve bu gürel 
şehrin mUmessili be1edive reisine 
kadehimi k:ı.1dırır, ve bize ı:?öste. 
rilen kabulden dolavı en sam.imi 
teşekkiirlerim! nnedcrim. 

VALlNlN CEVABI 

Valimiz Fuat Tuksal Fon Pa
penin nutktma verdiği cevapta 
bUyük elçinin, Bavnn ~pen ve 
kızlarlyl2 birlikte İzmi:.-i ziyaret
lerinden dolayı sevince iştirak 
ederek gerek kendisi, gerek me
sai arkadaşı h~lediye reisi Dr. 
Behcet rJz hakkındaki ciizel söz.. 
!erinden dolayı derin te.<:ekkürle
,.ini bildinn;ş, harp a ~inin dün
yanın birçok yerlerind~ devam 
ettiği bu zamandı:ı. Türkiycnin 
ve Türklerin vurttn sıılh. cihan
da sulh düsturuna nvarnk Milli 
Şeflerinin :riik~k ilhamı ve hü· 
fımetin basiretkir idaresiyl\! 

vıtanm her ta~+'ındnn olduğu 
~bi Izmirde ve İzmir vi15.retin
de teneffüs edilen havanın bir 
huzur ve sUkfın havası olduğunu 
belirtmiş .r. Valimiz iki büviik 
millet nr?.c;mdnki samimi dost 
luktan ve iki memleketin iktısa · 
di münasebetlerinin inldşaflanan 
ticaret itilafl"'amesinin "nrnttıı?ı 
duyguları ıfade ederek bü ·ük el. 
~inin 'l t:rk m 11 ! ve tzmir vil2.
v ti haMnndnki eeMi:elülr hita,,_ 
lnrmdan dola.yı şülrranı~rmı bi!
dirmiştir. 

Vali nutkunu bitirirk~n knde-
111 ekselans Alman devleti rei

si in sı hatirıe. Alman milletınin 
r fah ve saarletine k::ıla•"'1'11ır- ve 
büvü'· elçi ile Bavan Panenin 
kızlarının şereflerine ıcmiştir. 

Zivafet r;er vaktt~ kadar sami
mi bir do~tluk havası ic:nde de
ı·nrn Ptll'i tir 

Kongreye davet 

C.IJ P. E) Up merkC7. 1>f!mt 

1 hassa Viazn:ıa., Briansk ve Kati• 
nin istikametlerinde çok şiddetli 
olm~tur Şiddetli muharebeler. 
den sonra krtalarmuz Mariupolu 
tahltye etmişlerdir. 

Moskova, 15 (A.A.) Reoter: 
Ktztlordunun orgaru: olan, "Kızıl 

Yıldız" gazetesi, Kalinin ~elıri ö
nllnde son derecede ~ddetli mu
harebeler cereyan ottlğtni ve dü.ş;. 
marun ilerlemek için korkunç da.r"' 
beler indirdiğini yazmaktadrr. Al. 
manlar tnnklnr ve Z'trhlı otomobil. 
ler kullanmaktadırlar. Kır.lordu 
kuvvetli bir mukavemet göster • 
mckte ve bir çok Wi kesimlerde 
Alınan taarruzlarını durdurmağa 
muvaffak olınnktadtr. İndirilen pa.
raşütciller jmha edilmişlerdir. 

Bir kaç düşman müfrezesi ııoı·. 
yet fatilı.kô.m1ar:na girmeğe muvaf 
fak olmuştur. 

---<>--

Büyük bir 

Şehrin gar ı · a 
bütün şid e i~a 
devam ed·vor 

ı 

--0--

Almanlar osk~ 7Glc 
DID 180 k O .,.. ~ e 
şimal gar ~m:.... e 
Londra, u (A.A.) n.n.c. 
Moskovadan alınan son haberlere 

göre, Moskova harbi şehrin garbfudc 
bUyük bir §iddcUe devam etmekte • 
d!r. Rus tebllğtnde ilk defa &dı geçen 
IüliDiDe Moskovanm 180 kilometre 
şimal! garbl.stndedir, .Almanıar Rus 
mevzilerini yarmak için zayiata bak 
madan harp etmektedirler. Mosltovıı • • ı • t ya re rady~u, Almanların merkezde 12 bin [ ngı iZ ay zayiat verdiklerini lllln etmı.,ur. Rus 

. • 

1 

kuvveUert, bUhassa yenı hizmete o.lı· 

gemısı nan pike tayyarclerlle Almanların 
p.rk cephesinde bava hAkimlyctlnl 

A merl.kada Jelde etmelerine mani oımaktadırıar. 

Nevyork, US (A.A.) 
"Fulıioua., İngiliz tayyare gemisi 

birleşik Aınerikaya gelm!§tır. BUtUn 
gazeteler bugün Fladelflyada. bulunan 
gemlnln ve sflvar:ls1 kaptan Talbo • 
tun resimlerini n!!§redlyorlar, 

Gazeteler, kapto.n Talbotun geçen 
temmuzd:ı. Pctaamo ve Klrkoncs hnre. 
kAtmdıı Fur:lous'dan uçarak lıarekAta 
iştirak eden tayyar !erin akmlarma 
dair yaptığı beyanatı sUtunlarma ge • 
çlrmlşlerdlr. 

Al 
Moskovaya f 05 kilometre 

mesafede 
Vlşl, 16 (A.ı\..) - H.O. 

J 

Alınan • Rwı harp vazlyett hakkın.. 
dcı Havas on btl sabah §'l haberleri 
neşrctmcktedlr: 

Hllrp hakkındn alınan en ııon haber
lere g5re, Moskova bflytlk hıırb! son 
safhalara. girmiş bulunmaktada. 

Her ne kadar Rus mukavemeti§<'. 
dlbıe de bu mukavemet Alman Derf 
hnreketlnl durduramamaktadır. 

Almanlar Moskova civarmda bulu. 
L-.ı Moza vak şebrbıl ıraaı etlnlşler 
dlr. 

Orel civarmda çok çetin muha.rc~. 
ıer vuk'Ja gelmektedir. 

Almanlar Moskovanm ffm:ı.ı! garb' 
sinde bulunan Kallnln şehri mmtaka. 
smda yeni terakkilcr elde etml.şler • 
dlr. 

Moakova Uzertne .Alman faanyeU 
gittikçe katl b1r mah.lyet almııktaüır. 

Cenupta fazla bir tebeddül olma 
mıutır. 

••• 
Vi:l, lü (A. A.): 
Londl"adan haber verildiğine gö

re Almanlar, Moskovaya 105 kilo. 
metre mesafede krıin olıuı Mojai
ka -;-armışlardu. 

Cenupta Dnieperde Donetz ve 
Azak denizi arasında çember ıç=. 
ne alınmID olan Sovyet kuvvetleri 

Cenupta vazıyet faz1a bulanıktır. 

Ruslar burada Azak denlzlnda bulu • 
nan ll4arlopolun sukut ettiğini b!ldır. 

mıııerdlr, • 
Pravada g'llZetesi, Mclltopola karşı 

AlmaDlarm ynpml§ olduklıırı hUcu • 
mun ne suretle akim bırakılmış oıdu· 
tunu tasvir etmektedir, Kınında Al. 
mantarın Preskof berzabıru kesmek 
tcıebbUslerine mani olunmıııtur. Ode. 
saya karşı Rumenlerin yapmış olduk. 
lan bir tan~ kcndacrlne n~ır zayi 
at verd!rllerek pUskUrtillmUştUr. Rus. 
ıar Lenlngradın 160 kllometre şlma • 
Unde bulunan Novogradı top ateşine 
alnıqlardır. Leningradda va~iyet git. 
tikçe sağla:nlaşmaktndır. 

• * • 
Lenclra. 15 (A. A.) - B. '3. C: 
Mul:ıa.rebe Moskoxr":n g:u-bmd::ı 

ve ıımıf daire şeklındC ş.ddctle 
devam ediyor. Almnr.lar bu ınu• 
harebede Guderlan ı,.·c Raf zırh
lı ordulan ile 10.000 tayyare kul· 
lnnıyorl::ır. 

... :ı. 

\'1111, 15 (A. A.) -.- O'"IJ0 n: 
Gelen son haberlere g&rc ~,fos. 

kova meydan muharebesi azami 
hG.ddine varmıştır. RunlarL'1 şid -
detti mukavemeti, Almnnlaruı ye. 
ni terakkiler ynpma.larma m.\ni o. 
!amamı§tır. Şimdi Boro<linooa lını • 
bedilmektcdir. Almanlar R.Jcf • 
Kalinln istikametinde yeni ter~·· 
kiler kaydetmiııler ,.e Smolı>nıık 
Moskova yolu ü:ı:erir.d: ~ojask:! 

varm'şlardrr. 

• 
ır 

nfn tasfiyesi işine &Ona ermiş na• Bombay, 16 (A.A.) - 1'ö3 ter: 
zaıivle bakılmaktadır. Almanlar, 

Yeni İran §ahı ordu ve jandarma 
yeniden taamızlarma b~bm~ • t;aşkumandanlı6ınd:ın knldırılmu. tır. 
lardrr. 

Tahran rauyosu, eski eahın saltnnat.. 
Leningraddan başhyan cephe tan feragııt ve trandnn cxınşı b:ısel:.llc 

Valdaj yayWanndan geÇerek men 
ba•ndan itibaren Volga nehrinin halihazır vnzlyeU içlnd!! bu tedbirin 
'-'Ukan mecrasını takip, M'oskova ıı.lmmasının ıuzumıu olduğunu b ldir · 
~ mektt>dir. İran ~ahmın bu v::ı::.felerl dan 100 kilometroden fazla uzak. 
tnn ger,"n blr mi.lnhanl te;şkil et. uhdesinde bu!undura.en~na d:ıir olan 

Husyada. tarihin bir c<>ini da· 
ha asla görıncdii7i en büvtik mev
dı:ı.n muharebeleri Türkiyenin de 
mensup oldut;'U A nu'1:ı.nın n 'n
be."nı ta) ır. ed, r'·en C"' b:z ırene 
barış ve refah civ ~' t> h'znet 

tikten sonra Kalouga'ya kadar blr 1924 tarihli anayasanın bu lıabtaki 
baskraı:ığınd~n: inhiraf göstermekte ve Orcle ita- .naddelerl l~ğvedllm!fUr. Şahın cmır. 

tmektcn geri durma-!ı~. 

HARPTEN SO~RA .•• 

0ca'l-ımr2In yıllık kongresi 19,10. ~ar Volga nehrinin mecrasından narMSlıe bUtUn efyasi m:ıhpmılnr tnı:-
9 ı tarihinde p:ızar gUnU saat 21 d~ :ıynldıktan sonra Kursk'a naza ılye edilml!}ler ve yUZdc otuzdan yüzde 
:?il ıncı ilkokulun salonunda icra edl· ran mukanr olarak Harkofa in • yüze varan blr n!sbet dahU~do bUtUn 

lAk d t 11 mektc ve 0 -.1-n hattı mns•-'-•- lran aıvtı memurlarınm m:ı:ıtlıırına ıec ğln n n ~ a :ır az:ı.ıarm eıır • ·~ wııu.uı 

1 
1 

1 

tz;::F' ı~taratı 1 ncl enytad..'l 
OUn, dil§man, Tobnık ccpbesindekl ' 
e\ zllcrimizln bir kısmına kal"§l yeni 
arruzlardcı bulunmursa da bu taar., 
ızıarın ktı!fesl tArdedllm~tlr. 

Bir miktar es!r almml:§ ve m&ld • 
11 \"'.lBllSIBr tahrlp oohmtatir. 
Blng11zt §ehrl, ln!lla.k ve yangm 

oomb'll'\rlle iki defa bombardıman e· 
allm!ş ve bu bombardımanlar, b11haıı. 
sa arnp mahallesinde hasara.ta ae~ 
oiyet vermiştir. Yirmi Uç kişi ölmUş
tar. ll.r miktar da yaralı vardır. Bun 
ıarın ekserisi Ltbyahlardandır. 

9 t~şrlnlevveı tarihli tebliğde z!k 
redllen Gondar cephesiDdeld Ambaghl 
orghl.ae kar§ı yapılan harekAta ml.lte. 
alllk olarak son alınan haberler, dUJ. 
manın azim zayiata uğramış olduğunu 
teyit etmektedlr. DO,msn, harp mey
danında 250 d('n tazı:ı mal{tu! bı:-ıık· 

mışlır. 

lngillz tayyareler!, uıag kııleslnde 

ki mevz!lerim1ze hUcum etmL,se de bir 
netice elde edememişlerdir. 

DUn gece ttalyıın bombardıman te. 
şckkUlleri, Maltadn Valctta deniz U!'I. 
sUnU bombardıman etmişlerdir. Bura. 
da askeri hedeflere müessir isabetler 
yapılmı tır. BUtUn tnyynrclcrl:nlz. ha· 
rekct Uslerlnc daıtmllşlımllr. 

SIHHI 
MUAYENE 

ALGR..I gnzlnodn: -xT' 
- llııyret ediyorum doTrruso nırt 

fıltt j. ~imdi dl'! iJtl!kl. 
- .Nedir o! 
Snndıı.lyelcre ım ıra dl7.ilml"· 

her blrlnln ellndP bir muslkJ nıet1 • 
lıablre z.unbırdanıın Vl! e-llerf ~' 
bir dizi grııı: kadının da yi11\!4el• mln.
derlt•r llurjndcn lmrlmn(' bir "ldd(... 
.)Ctle lmnımln kunımlu \'C b:11:ıır 

• lb' 
duılaldanııı rkı !li>yhn ormu~ ı: 

o~nııtaruk bal:tığı sllıdll sahneyi I~ 
ret e4ercl•! 

- Şunlar! 

- Şunlnrn d:ı ne olmu ? 
- Ga:r.ct<'tcrl okuma.dm cıı c~nıı:ıı-

Sıhhi muaycncJe tabi tutulrıcıık~ 
mıoıı. Dııhı1 bnnd:ın btrlmı; haftn e'"' 
\•rİ. s:ınnt kııblllyetıer:ı U'4"rübe edil. 
ml<ı <ıılu bir imtihandan geı;lrllmİ"' 

.. 1 
fer.il, Şimdi de sıhhi munyeneıer 
\ apılncaknu Sağlam l<Ağıdı oıını 

nını çıı.lıştırmıy:ıc:ıktıı.rnıı,_ 

- t~1 yn! 
- Bonce bıınıı. hiç lüzum yoktıı· 

Amerika 
bitarafhğının 1 

Ç'llnl•ll bu mwılkl sanatk rlan ""' 
<lıır ğlArn ıns:ın buluıınbllooct1ıı1 

e 
fC 
T 

t 
• 

Nevyork, 15 (A.A.) 
Nevyork Harald Trlbun, Groenlad. 

dıı. bir .Alman radyo vcrlct poatasını-: 
1 t d!.lmtş olmasmöın b hscdr:w:ı 
şöyle dlyor: 

Amerikan donanması, Grocnland 
lıların daveti ve bilhassa bU kab 1 
!o.allyctıerle bitarfUt;'m& tecııvnz c · 
mesinln önllnc geçilmek Uzere Danı.. 
marka. mUmesslllerllo yapılan bir an .. 
lnşmn Uzertnc Groenlsnd sularına git.. 
mlşUr. Cereyan eden hAdlsclere bey 
nelm!lel hakların .AJıruuya tarafm. 
dan tec.-ıvUze uğram:ısmın sebebiyet 
\'erdiği bir anda bu mesele hakkında 
devletler hukukundı:nı bahsetmek doğ
ru de~lldlr. 'Bu sebcbledlr k1 Amc~';" 
t-lrl • lk de,•lctleri hnrckeUeıinl bun 
<! -ı böyle ameli tatbik sahası \ı:r.lmı 
yan meşru btr bltnraflığıı. isllr.at ett:. 
remlye:cltlerdir. 

in ·nere ile 
Ai tanya arasında 

ı 

e._ ! ..... ri 
m~~mrie esi 

lt0nrtra, 15 ( A •. 4.) - w·,,~ r: 
İngiltere harbıyC' :r1zm , .. z 

başı ~[arg-eı:;son harp ~irleı ::-:ıı 
mübadelesine ait sorulan bir sua· 
le cev;.b::m, müz:ıkereler·n kesil 
mesind:-n sonra lr~am•a ve İn· 
~i!tcre hükiımetlcri ar~sında G 
ılktcşrinde:ı itibaren birbir mii· 
mı•·ebet kalmadığını si)ylemış ve 
dcıniştir ki: 

·•tnı::iltere hill.umeti hami b:r 
devlet' vasıta.sile h:ısta ve yaralı 
harp esirlertnin müb;ı.delesi ıc;in 
müza.kcrelerc 2irişmcifo hazır 
d:r Bu müzakereler 1929 anlaş 
ması t:~i'ına müstenit olmalı · 
d:r." 

Lo:ıdrada. ~)11 .n~e!e haıc\. ıf\da 
ilerde alımıcak tedbirler ic;in hi<: 
bır neı;rivat vaı,ılmaması icap 
ctttcr!nde ısrar edilmektedir. 

•.n:en tııhrnln etmiyorum. 
- Ne glblT 
- ·e gibi olacak .• ndnmc.'lğnlB • 

• .. hıı1·ntıııo bir baksana ki! O bll
te cİcı;rıne loilcot talııımmW et • 
ı:z .. Gecenin lıa.ngi ıaatinde ı;efllC-' 

nl böyle karşmwla.- Akpmm lıiY 
m"n• k:ıi:mda işe tııaı:ııyorlar; blJıncıJI 
.aı~nıı kadar nefes ıılın.amB('.asıııP 
de,·am ediyorlar. Bu. arada blrÇo\ı 
da şahfij Uzllntlile.r,.. ııJ 

-sen bunların hususiyetleri 
yakından biliyor giblslıı. 

- Yakından bllmcğe hııcet çıır 
mı? Şiiyle bir cöz atm!lk k(ıfl··· 
Şimdi su kadmcnğwı bo.lmlım,, ~ 
da kaçT On muf .. Emin oI Uç f59 

t1enbc.rl bu kıldın burıula, bo al~ 
dumanı, nıkı. bira, ~arnp kokustlo 
müthiş ıscımııta, gllrliltn, kavga ~ 
bele iu'ndl lno doğro.lan bnygm, )-ıJI• 
sık. yiyecek gibi, kaba. süzgUD. ~ 
lıu1lı naaUt kunınz, blD t\lrlD bS 
'" ~~ıımı bekle~1p dnrııi:ıkU 
'ır • .,, öy1c ı~ne s1ndlre ıılndjre ııır 
, Mlf'k ytycbllml' olduğunu tnb11Jl11 

..tnıt•m. ını!U gelince a7a !'1L ~ 
"Or bal.!Jnwor, oturuyor_ tst btttf~· 

• " 1 
,e z\tse ya .. Hnyır! Oturduğu yerı 
('i ~eçerel' ge<".e ynnlıınnıı ktıd 
~ö .. termekllk gibi bcklemcğe nıe<' ' 
burdur. 

11 _ Hl~ d Unmemlşttm. Hnhil•:ıtc 

lhl:-.. 
- Ya erl•eklerln ld.,. Bağırd:ı b!Y 

tır.. Çal da çal.. Adamca •17.l:S~ 
ıtırll .tt!;ı p:ıtııı.yacak. cJamarlıın fırı;. 
" .. ,fi ı.-:ımçı gibi hın-ada hr hr d ti 
ı • ·ek snnıvorum Onların dn ho~-n 
terfüllı·rde~ bit: aşağı ı,alm:ız. t;,;tt

"• arada bir. mU.,ter1 ar mıı ııılt' 
ı,nfa. çl'l~lerl ok mu! t~t4! bU dl 
., rrea btr mihnettir ... Rn mlhrıet 
d"1~ıı.nm •t hep :ndı•n ı.or. . -~• 

- Rt>lltl de nrmlrot !cabı DW'" 

nıoobnr luıt:,> orlıır. 

- "E\·rt... Befül tle btr t:ınıdılt ~ 
rüyorlıır. Ha tanıdıklar kcndlltrl 

ı;1ilerı:k, lşnret ederek a~ağı.)a ~ 
~ırıyor. 'l.'Zllltct borcu: lnmP rı O
'ıp.,. Fllk:ıt bir kere indin mi. IJ 

\'llccl• blr ltad il nıkı, birn \epı ':: 
nıp.. her ne ilnıtm c<llli,>orsa ıı.:,e. 
dcrccrslnılc g<;,·deye lndlnnrğc. rı 1 

ır ım ... Djr m~ıı bö) le .•. ıcl)l; 
nımılld l!rlıabmuı o kıııl.'lr çok tııo 
ğı vnr ki... Zııvııllı ıı:ızl!• ln!Ilnı."ll' ~ 
Hiç bir do tun hııtırını lurm:uıııı 

" tfl' için, s:ız. beyetlnl de • bm:mıunıı r' 
dl esil~ · nöbetleşe ralarındıı iılil . ı (il< 
ed••rcl• ne bl\yUk znhmetlcrc, i' •d#1 
eelere kııtlanıJ'orlar! ••• Uıı k'' 
mii.,k\ıl bir ha •"l\ta hangt "ilcut ıJ" 

• J 6" 
hnmmru c•ler? C) lmsuıı:, lçkıll. 

• .• nı · c~ll' jma bafnıp çııgırnrnlc, bu up tt 
0 

, 
· •r glhl ı;orUnerek ... Bunlnrııı ' 

ıer1 rica olunur. Clhrak Mariupol'a uzanmaktadır. zamlar yapılmıştır. miştir. 
~~~~~--~~~~~.:...=-=-~--..:_~..:.:..~~~.;__~~~~~~~~~~---~:..:_~~~~~~~~ 

Hcss'in nerede ~özaltJ edilmi~ 
olduğu suali de öne ısUrülmüşse 
de vüzbaş~ Mnre:esson bu suale 
cevap vermenin umumi menfaat 
ile telifi kabil olmadı~ını bildir. 

k r.ı.:ııtY 
cullıırı enden bend~n ç-0 s;ıb ıı. 

U ~oı.t dır. M·ı.n ı>.nelerlne hiç 1 ıı:unı • 

KORDAN J<OLEKSIYONU g~inn~tlr ki bunlar gUmüstcn.. 
dir. Bu Del'i JcUrilaDJar, on doku
zuncu asırda bıra!obnıştı. BiJhas
s:ı kilıar tab:ı.ka arn.emruı eörülen 
bu Metten tam:ımen vazgeçll.
mlşti, Fnkat l innlnd asırda u.. 
mınniyctle halk, bu itJyadı yeni
den c<.ı.nlan!:lırdı ve tahtadan kUr. 
dnn' r yıı.pıruı.ğıı. ~!adı ld bu 
yüıden yepyeni bir smıayl ~ilcuo 
da gelmiştir. "',...-.-

80 YAŞINDA GENÇ 
8 O yaşında bir insana ibtl· 

yarlamış gözil ile bakıyo. 
ruz. Fakat bakma, lngUterecıe 

80 ya::mda Cozef Palmn· isimJi 
bir adam, son ~eneler! znrfmda. 
iki yüz kadar danslı ziyntctıerc 
&ft.aıls ve hepsinde de en a§:ığı 
on dan<1 y::ıpmı~tır. Diğer tarafta 
yine ayni memlcl•cttc Çarls I\ing 
adında 5eksen bc.s yn.sınıla biri. 
yaz ,·e krs her gün c;oğuk deni~ 
de yüzüyor. • 

Fraıı.<1anm "~aııbnzb:ıneleJ' lrra 
Iiresl,, adıyla t:ı.umrnl6 bir lc::.dın 
,·ardı ki sc!aıen sel.iz ~-u.sma lre
dar jp Ü1.Cl'inde yürUdü. 

BOŞANMAK, EVLENfılEK 

A MERIK.~S' Rcn-0 feh.. 
ri dünyanın en ço "bo. 

'anma \'akalan,, görii!cn yerdir. 
Fa.kat "bo:111nma" l'n.kası ile §Öh· 
ret alm~ olan orada C\'fcnmeyo 

daha ~ok tcsnı!Uf rdilmelrledir, 
Bittabi bo~ıınanl:ırdan ı;o,'lJ, o

ranın lıuı;;usi knnunundııo lsfita
~ et.ınc'k U:ıere dış:u-dan gelmek. 
tedlr. 

ı•~sa halk ıırnsmcb ise. e\ le
nen!cr, bo.:ınanları yayıı bırn!•

mıstır. Amcrik:ı mskamlnrı bun 
da~ pek memnun göriinüyor. 
ÇUnltü aile blnasmm temeline, 
hoşıınnın hU.di elerile \'11rnla'I' 
balt:ı yar .. mrı yerine, C\"lenruc c;a. 
yesin~ y:ni direkler di!ı:lrnl o
hıyor. KUtük bir misal göster. 
mek fumıgelirse. on be sene 
itinde, Renoıfa 26,33.3 ı:ıikll.b ya.
ınlmı tır W, bu miktar, a:rnl se
ne zarfını) görülen bosanma n
knlarm~l D D,s;~ zladır. 

ÇAL/KUŞU 

Uoğnı. 

HIKMf.T MU~ 
===============~ 

Rusl ~r MoskO\ray' 
verm•yece:< 
B:ı~1nrnfı J nci • ~ fnd:ı 

Sovyet tebliğ'.nd~ bl!dl:-il:! .,_ gibi :i 
nız bir gUndc 122 Alman tayyareıı1 
imha edllmi~ olm:ımdrr. 

Kadıolnrı, çocukl;ırı ' !hU) 'll"11 

rn"d Moskovadan bir gllç!tı~e ra tıa 
tnlıUyc eC!:?h!lm~~tte oL.:ıkl ~ınız ,, 
nalmlc yollarımızın 1 silme 11.suıe 
!!ldlr.,, 

-3.ı.'\l>AliAJ t''1llı 

··n l;:-1 

IJU!! fay: 
K. 
~. 
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'Yummklanm sıj1rmış ka
~a e~mek bıçağım kapmış 
~r karı kocayı bu korkunç va
ite görünce kaçmaktan başka 
~ çare görememişler 

Ci!za. mahkemesinin lld kl§lnln UzeriDe ben naaıl hUcum e. 
\.~"' btııunan styah pattolu, der, onları döğebfllrfm. 
.. ~ ttuı taVIl"Iı adam, ar • - Canım sana döğmtlpUn, demlyo.. 

11 
atıa.hh bir jandarma • r:.ız ki ... 

~'ıı anıa~ıldığuııı göre - Ytınl, bıçak çekml,'}sin. LA! gc 
llıdakı kansı da suçlu 11 ı. İkisi de bir demektir. 

' oıan kadın• herbo.'
~ hır tesir yapmak 
' ak için olııcak, kun 
ı t~ da mn.hkemeye gc. 

' nı!şt!. 
~ ~ lkı Polis memurunu 
''raıaınak, k4dının da 

tltııı,k bıç ğını çek • 

~ 
oı:: erkek çekileli. Adı. 

hnu ıKlyliyen sucıu: ::1, iStediklerl gib! "1t 
' evrakı Mktm bey. · 

ti batkadır. Asıl auçb 
"e~ı. 

"'akayı anlatın dahn 

~ın, anıatnyım. Vaka 
'ta.,:1· Ben seyyar satıcı.. 
lltıı ile erik satmıştım. 

6nunde bıraktım. An 
~n ön tekerleğini 
~ k Czere tğlldlm, 
~Ye adımı attmı, at. 
tt, lk1 k1{i üzerime 
~ IÖylemedcn hablre 
-.._ 1adııar. Ama, nasıl, 
~yetle bırakma • 

~·:ne yapıyorsuııuz, 
)1 dt1eınedlm. Yumnık· 

~dunı. 
Y<>rıarmı§, aeııi ee • 

- Hiç de değil .. 
- Her ne ise, ben korkumdan oda. 

da duramadım ki, kocam dayak yiyor. 
du. Korktum, çocuklan kucağıma a· . 

, lnrıık kaçtım. 
- Asıl kaçan sen değil, polisler. 

Kocan dağUlUnce sen de bıçak ı;cklnce 
k.ıçmaktan başka çare bulmamnışlar. 

- Hıh, uydursunlar b&kaıım .• 
Kadın bu sırada kucağındaki çocu.. 

ğa çimdik mi atmıştı, ne yavru bir. 
dcnb!rı:ı avaz avaz ağlamnğn ba§ladı. 

- Hanım .ustur ıu çocuğu.,. 
- Susmş.z kt, çocuk bu, LA! anlar 

mı? 

- Çıkar dışlınya öyleyse ... 
Zaten §&hlUer de gelmemişti. Mu. 

hakeme başka bir gllnc bırakıldı. 
SuÇlu karı koca dışarı çıkar çıkmaz 

kadm kocasına doğru lğflerek: 
- Nasıl, İbrahim, dedj, iyi deme· 

dlm mi, lçerde! 
Fakat lbrahimhı cevap vernıeaine 

(lrsat kalmadı, ja~darma kendl8iııl 
b!r kenara çekerek kelepçeyi ellerfııe 
geçirdi ve 5ntlne katıp götu"1o. 

ADL'IYI'.: Ml1BAlltllt 

'ile 1.JU,,~tcw ? 
., -3-tE ~ ,_, -· - " 

ip ve .iplik'e Jair 
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Annem se!imizi duym\Jştu. 
Bu tesadüften hi~ de memnun 

değildi. O, benden önce kal'§ıta. 
mak istiyordu babamı. 

Hemen k()şkten frrladr: 
- A efendim, naml oldu da 

böyle vaktinden önce geldiniz. 
Biz sizi bir saat sonra gelecek 
sanıyorduk. 
· Babam aynı !!Özleri anneme ~ 
söyledi. 

- Fena mı kan~ığım .. Bir an 
evvel gelmiş oldum. 

Sdfi koştu, babamın elinden 
\•alizlerini aldı. 

Şimdi yemek odasmdll oturu. 
yort.11. 

Babam anlatıyor: 
- Tam \'aktinde gitmişim 

Kooyaya.. Tacettinin karısı az 
kaldı yani• bir tethis neticeain
de gidecekti. 

---------~~----------------------------~------------_..----.. __ ...... __ _ 
l şe bir sporcu 
nigetile sarı!ı 

' Zl 

lZ f 
lı aleminin en mucallakiyetli simala • 

rından biri olan Sellridge "iş hayatı ka. 
dar alaka ve merak uyandıracak bir alem 

yoktur!,, der. Çünkü kendisi, i§i, daima 

bir •POT aaymı§ ve İf alemi hakkında yaz-

dığı bir esere uroman,, adını ı.•crmiştir. 

Bu adamın, hayatta, muvaffak olmasın. 

daki en mühim amil iıi spor saymasıdır. 
işe bir spori:u zihniyeti ile sa rılanın mu-
vallak olmamanna imkan tasavvur edile. 
mez. 

Gökte Türkiyenin 
abidesi kuruldu 

k 

TeDI lleşledllen bir yıl ıza 
HAakara,. ismi verildi 

19 temmuz tarihinde bir planete o(l) 
Ankara adı re.smcn verllml§tır. Yeni 
TUrklyenin astronomi aabasında da 
kazandığı §Öhretl ispat eden bu mesc· 
le hakkında tafsllA.t vermek bu ma. 
kalenin gıı.yesldlr. 

Gök kllreslnde görmen yıldızlıı.r en 
eski zamanlardanberl iki grupa ıı.ynI. 
mr;ıtır. Sabit yıldızlar ve pl~Uer. 

Sabit yıldızlar yaimz mtl§terek bir 
harekette bulunurken planeUerin Hzel 
hareketleri de vardır. Onaltmcı Bllrda 
Leh utronomıanncıan Kopenı!kbı 

yaptıtı &ntfbrmalardan, aabtt yıı • 
dızlarm mn,terek hareketlnln yalnız 
zahiri olup yeı1m1z1n ( 2) dönemtm • 
den ileri geldili ve plaDetlertn hep • 
sinin etrafında hareket ettıli ve yerin 
de plantetıerden biri olduğu anla§ll • 
mıştır. O zaman maıa.m planeUerin 
adııdi altıydı. Bunlan gttneae oıan 

mesa!elerine nazaran ınralıırııak adla. 
n Merkür (Utarit), Venlla o(ZUhre), 
Yer (An), Kan (Jılerib), .Jjplt.. 
'(lılU,teri) n Satum (ZWıal) dur.1781 
yılında Uraııu._ l.Ş46 da Nepttın ft 

1930 da Pluto planeUert ve 1801 yı • 
lmd&nberi, .. ktıçllk planetler,, veya 
''planetoıuer" adı altında toplanan 
birçok planeUer de ke§fed!l.mlıt1r. 

MalQm olan k11ç11k planeUer!D ade • 
dl, bllhaııaa ıotograllk rasat metodıa
rmm utronomlye ithal edilmesindm 
beri ~k artmt§tır. Bugün bemen 1!500 
planet malQmdur Te her yılda yeni 

planetler ke§fedllmekledlr. Planetler 
muayyen obeervatuarlarda (3) rasat 
edilerek hareketı.erl tetkik edilir. 
Bu gibi rasatları yapan · en önemli 
observatuarlardan Beıı;lkada Uccle, 
Fransada Nice, Rus:yada SlmeJs, Al. 
manyada Heldelberg, Cenubt A!rlkada 
Johannesburg, FlnlA.ndiyada Turku, 
Hacaristanda Budapqt, Yugoslavya.da 
Beograd wı Amerfkada Yerkes obeer' 
ntuarıarmı zikredelim • .Astronominin 
bu ııah&ımlda maruf olan observatuar. 
laruı Usleaine ffmdi yeni bir 1slm na.. 
ve edllm!Jtlr:. lstanbu1 'Onivenılte ra
sathanesi. Burada ilk planet 16.6.939 
tarihinde profesör Rosenberg tara 

- Ne sinirlerinden mı ınuzt.<.ı 
rip.ti? 

- Hayır. Bu sefer sinir değil. 
di .. Mühim bir hastalık gccir
miş, Neyse atlattı. 

- Kurtuldu demek?! 
- Evet Evet Kurtuldu 
- Kocası wk itiemnun olmuf:l. 

tur. 
- Memnuniyet tc lafmı? Ta. 

cettin ebediyen bana minnettar 
kalacak1:ır. 

- Çok tehlikeli mlvdi h~ta· 
lığı? 

- Ölüm tehlikesi geçirdi, ha. 
rumC?ğını! Neyse geçti ya.. Siz 
ne 8.lemdesiniz bak-alım? 

Babam bunları söylerken el:ni 
yüzünü çarçabuk yıkavrp sofra· 
ya oturdu: 

- Karnım da ne kadar açrkt1 
baeeniz.. Yollarda. adamakı lı ye_ 
mek yemedim. Adeta aç kaldnn. 

tından rasat edll.nıi§tlr; 1939 yılmm 

Ağuatos ayında ben de planetlerl ra· 
ııat etmeğe bqladıın ve o zamandan. 
bert bu rasatlara devam etmekteyim. 

Planetlere alt bUtUn rasaUar fotoğ 
ra! yolu ile yapılır. Yıldız fotoğro.!. 
Jarmr olmağa mab.91.ıs her dUrbUne 

Yazan: 

Dr. GLBlllBI BI 
(htaabol 11.ni'ftınlteeı ıuat.hanesı l 

ilmi yardımcısı) 

nomlnr birliği ta.rafından bazı meşbu: 
rasathaneler ve astronomi enstıtuıerı· 
astronominin munyyı:ın sahalarına aft 
bu•nn rıı.sa.tınn toplayıp ne~tmeğe 

memur edllml5Ur. Mesela lırviçrede,. 
kl ZUrllı obacrvatuan gUne;, lekcle.rl.. 
nfn rnsatııın lçfn, DanJmarkndaki Ko 
penhagen observaturaı kuyruklu yıl· 

dıZlarm keııt ve rnsaUanna alt haber. 
ler için, Amertkadaki Harva.rd Ta 
Princeton observatuarlan parlaklığı 
değişen yıldızların rasaUan ıı:ın mer. 
kez bUrolarıdrr. Aynen Berllndek1 Ast 
ronoml hesap ensUtUstl btltUn dUnya. 
da kUçUk planeUere dair yapııan ra· 

(utrogTat) denir, ve latanbul tını sallan toplar ve gelen ruat haber • 
verstte nuathaneııhı!D bQ)'Qk dllrbUDU lerinl planeUerfn rasatıan De mq. 
de bir aatzs>gra.ttır. .Aatrografrmızm gul olan diğer obscrvatuarlara blldl • 
bir hususlyeU vardır: Dart adeseden rlr. Bundan başka bu enstıtyde ldlçtlk 
mllrekkep olan objektıfi (4) genli} planeUerln hnrcketlt:'rlne ait hesaplar 
blr g6k mmtakamndaki btlttln yıldız· <la yapııır ve hesaplarm neUcelen 
l:ırm hayallcrlnl net olarak husuıe ge.. muntnuı.man neşredl11r. Maamafih pta 
tirCiğindcn dolayı astrografunrm yar ne~rin adedinin çolt artmış olmasın· 
dmlfJ. ıN ADtbnetre asun w M san. dan .dolayı bfltün bu beMplar Aatro. 
Umetre genli olan plLldar Gzerinde namı Hesap eııstltUsUnde yapılamaz,, 
çok bny1lk gfSk mmtakalarmnı totoğ. ve diğer enstltUler de bu işlere iştirak 
raftan almabl11r. Bu lmıruırta. letan • etmektedir. Yıllardan beri Astronomi 
bul 11nfvemte ruattı•nealnln astrog Heaa.p Eııatitllstıne bu hUSWJta ktymtıt 
rafı dlğer raeatbanelerdekl astrograt.. 11 yardımlarda bultuıan ensUtülerin en 
larm ekserlslnden QstUııdllr. Poz mlld öncmll.s\ Lenlngraddıı.kt Astronomi 
detl lk1 mat olan bir plakmuzuı g!Ss. EnstltUst1dUr. 
terdlği )'Ildızlarm adedl IS0.000 e ya. Yeni bir planôt keşfedlldiğ1 zaman 
kmdır. Astronomi He.sap Enstltllst1 bu ketdf 

.Astrogra.tmuz bu huawılyet1nden bakkmdn haber aırr almaz keşfi diğer 
dolayı planetlerin rasatıarma çok uy. observntuarıam bildirilerek bu obser
gundur, çttnk11 aynı plak 11zerlnde ay. vatua.rlardan da yeni planetin rasat 
m zamanda birkaç pıanet fotoğraf e. cdilmcslni diler. Yenl planetin rasa 
dilebilir Te aranılan bir planet heeap dma hlç olmazsa tki Qç ay zar!mda 
edllml.§ mevkflnden uzak ise de plA.k dcvnm edilebilirse bu rasatlara daya 
Uzerfnde bulunur. Bundan ~ka, ast· nan hesııplnrm neticesinde planetin 
rogratımızm yardnnlle fotoğraf edlle,. gt1neş etra!m.da çizdiği :yUrünge (5) 
bilen gayet geni§ gök mmtakalarm • tayin edlllr. Fakat ycnl bir planetin 
d& yent bir planetin kelfedllebllme rasıı.dmıı. uzun btr mllddet zartmda 
8in1n ihtlmaliyetl niabeten blly1lktUr. devam etmek dslma mU 'n değil • 
Ve baklkatte bugUne kadar latanbul d!r, zira planetlerin b ! ta· 
ıınıversttc rasathaneslnln aııtrografı rihlnden sonra dünyanı buk 
ne aldığını foto#raflarda Oç yeni pla· uzakla§makta veya. znhıre:ı gttn~e 

net kqfetıneğe muvaffak oldum. !azla yaklaşmakta olduğundan fotoğ 
.Astronomide çOktan beri armulusal ratıarı anc k birkaç glln zar!mda a 

bir l§bbilğl ımıvcuttur. Koagreler1 Uç Jmablllr. Bu halde planetin ytırUnge. 
yılda bir toplanan arsıuluııal Aatro • alnı tayin etmek için planet gene ra· 

Tren o derece kalabalıktı ki 
Vagon restoranda yer bulmai~ 
kabil ol.mıyordu. Çezele vakit 
geçirdim. 

Yemek yiyoruz. 
Annemie ~k fena bir tabiati 

vardır. lyi veya fena her şeyi 
sofrada haber verir. 

Babam: Ne var, ne yok? 
Dediği zaman, annemin nele,r 

·1,·liyeceğini hem•n hemen ta.h. 
ediyordum. 
~5lannı çatarak! 

- Neler yok ki, dedi, sen git
t n gideli bizim küçük hanmı fi. 
lozof kesildi. 

Babam gülerek vüzüme baktı· 
- Ne o, Leyla? Felsefeye mi 

merak ettin? Lfı.kin sen felsefe}'! 
kollejden beri severdin;. Bu yeni 
bir sey olmasa gerek, 

Annem gözlerini süzdü: 
- Bu felsefe, bildiğin felsefe. 

lere benzemiyor. Kızmıız. beyaz 
saçlı, ibtiyarca bir adama var. 
mnvı tercih ediyol'muş, 

Batam kahkaha}la p.iildü: 
- Haydi can mı .. Le~ l!nm bu 

kabil :rutalan çoktur. 
- Fakat bu şaka değil, hak 

kat. 
- Hakikatmi? 
- Evet. Leyla buna kat'i su 

rette karar vermiş. 
Babam catalr elinden btraktı: 
- Halbuki ben, g~n!erde 

Nerimanla bize gelt>n f?U ağır 

ba.5lı delikanlıdan çok hoşlan.. 
mış, onun karakterini ve kafası. 
nı pek beğenmiştim. 

Aanem önüne bakıyordu 
Söz söylemek ve kendiıİi mü. 

daf aa etmek sırası bruıa gel. 
mişti. 

- Baba! dedım - annem doğru 
söylüyor. Ben, son günlerde ken.. 
dimi tarttım. Kısk~nçhk damar
larım. yaşım ilerlcd'kce- kaban 
yor. Böyle yaşlıca bir erkekle 
evlenirsem, kocamı hi<' himsed ... n 
kıskn.nmam.. Bu sebeple bu şe. 
kilde bir izdıvacı kendim için pek 
faydalı buluyorum. Beni - böy
le bir karar verdiğim için -
mazur görünüz, baba! 

Annem ~atn.lmı t •bağına vur. 
du: 

- Gördün mu. doktorcuğum . 
G5rdün mü şu kızın .saçma fi. 
kirlerini ? Bu her halde ·eni 
bm~l:ıyaıi' bır hastalıkta. Y· ı 
ilerledİkClC l:ıskançl• n artacak 
mış. .• Kocasını kimden kıc::kana. 
cak ~3.bo.? iffet l\1 lih onun 
için, kırk yıl ararua bulunmaz 
bir kocadır. Böyle bir tesadüf
ten kendisi memnun Glmalı d.:> 
ğil midir? Halbuki ondan pefret 
ettiğini söylüyor. Bu bence deli. 
likten ba.~ka bir şey değildir. 

Babam hayretler ic;inde kaldı .. 
Ne söyliyeocğini bilmivordu. ~
nim ani olarak - ~ni babamın 
bcs günlük gaybubeti içj!ıOO --

l!l&'l'l'A -· :s 

L ... .,.= ... - = 
f 

o.:..Ld~.- tct:le:nek ıca., ~- gll$fetU • 
~ m 1l planc,ı.ezı 6ön NM'9.k birer F 
co1e, llcilncll!:1 :yaln~ lıt: r.xnde 1'9.Sat 
edtleblld.!gındc:ı doltıyı ytlrllngelerJ 

tmd'..yt. Ut!ar tayin edllem~. 

YUrClngesl tayin edilen ycnf b!r pla 
&et resmen maıo.m plancUerin liste • 
sıne konur; planete c-vveııı. bir numa • 
ra, aonrn bir isim de verilir. Şimdiye 
kndnr verilen adlnnn bUyUk bir kımDI 
csl<i mıtrolojlden nlmmıı;tır, bazı • 
lanna cc'!Tn!t lslır ler ve bazı! rına da 
m hur aı.mıer n adları vertlmiştır. 
Astronomlar arl\1tıı.da ııl netlerin ıı.d 
l3n hususunda hcrhan"'I bir ihtiJAta 
m ydan verm mek için planeUcre 
slynst i.<;imler asla verilemez, Berlin 
dek ~tronoml hesap er. tıtüsU yürlhl 
ı;clcrl tnytn cd m~ olan yeni planet
lere !sim v rmr ::c salAhly ttnr ise Clt 

u lslml<>r, plamıt lerl sahasmda ma. 
rur altın astronomlar tarntınd:ın Ued 
sürUlcn tekliflere göre seçılir. htan 
bul Unlveralte rasatıınneslnln a&roı 
ratı ile lld yıldanbcrt planetlere d;J 
birçok rasat yaparak Uç yeni pl 
ti deke !ettiğim fçln bu dC'fa ben 
yUrllngelerl son za.manıardn tayin e.ı. 

dilen plııneUere verilecek tB1mler ~ 
kında blr teklifte bulunabildim -ve 
astronominin son yıllarda Tnrki:yc 
cumhuriyetinde de yerl~mtş olduğu • 
nu takdir fçln bir planete Ankara b
mlnln· verllmcs1nl teklif etti. Bu tck
ıınm Astronomi heaap ensUUlSUnce 
kabul edilerek 1457 numaraıı pıaneu 
Allkııra fsm1 vcrllmlştlr, ve bu key • 
tıyet 19.7.941 tarihinde çıkan rasat 
slrkWerinde dUnyanm bQtlln obııer ... 
vatuarlarma bildirilm~tir, Bundan 
tUbarcn astronomı lltcratUrllnde U:57 
num:ıralı planetten bn.Mcdildiğl .zn • 
man bu planet d:ılma Ankara ısmue 
g!Ssterilecck ve Tllrklyenl.n (g~te tık 
~bldcslnl teşkil edecektir.) 

Ankara pıaneU btltttn pl:ı.netıer glbl 
gün~ etrntmda btr elips (6) çızer 
:.t..nkara planeU gttne§ etratmda hare
ket ederken güneşe olan mesafesi 
mntcmadiye:ıı değ{§Jl1ektedl.r; bu meaa 
tenin az~tıı1 469 milyon, asgarl.!l 841 
mDyon kilometredir. Ankara plnne*.J 
4 yıl ı~s gUnde gQnıeş etratmda blr 
devir tamamlar. 

Mo.JQ.m planetlerin adedi bQ,.mı cı1. 
duğuııdan ve planeuerln adlarmm _. 
rasmda garbt memleketlerdeki blİ 
çok ııehtrler1n isimleri bulundu~dıın 
dolayı yenı b!r planetin :ıro,nmn ve 
TUrklycnln hUkmet merkezi lmılnlıı 
blr planete verllmeslnln ehemml;
'blr mesele olmadığı denlleblllrdL F.,. 
kat bu nokta! nazar doğru değtld ~ 

:Ancak İstanbul 11nfveslte rasathane . 
nın kunılu~dan, yani altl 8el'led~·
beı1 arımııuaaı astronomide bir rol 
oynamağa b:ı§ltyan memleketimizde 
llk planetlerin keşfi ve ilk defa bir 
Türk §Chrlnln imılnln blr planete v<'· 
l11mest Türk Dmlnln önemli blr terak
k181 ve İstanbul llıılevrsttesfntn bUyUk 
'bir muvaffakfyetf tel4.kkl edllmelicllr. 
Maama!llı, TUrkfyede astronomi ra 
SAtlıı.rmm fstlkb:ılde gayet gonı, bir 
mlkyaşta lnld§nt cdeecğl.nl Cmit ede. 
'l"1z ö~ k1 °blrkac ıcne sonra memıe • 
ketlml.zdo yeni planetlertn ke,.~ veya 
planetlere Tllrk tstmıer!n!D 'ftrllmeaf 
vtık dikkate değer hAdiııeler olm118-
cak. 

(1) Planet (Ger.gen) &&)JW 

2 Yer - an. 

(S) Ob9e.rvatoar - nea~ 

(4) ObjektU - Dllrl>lhıUn ön6n1i18 
bulunıın adese sbtemıdlr • 

(15) Tilrllnge - Mahrek. 
(6) Elips - Kat'ı aakıa. 

garip bir karar vermemın elbette 
bir sebebi olacaktı. 

Babam sık sık gözlerinin u.. 
ciyle beni tecessüs ediyor ve bu 
kararımın sebebini anlamakta 
istical gösteriyordu. Fakat nasıl 
anlayacaktı bunun sebebini .• ? 

Annem, babamla beni yalnı2 
bırakır mı dı hiç .• ?! 

:r. 

Babam tekrar Konya.dan bah· 
setmek suretile bahsi değiştir • 
mişti. Benim çok sinirli olduğu· 
mu seziyordu. O gece benimle 
konu.ı:mMan, lbenim ıztırabımı 
ve bu kararımın sebeplerini an
lamadan nasıl uyuyacaktı? 

Öyle ya, Çok kıymetli km U":\ 
18. artık beyn.z saçlı, yaşlı başlı 
b"r erkehl" evlenmeğe karar ve1 

mi,.. ·. B~bam buna nasıl inana · 
bilirdi ki, Benim evlilik hakkın· 
da k4"Ttd'silc yaptı~m münaka 
şalann uzerindcn henüz üç ay b ' 
le ge memi~. 

Bu münakaşalardan ti?iıik 
ben: 

- F rJ,es kendi dcngfle .,. 
lcnmclı. Bir kadın, k~; 
on va.'.} 1ı ü!f'.ık ol~. Fahµ, 
yirmi y-aQr-da bir gen~ bzm d?1.. 
elh lı>" -ı; .. bfr erkekıe""' . 
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BAŞ, DiŞ, NEZ E. GRiP, RO A TiZ~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTON AG .ULARI iZi DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutulan ısrarla isteviıı1' 

_.ma:a:am DiKKAT: RADYO PAZARl-=l!mml. 
Her Nevi Radyo Satılır, Alınır ve Tamir Edilir. 

Galata, Tünel Karşısı No. 17 Telefon: 42685 

lmrr.. 

için .. 
eekerl nlmız. Onu d:ı 

dem Şekerclslndcıı r.. 

Taksim tstlkltU caddMI :-Jo. 
43 Meşhur Bndcm Şekercl!iol 

Gaz.lantcpll 
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Beyoğlu Halk Sinemc-1 
Bugtın matine 11 de. gece 8 de: 
ı - Lorel liardl: Zater DönU§Q. 

{Türkçe) 

2 - Pamnk ~tıı>s, Yedi C11ccıer. 

lSTA.NBUL BEiLEUlYES1 

~mlıın~. , Ş E il 1 R 

1 
TiYATROSU 

1 TEPEBAŞI 

Jl
lll DRAM KIS.l\llNUA 
IH Akşam 20,30 da 

HAMLET (S perde) 
* • ~ 

KOMEDi KISMINDA 
GUndllz !'ant 14 te, 
PARMAK ÇOCUK 

Yazan: &JMıattln KUclllt 
Akş&m 20,80 da 

Kiliarlık Budalası 

14.10.1941 
10.00 Nllı:ıvend "8 

mmdan ışarkılar, 19.30 
Serbest 10 dakik&., 19.55° 
tarı, 20.15 Radyo gazete! 
ta Eggerl'dcn parÇaıs.r. 
takvimi, 21.10 Mandoll' 
21.30 Konuşma: (100 eıı 
yaşıyorduk). 21.45 I{l~ 
zlği programı, 22.30 .J\JllııJo 
müziği. 

Hikaye uma sarılan ip 
Çeviren: 

MUZAFFER ESEN ra&Dl neeredU~r. 

(Öndereıı okayucuııı.rıu " 
aıak Uzcre Mrlb ~lef" 
ıert l&r.ım.) ~ 

Evlenm teklifli 
* Yaş 24, boy orta. ,P 

tane rcnldl ve dalgalı 
ıi, şerefll b!r ailenin ıcııı
sil gôrmUş, devlet mcı:tı11 

b:ıy, 25-35 yaşlarında bil' 
ıenmek istemektedir. S:: 
(3 Melıhn) r emzine 1t1U ~ 

t ş ve işçi arıya~! * Bcrlin istenoğrnfi ~ 
llğin~ birinci mUkAfaU~ 
tanbul ticaret okulund~ 
blr bay tUrkçe, aımııne 
cari dersleri ve aımaıı 1 
sini öğretmektedir. şer&! 
Çtığaloğlu, Ycre.mtan ~e 
kat 6 da İrfan özturgll 
* YUksck iktisat ve 

binin ikinct sınıfında o 
"!ebeden anlayan ve rrıııı= 
ten bir genç, herhangi tılf 
!iği eden sonra c;ahşınat< el' 
(B. 16.) remzine mura ~ 

* Lisenin fen koıund' 
rece ile mezun olmuş, c'~ 
hanmı vermiş, askerııtdp; 
mıyan çalışkan, dU..ust r5' 
mt ve hususi mUcssescleV 
tadır. Beşiktaş Abbn!IS 
han sokak No. 12 de ts1' 
!le mUracant. 

• Ticaret Uscsinden ~ 
tle mezun oıan ve batnı 

ıtl tltUsat ve ticaret uıc 

ıımıfında bulunan, ucnrl ıı( 
fesi ile mücehhez bir gc 
ya husus! mUesseseıcrdC 
çalışmak Uzcrc az bit Ucf 
maktadır. ! İl<tlsat ve ti 


