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Sovyet tebliği 

SON HAVADiSLER 

---<>--

Boğazlar 
Sovyet sefiri Vhıogradov 

hakkında 1·------. 
Montrö muahedesi- Baltık 

Atamm m.ethbıi f!yleyçm ~mdi 
Dünyaya kol salan bir paşamız 

, ·ar 
Türkün kl şöhreti cihanı aldı 
Önümüroe duran aıde.nmuz \'ar. 

:(. 

Paşamın bilin ki hikmeti çoktur 
Hani bize baka.r dü!jDJanlar yoktur 
l'~mrlnl gözlfıriz dünyayı yıktır 
Bize yollar açan bir Atamız \"&I' 

:(. 

Cep~Lede nı n hükümler.ne 
1 

memleketlerinde 
Tiirkün meskenidir cepheler y.,ri 
Gelen düşmana der: "Hele dön 

geri!,, 
Ulu paşam sensin ordular piri 
Tarihin öğdüğü ldtabnnız \'&r 

değişiklik yok sadık kalacaklarını işgal edılen kısımlarda 
t 1 Alman sivil 

J(. 

Dünyayı koymuştur hayrette 
ı~met 

Bunun işi ı;imdi bir sDTı hikmet 
Bülbüle , ·eriyor o dersi hikmet. Baıtık----;;;,zlnde e~~ er 1 idaresi 

4 Alrr.an torp;.obo:u Türkiye hucuma uğrarsa kuruldu 
ötüp de ıoalmıyan dü~ammız . 

\ '&r. 

. . . I yardıma hazır bulun-
ıle ıkı nak ı ye duklar, nı da bildirdıler Berlin, 13 (A. A.) - Rigadan 

bildirildiğine göre, şal"kta işgal e. 
dilen arazinin şimal kısımlarında 

\'atanı !le\'Niz aziz, bi:ı paşam 
Dünya duranda !'İz ebedi yaşan 
Kılıcı züllikar daima kuşan 
Göğüste gürleyen imaıumız \-&r. gemisi ba'ırıldı 

l\Joskova JS (Rildyo) - Bu sahalı. 
ki Sovyct resmi tebliği: 

Cephelerde mühim değ şlkllk olma. 
mıştır. RUB hava kuvvctıeri, di.ışmana 
karşı hUcumlarma devam ebnl§ler _ 
dlr. Pazartesi gUnU Sovyetıer kay • 
bettlkıcr 34 tayyareye mukabil 31 
Alman tayyaresi tnhıip eylemişlerdi. 
Paznrtesı günU Moskovaya karşı ya. 
pılan akında iki Alman tayyaresi da. 
ha a~UrUlmUştUr 

Baltık denizinde Sovyet tayyare • 
Jcri ve harp gemileri 4 düşman torpf. 
dobotu ile iki nakliye gemisi batır • 
mışlardır. 

Meşhur dolandırıcı 
Mahmut Saim 

VE 
Şişlı Yıldızı 

MEDiHA 
Mahmut ~ imin Şiııll )lldır.ı 1\lc. 

dihn) la maceraları bll) ük bir nlAkll 
uyandırdı; gUııiln )Orgıınıuğunu gl. 
dermek, eğlenmek ve gülmek 15tJ • 
) enlerin okuya.caklan ycgAne yau 
ancak bu olab!llr •.• 

Londra, IS (A.A.) - B.B.C: bir Alman sivil ldareei teşekkül 
Ankaradaki İngiltere ve Sov· etmi§ ve bu idarenin i>a.şına Lo • 

~et Rusya büyük elçileri, 10 a· 1 he devlet k\)miseri olarak geti
gustos günü Türkiye Hariciye ı rllmiı;ıtir. 
Vekili ~tikrü Saraooğluna müş· Lohc'nin emri altında, sabık 
terek bır beyanname tevdi etmi.s· Letonya serbest devleti için dev. 
lcrdir. ~, Jet müşaviri ve Lubek belediye , 

İngiltere beyan.namesinin c as· reisi Dr. Deshler ve sabtk Litvan- ' 
ları hulasası şudur: ~ ya serbest devleti ar~Jsi için de 

"Büyük Britanya hükumeti, Dr. Van Rentlen, umumi komiser 
l\Iontrö muahdesinin hükümle - sıfatile çalışacaklardır. 
rinc sadık kalacağım, Boğazlar J -----,--
aleyhine müteveccih taarruzi hi~ apon filo arı 
bir vaad ve taahhüdde bulunma· 
dığınr, Türkiyenin coğrafi ve Çuag Blag•ı uıı dala 
mülki ıbirlik ve tamamiyetine ih. • 

.y. 

Aıo.kere gelmişim ben sanki yeni 
Arzolanz paşam cümlemiz M'nl 
Kanadın altmda düşmandan yanı 
Ostümözde dönen o Atamız \"&r. 

.y. 

\·aşa,<4m Türkiye yerinde durdu 
Fareye karşı da tuzakalr korda 
Gel<>n rü7.garlara düşmanı !o!Ordu 
Yerlerden ıteı> alan baş paşamız 

\V. 
.y. 

Uyu TUrk, kimseden korkmadan 

timamla hürmet ve riayet göste· bombaladılar 
mcvamı 4 un~ude) o:azııs• 4 üncüde> iskandinav 

1 h tik arı a mır.takasında 
•• d ) Hararet birdenbire muca e e doşıu 

Dün 7, ha sahalı da 
3 ilıhar yapıldı . 

1 

Buz tabakası her tarafı 
örttü 

Stokholm, 13 (A. A.) - Afi: 
Son iki gece zarfmda hara.ret 

derecesi fevkalade düşmüştiir. Bu 

ÇERÇEVE 

Uencsin düşmanın, smasm boyu 
l'odan doma.ne katağtmız var • 

.y. 

Cephemiz çelllctir, kendimiz Mlan 
Gereğinde olur hem dahi kaplan 
Vururuz kllıeı düşmana her an 
\'erflmlfı lıodadan dermannnız \'al'. 

.y. 

Dinimiz kaynndır, kbnse ı;f'letne:z 
Bizim sırrımızı marlar bileme-~ 
l'azılmı ya:ııyı dü!:'man silemez 
imana dayanan Kur'annnız ,·ar. 

EMİN /\SLAN , 
..... ~ k&ytinden 

Şilkril Mlan oğlu 

noktalarda eylülden evvel göıiil 
mesi mutad olmıyan şeffaf bir bu. 
ta.bakaaı ibütlln Skandinavya ha 
valisini örtmektedir. Yüksek irti. 
fadaki mıntaJmlarda harp ve ha • 
reket mecburiyetinde bulunan Al. 
man kıtale.rının bu soğuk da.Igui. 
le çok müşkül vaziyetler karşı _ 
sında kaldrlı:lan söylerılyor. 

Meteoroloji nıütehassmlarınm 
dediklerine göre, bu seneki hara. 
ret derecesi yaz sonlannm mutad 
hararet derecesinden çok aşağı 
dır. Bu hususta Alınan ma.h&fi • 
linde bazı endişeler tebellür et • 

ın.ektedir. Havanın Almanlar aley 
hınde fena gidisi ilk defa vuku -
bulma.ktadrr. 

Şimdiye kadar okııma.rnııısanız 

bugünden ltlbarı-1 de takip edebi • 
lirsiniz. Çilnklı hergUııkl' parı;a)ar 

ayrı ve ba!:ilı ba5ına birer ma<.-era • 

dır" 

lhtikfirla mücadele için halkın 
~ardımından geniş bir şekilde is· 
tıfade maksadile ayrılan telefon 
numaralarına dün tam 7 ihtikar 
vakası haber verilmi.stir. 

~unla; derhal ehemmiyetle 
takıp edılerek zabıtları tanzim o· 
lurunuş ve komisyona verilmis · 
tir. Bu gibi dosyaların tetkikatı· 
nı mümkün olan süratıc bitirerek 
muhte~irleri en kısa bir zaman. 
da adlıyeye verecektir. 

Vatandaş! 
Vazııeaı uataaa Muh~ekir • ihtiklr 
Alı~ vrrlıt ederkl'lll teshit edil • 

Yalnız şu parçayı 
okuyunuz: 

"- Ç,obanyancığun !ıltabım, yor. 
gunwn, ezgiıılm, halsizim." ııastl 

anlatayım ısa.nal' 

- Humar oynadın f. ne oldu 'l 
- Hayu can un- ec~ !yorum ... 

hem de çıldınyorum !.. 
Gülmeye baladı: 
- Onun ı;aıuıl b{'fı ıı.unı~la bulu• 

ııur ! 

- 8CfJ kuruşla nu f 

- Öyle Jll- Şuradan. bc!j kunı, 

verlıııln, bir "oeb aynaııı, all1'9m. 
Sonram bir ~rna bir sakallfl& ~ 
ka:nnn ••• ,. 

Şimdi 5 inci sayfada bugün. 
kü macerasını okumamak eli· 
nizde midir? 

Durdu. Biıibirimizc hi~bir şey 
söyJeme<len, biıibirimiı.in elini 
ıkiık. Gitti. O kimsesiz ka.IMak 

roeukları \'e bu bahayı hali dü~ü
nUyomm. Gidişi gözümün önün
den gitmiyor. 

Hüseyin Oahit YALÇ-IN 

Bu sabah da saat 9 dan saat 
10,30 a ka~a.ı: yalnız 22233 nu· 
ma!ay~ ~ ıhtikB.r vakası ha:bcr 
verılmıştı:- BunJardan bir tanesi 
meşJ:ıur bır eczane, diğer ikisi 
de yıyecek maddeleri satanlar 
hakkındadır .• 

Alakadar makamlar halkın 
ihtikarJa mücadele :volu~da his· 
sesine düşen vazifeyi bliyü·k bir 
hassasiyetle yapmasından mcm· 
nuniyet duymaktadırlar. 

Polonya Gal"çyaıı 
Doktor Frankın 
idaresine veirldi 

Krako\;, ıs (A. A.) - D. N. 
B: Şimdiye kadar askerl idare re
jimi altında bulunan eski Polon • 
ya Galiçyası, bundan böyle umu. 
mi vali Dr. Frankm idaresi altrna 
verilmiştir. Lemberg askeri ku • 
mandam vazifesini, umumi vali 
ve devlet nazın Dr, Franka dev. 
retmiştir, 

mı, oları kl.r hadlf'rl veya ar.anı' 
ıııatr11 fiyatıan fevkinde 11&tıı ya 
panlara, mall!LI'•u glzllyettJc •t 1 Raik arıuımda aynen kulaluna 
maktan imtina ede11lf're fatura ver. çarpıyor: _ .. 
mlyenlere, muhik bir aebeb olma 1 - 7.ey~~yagı geçt'.n gun ısabab. 
dan fiyat :rUkSf'ıtenlf're teılBdtlf e leyin OO, o,ı;le ,·aktl 100, akşama 

· 110 kum~. Bol'!'& mı bu yahu! 
derseniz, telefon numaralan Bf&iı- j lmd d"··· ·· r en ""9anoyoronı: 
da ya:r.ıh olan makanalardan blrtnl BI h ~-n ha t d . 

r as- m ra.re er~ı 
derhal haberdar edlnl7u bile sabahla ak~ arat;mda hu 
Tt'lefon No. 

kadar yükselemez. Stratosfer :vol-
22233 Fiyat Mürakabe Bürosu coıoo bir balon bile irtifalarla• bu 
20952 EmniyP.t Kaçakçılık nispette oyun oynıyamaz. 

Bürosu K --• k ona_., .. ar onuşuyor, suı.an 
41458 Galata Nahiyesi Bavkomı. Jar ıoasayor \ 'e lçlndt-n dö,Unü. 

serliğl yor, diişünüyor oğlu dü11ünüyor, 
21135 1-JmfnönU Em. Amirliği Saat.fer işliyor, güneşler doğup 
20567 Beyazıt Em. komlserJlfl ı batıyor \•e fiatlar yükseliyor, yük 

"eliyor oğlu yükseliyor. Muhtekir, 
aydınlıkta ta.kip ediliyor· fakat 

Akıntıburnunda 
Odun yüklü 

bir motör battı 
--<>--

Kaptan ve tayfalar 
kurtarıldı 

(Yazısı 4 üncüde) 

ihtikir,_ karanlıkta ça.J~ ıy~r. çalı. 
şıyor oglu çah~ıyor. 

Meıııele teker teker zeytinyağm
cla, ~kerde, pirinçte, şunda bun 
da değil •• Hemen hepsi mahalli 
kaynaklamnıza bağlı gıda madde
leri üzerinde t.opyekfm lhtikir. 
Türk milletine mel'un bir !4uykast 
hazırlamakta, Türk nıUletinln q 

pasağlam mtlhsal kudretile dipdi
ri Ratmalma kabiliyetinin arasma 
ı.rlrerek, ona, mahna .., ~ 
rağmen ~ blralnnak lsteme1rtA'
dJr. Bu tertJpten mU!ltahsJJ. on pa
ra faz)a kazanmame.Jrta, mliılteb 

Necıp Fazu KısaKUrek 
ilk her gün biraz daha uze d~ 
mektc, fakat korkun~ muta\•llMrt, 
on vi.hlde aldığı şc3; yüz dhlde 
~tmak \"e daha da bin , ·ahide b· 
dar yükseltmek Şe\k \·e iimldl, 
l!:inde. uzaktaki felaketin bu saa· 
det kö~csinden mira.'lmı dc,~r
mektedlr. 
Muht~rin bu tertipte, istinat 

ettllt \e edebileceği en küı:ük se 
hep \ 'O mazeret aramayınız; -. 
dc<'e umacı \'e <'.adı hayalleri tar 
zmda ruhlarda hazır boldu~ ve 
aynca hazırladığı bir korkn, te
!iC\'\'Ü" \ ' f" telkin i.nı, işte o lul. 
dar •.• ~~adeoc bu nıh inmm ytlzii 
suyu hünnetfhedfr ki korkunç mu 
t.a\'aAıoıt, müstahsilden alıp mb 
tehlike takdim vazifesile gcdnen 
netameli makam, bir \-ihlde aldığı 
'1{')i bin vahide kadar çıkal'lllÜ 
ve böylece bütün bir mllletln ~ 
ima, parMına ,.e huzuruna dognı· 
dan doğruya kast.etmek fiiline gf. 
rişmiş \ 'e tJt'Al'et meflımnono Jhti 
kirla. sermaye aletinl de cinayet 
ı.llihile değf~Urm.lş bulunmakta. 
dır. 

Şenaat w sefalette • ftDle 
\o'anf edeblleeek başka hl~ • 
~nynt ~kn d8şftnlllemez; ve bı 
fUllo 8Ahipleri, idam mabkimla • 

(Devamı 4 tinetiflr 



• 
? 

··ı ·· .. 1 o umu ... 
Gazetelerde sık ık okuyoruz: imparatorlu&. sadrn.;ı.anılarııı _ 

' undura palıah, flat mııraka.be dan llıılil t:lfat l'ao;a, lnnircle \8• 

komisyonu toııta.ıup bir "9.rar ve. liyken, her ~ün tahriri ~l'ka~·etler 
recck.,. "Peynir :fiatmm her gün geliyor, halk Aydın kadısının hır
artt:~ gorüJdüğündcn, fiat mura. s11hf:ınduıı dert ~·unryordu, Ar.ıda, 
l.::. t..omic;yonu bu i ı ünliyecı-k 1 bu ... ikayc.tler ;Mnhen de· oh~)·or, 
bir Jmmr vermek l~iıı pazartesi j nıeınlekf'tın ilcrı gelenleri, dlayct 
ı,1inü toplanacakt:rr. "l\fonifatura konağına uğrıJa.rak, kadmm -.oy· 
~ ı fiatlan ates pahasına. ~lk • gıınculuğuno anlatıyorlanlr. 
r.:. t • 1'1.ııt murakabe komi yonu ı p,._a ikiyetlttdea son dere<'e 

'J nıüzdeld perşembe günü fupla· sinirlendi, fena halde iisibl bozul.. 
n::.rn' tcrcffüUn sebeplerini tet· dn. Kadıya bir şey ) pnmadıitı 
kL ccekt.ir.,. "Ccleplerlıı koyun için fuülü) ordu. 
ke:....n iklori görüldüğünden mura o dedrlcrde, ır;uklendi, k:ıihfar, 
kabc konıi!! yona esnafı celboderek iki yıldaa fazla bir ~-enle kala-
ba t)i incellycecktir.,, mazlardı. Fakat Rd )ılı t.amaın'a 

tı haberleri gcll l.ı;UZRJ naklet- madan da ıleğf-.tlrilcmeT,di. Pa.'!a 
tim. Bunlara benzer daha neka - hu teamül ywünden kadıya bir 
ıb ve nekl\dar haberler çılayor sev ~-apıımıyor bıı u~uı <>lini .. \ .. 
:;:uzctolerlmizde. Hepsi de yiyece ğı~1 ·ha~lıvordı;, • 
ge, f!)Ceeğc, giyeceğe 'e yakıw.-ağa. RJr aralık istunhula .. ıı.ıtvcı 
dnlr ••• Rütiin hu istihlak maddele- etmt>k f ... tedi: I<;akat, bunun ·da 
n 1; Uzcrind<' tetkl\dcr, talıklkler, fayıla , erıııl~ C<'«!~rlni hill~ ordu. 

::ipler de'\ıırn edlıı gidiyor. Pa Cünt·ü ı .. mUfettl tere havale edi · 
l:nt, ortada bir y yok. Yine es- ı~el;, 'milfctti tn yaııtığı tahkikat 
"! ta!, eski hamam... luhteldrlcr, e\ rnkı •\•hüli,.liim dairesine ~ön-
ı <bir eye ehemmiyet 'emılye- • 
rck. halkı soymalct.a de\'am edi derllip hir kere de orada tetki'k n-
yor-lar tunacak, o :ı:aman da herif ~ a az-

" tr~lnrda hazan öyle rakıımlar lohınacnk, yahut olunmıyacak. \'e 
i .. itllor görUyonıı. ki insan hay• t.ahk!kat :aıııhnca, R kadar fla a 
r...t ,e'hayal ldndc kahyor. Daha radan aylar \t' n\la~ ı;ec:e<'ek', O 
doğrusu (na.som Bb'ZI hayretten ~mana kadar <la muı1de1hıl bltı _ -
hır kan nÇI'k kalılor, \'e nere- nıı, "_ ltlıjtı parulnrla t lanhuls. clo · 
el Y e ld.içül• dilini yutacağı geU · ncr.ek. 
• or. Halli l:iıat pn~a hunları lıildi· 

Fiat murakabe komlsyona çalış- ğl j, in, l-.tanhula i'iikayct etruedl 
mıyor di)enıeylz: t-Oplanıyor, tet- Oa~f't, güzel bir bulusla, 1.ekası • 
kilder ynpı) or, Pakat bu kifl do- nın lncelljfü le i 1 halletti: Bir 
ı'.:rfldlr. A<•elc marar \'Cnnek ve gUa, me5ihat~ acele bir l<'l~raf 
mü mir, fııydnh neticeler almak (ekU, o kııdınm Hldü~nii bildirdi. 
l:ıznndır. Vaziyetin uzun boylu Şeyhülislam kapı ıuda, kadılık, 
incelemelere, t.ahkP'Alere, şunlara, ualblik için bckllyenlerin 88yısı 
bunl:lr:ı. tnhıımmlHü yol.."tur. Çün kahank ulduğo, memuriyete tayin 
kil, u rnnl, u m::ılcle ya hakika· Nlllıneleri için hediyeler, ıiiş,·et-
ten ımh&lıdrr, yahut pır.hah dcğtl ler 't>renler ~k olduğu için, hun 
dir. Pahalıysa h<.'men tedbir alma.. lanlso biri, bır.;ız kadınııı ~·erinr 
lı, lhttl:G.rn, soy~nculuğa nihayet tayin cdll<U. 
v<'nne!idir. Değilse, bunu halka Veni kadı lhaya elin('t saı:ar
bildlnneli, teJliR \•e lkiycte fü. dı, öldüğü bildirilen kadr maka· 
ır.um yoktur dC'!melldfr. ınmda otunıyor 't' "icrayı kaza,, 

Sürat asnndn yn ı~ onu.. her edi~·ordu. f•a1•at. y('ni kadı kuroaa
s\;yde oJdoğu gibi bu ist.e de :ıa- hk etti, flSki in~ oıledllıUğini sfı~·-

·et 'e fnnliyct ı:östermclldlr. l~di. 

Yeni Sabah 
Hi.l.sey!n Co.bıt Yalçın, bugtinkU va

ziyell ÖIU devre ol.ır k tavıılf et. 
ıHr. Muharrir, ıtıvakl Sovyct • 

Al= .n harblnlıı billün tıiade'ile devam 
t "Ull, fakat fevkalO.dc heyecanlı 

v al rn, hııberlerc alışn.n dilnyanm 
de ırı binlerce lıuianm öldUgu 

h:ırck unı blle artık !cvkalllde 
saymadığmı ımvded rek czakşark va. 
ziyP!.ine gcçlvor V\'.l zcür-ılc diyor ki: 

''Aldıuımııl:'n lmkfiıı yck1.ur. U:ınk. 
rlcta da \' nıııad ı oldt1tu gibi hn• 

klı.t bir tın'\ ıl ,,. nıeın."\t rnllcadelesi 
vardır. \' lıtııtın\ nın t>t'llmıni~rf kı. 

nJllC3k ·u· t wl,511rl< dnpc·r tt>hdldin • 

den lrurtul:ırn ı.. '.-hııt ıA f'll'rllm il•• 
İnı;iltrrf' r1ııks:ırl•.1 t'b ılh en vr.dn r. 
&r"" onılanııı tnm nıeıı ,fnpon hA • 
L~'Ylıyc-ti nltın:ı trrkede<'Pldcrdlr. Bö~

le bir n ticeııl.n mlıthl" bl · boğu~m~ 

ıkua gelmeden ufal,td~k tt,'<lblrlcr 
f1j•lıld ı m'.I,.. ıa 1 kl\rlıJ,ı ır ,. nldııtl

cı nnlıı,aınl ırln t><·rt ırnf rdll bilmesi 
J, n hııriclndodır Bugun l'::tf' bu çok 
it fııclıının !IClıı ha:r.ırlık \ "C bas-
~lf' oı:ı:ıtl rinde ' 'il\ onu. Pczde • 

1n çılınasına a:r. ko.lm trr.,, 

Ali tek söz söylemeden, en 
ku<:ük bir heyecan göstermeden 
l'{>.J$f. seıamJadı ve sert adtmlarln 
çUip gttU, kapının dışarsında o. 
n n son söz.lerini duyuyordu: 

- Fr m;:esko, çabuk ııarap ge _ 
tir! Kıbrıs şarabı olsun! 

Biraz sonrn Cin Alinin bir sözU 
uzcrı.n.;e durup dUşUnmeğe baş -

"lllJU; mırılda.nıyord u : 
- Siz yalnız b?r koısan reis 

degil, bUyük bir hilklimdar ola • 
c k adamsınız! 

rteos hem doğru, hem güzel 
so•·luyo"rdu; hükümdar olanlar sa'.'l 
ki o d3Il meziyetli herifler nüy -
di? I!ı.1) le biç yoktn.n ve fıdi bir 
adamken saıtnna t kuranlara her 
nall'da tesadüf mUnıklindü. Onun 
lrurecni:'I ı.ınltı.ıno.tm çekirdeği işte 
t>lindc bulunuyordu; ttimdi biraz 
dab:ı. etrafa yayılmak, bir ild a . 
dayı elde etmek, sonra başka ada. 
J. rn hJildm olmak kafiydi, Mese _ 
ın. işte önünde bir tıtsat vardı : 
Midilli prensi Tüt.it hükümdarm -
dan çekindi~ ve onun fena niyet. 
l rlni sC2'Xliği için Viçen.zonun yar 
danmı istemişti. Şimdilk bu mev-

Uz.crnde tazın durmamış, ami. 
~ iatem.İftJ ama, doğru yap 
m ıu:ı.I;ftı. u~ y1b seçme korsan.IA 
bir defa Jıılldilli talceine ıh'.C1'8e 
c.;.; d• Nlkıola denllen acrsem pren 
~ orilıdan bJdsrmak. adııı.y9ı .. • 

t:skf kadı f!itunbula dcinilnce, 
111.Hnin schehinl anlamıık ic;ln mt•· 
ilıat"' gitti \azl\"~tl unlar anla 

maz, ağladı,' sıı.l~h, fakat ~"apıla. 
cak bir ı;e' 'oktu, .reni kadı geri 
çağrılamazclı, Runıt n4'ul ,.c anane 
miiniıli. 

sel hUli laııı, llalil IUfat. ım~ya 
hir telr,rot ç"kerck; "\aŞı)'8R bir 
ıulanıı öldu diy,•rc1i, makamı nc
ce.,ıırcllc nldnt tı~mı,. sordu. 

\'ali 11.nm mrut pa-,a ,iıvle bir 
l'e\ap \erdi: "Kudının öldüğünü 
haber \enllh•r, mutı•e ... lr o1ıhım. 

\ ı• o tecı;siirh· size dı• bildinlim, 
Un lıaberin J"aDlı oldUj','UnU zatı 
'-eıııuhilrrinln tcl~rafından isflbsar 
ettim. Be~ay(•t mrrnnnn olıtum, 

ııı.ırı dr.rc•ce SC\indinı, R:ıhhitualfı 
ıutı ııwı:ihatpenahilerlnc de, dua 
emu knıh\"D da uzun önıllrler 'er-

• 1 
~•n .,, 
Her dCldP deva vıır, anı bulmadır 

hUner ... 
I.At;DRI 

• Belediye dok•orıarm.n mutlaka 
çalıştıkları mır:.taknya civar ycrıcrde 
o~umınlan ve teftişe çıktıkları zaman 
da gl~tlkler! yeri bnbcr vermeler! şu. 
bt'lcre bildlrllml§tlı. Emr( ~öre h!çblr 
belediye doktoru baska !lir ko.znda 
ikamet ctmlyccckUr 

koymak ışten bile değildi. Bu, ger 
çekten pek güzel bir is olacakU. 
Arndnki müzakel'elen kesmeme • 
lildi; devam ettirmliydi ; ettire -
cektl, Kendi kendine soruyordu; 

- Bu knrarı vermek Jç.n Mc. 
leosun sözlerinl mi bckliyecck -
tim! Tuhaf şey ..• lı'nknt hayır, bu 
fıkir bende zaten vardı. Vardı, 
vaı dı; bu fikri ondan almad•m. 
Bu sadece kendi fikrim ve kal'Ct 
rımdır! 

Cin Ali o günlerde yeni ve teh-. 
tikeli bir iş yaptı; Hallkarruıs ci· 
vnrında bir Türk köyUııU basmak 
Uzcrc sabahı beklerken gizlice> 
korsaıılardnn ayrıldı, köylUlere 
hnber verdi, onlan kaçırdı, Vi -
çenzo buna pek şaştı ve bu hal l 
kl defa daha. oldu, 

Cin Ali lfarUnezle birlikte .Mi.. 
dilli prensine bir mektup götürüp 
döndUğU ~ . en çok korktuğu 
bir lıabcrle karvılaştı : Korsanlar 
OVM'.J'k lröyilnU ba.Nnl'!'11:ırdı • hal _ 

R A B E it - Akea:m poet.a.sı 

-ıı· ~ .. ~.L' . ..~~. 
·~aue~t . - . . .ı:t ~ 

_.... . - ~· ·~ .~ -

Yüksek tahsil 
talebe kampları 
Maarif vekaleti buna 

ait hususatı tesbit etti 
Ankara, 11! ( A.A.) - Maarif 

Vcltllliğinden robliğ olunmu.5· 
tur: 

Bütün yüksek tahsil müe, sc· 
selerindeki talebenin tecil edil. 
mi:; olan kampları 20 ağustos .: 
30 eylül tarihleri arasında ve yir· 
mişer günlük iki devrede aşağı· 
daki tertibe göre yapılacaktır: 

1 - İstanbul üniversitesi hu. 
kuk, iklısat ve edebi ·o.t fakülte· 
}eriyle yükS<?k ticaret okulu ve 
gü7..el sanatlar akademisinin kam 
pa tabi talebeleri birinci devre· 
ye dahil olduklarından bunların 
nihayet 18 ağustos 1941 tarihi· 
ne kadar kayıt için 1 tanbul ta. 
lim taburu komutanlığma mü· 
racaat etnıelc.ri liizrmdır. 

2 - h"en ve tıb fakültelerinin 
asker ve sivil talebesiyle yüksek 
mühendis okulu \'e orman fakül· 
tesinin kampa tabi talebeleri i · 
kinci devreye dahildirler. Bun _ 
farın da nihayet 8 eylül 1941 
tarihine kadar kayıt için lstan· 
bul talim taburu komutanlığına 
müracaat etmeleri li.zımdır. 

3 - İkinci devreye dahil okul
lar talebesinden ilan.ali olanlar 
kamplarını birinci devrede rapa· 
caklardır. 

4 - lstanbuldaki lmmp yatılı 
değildir. ' 

5 - A.tikaradaki ibüt1ln yilk. 
sek okulların kampa tabi talebe
leri kamplarını 10 - 30 eylül ara· 
sındaki ikinci devrede çadırlı or. 
dugaJıta yatılı olarak yapacak-
lardır. Bu gibilerin nihayet 8 ey· 
lül 1941 tarihine kadar kayıt i· 
çin Ankara talim to.buru komu. 
tanlığına müracaat etmeleri lt
znndır, 

6 - Bütün yüksek okullarda· 
ki kız talebe, atm vazifelerini, 
derslere b~ladıktan ve nazari 
olarak yetiştirildikten sonra :va
pacaklard rr. 

• İsviçre ile aramızdaki anlaşma • 
nın ayın 31 inde niha)'(lte erdiğinden, 
yeni bir anıııııma yapmak o.zere An. 
karada mUzakerclcrc b&şlanmı,Ur. 
• Bıızı b:ıyt.lcrdc, bilhassa saat 22 den 
ı.onra hiçbir yerde buz bulunmadığı 

hakkında belediyeye flkli)~tlcr yapı~ 
mıştır. Belediye buz bayflf'rlnl teftişe 
başlamı,,tır. 

• I\:nrımıuı mUeııscaeinln wUdUrü 
çanta ve vnllz dairesi oefi n çanta 
tilccan tstcma tın ınuhalremelcrine 

dUn de ::ıallye ikinci cezada devam e.. 
dilmiş. fiyat murakabe komisyonun,. 
dan gelen rııporlnr okunmu§tur. "Mu • 
hakenıo gelmiyen but phlUerln cel
bi iı;ln h"şka bir güne bıraktlmlljtı:r. 

• llturnknbc komisyonu dUn öğle • 
den sonra fevkalade bir toplantı ynp. 
mış ,.c Merclınck fiyatlıırmı tesblt 
e~miştir. Komisyon Ucanıt vcklUcU • 
nin bildlrdığl toptan fiyıı.tıarmı esas 
tutarak perakende fiyatıon (17 15.20> 
kuru§ olarak tcsbıt etır..:Ştlr. 

51 
km bir kı.smmı öldürmllşler, bU • 
yük bir kısmını esir nlıp gilmffi • 
lcr, Kanclijndaki esir pnznrıruı 
göndermek Uzcre zindana atmış -
tardı. Onların rırnsındnn b r ku: 
her nedense reisin pek hosuna 
gitmişü, onu a~"lrmış, kendi dai. 
resinde bir odayn hapsl'ttirmişli 
Bu on nltı bahnrlrk TUrk güzeli. 
nln p mbe ve çrkrk yanakları, in.. 
ce dudakları, badem ı,cklinde cliı. 
gözleri, uçlan knlçalıırrnı döven i. 
ki öwlU kum:ral saÇlan, çok gU
zel bır end unı \'nrnıış, Rels onun 
mıniminl burnundan tutaro.k daha 
h i görmek için yüzünU çevirmek 
15teyınce ona öyle bir tokat aşkct 
mi.5 ki o andn herkes gök kubbesi 
yerle bir oldu sanmış! Reisin kız· 
ması lıcldenlrken gUlmUR; knhka. 
halarla glilmilş, onu :lıki dilsiz ve 
hadım usa.ğına teslim ederek ken. 
d.i dairesine göndemıfş. 

Acaba bu kimin kızıydı? Cin A.. 
ti onu da öğrendi: vaktiyle ayni 

Kiolrctllerın 
kalakları çınlasın ı l 

UAl)i~Eaj 
'T'AIRI~ 

Gümrüklerde mün- F.atih üniversites'~ 
haf memurluklar ra:an: Kadircan 1(# 

3 Liraya kö- MJsabaka imtıhanıle yeni Son :ta.manda. Tiirk ~I~ ~ 
Türk kiiltürü namına gıığ\i"ır.JI 
r.i iltilıarla kabart.an iki JJ? 
te7ahiirüne şahit olduk. ~ 
Gün" \ 'e "Mehmet Salt ~, t 
ımn tcbcrrUleri mcnıJelö # f 
tarafında hayranlık ,.,, t,.Jı ~ 
leri yanttı. Bu. hidl~let ~ 
ve yeni değildir. Bunda~ 
Zoııguldakt.a, ~h"IV<ta, . _dd 
Mnni..,ada, Dhrllitc ,.e ~~ 
terde mektep \C ha-.tane ~ 
hıımh·ctll zen~nlerimtı ı'I 
Son iı..1 teberriidf!n 1!ilh~11~ 
Gün" merhuma alt oı.ııot ~ 
uetl eD zivado tinb•ersJtC~~:,i 

1 memurlar alınacak 

mür sobası 
Kömlr satı' ve 
tevzi mıessesesı 

Bütün köy ve 
şehirlere bu Jınhnlnrdnn 
bol miktarda tevzi 

edecek 
Böylece bütün memleket 

1 kömür istıhlak edecek 1 
İki a.y evvel Eti Banka tabi ! 

olarak kurulmuş olan ''Türkiye • 
kömür satış ve tevzi müessesesi" 
nin t~kiU\tı büyUk mikya.._tj;a ge· 
nişlctilccektir. 

Üç milron lira ıle kurulmu 
olan bu teşekkül 2fi 30 milyon Ii· 
ralık bir devir yapa.ealdır, Mer· 
kezi Ankarada olan bu müessese 
ayrıca lstanbulda, lzmirde, Zon· 
guldak ve Karadeniz Ereğ'lisinde· 
lci teşkilatını da tamamlamıştır. 
Şimdi Eskişehir ve !\tersinde bü· 
yük dep0lar açılacaktır. 

Türkiye körnilr satı~ ve tev
zi mü~i lzmir fuarına. da 
geniş mikyasta iştirak ctmiye 
ve burada halkı Türk linyiti kul. 
lanmıya alıştırmak için büyük 
bir paviyon da Türk antrasit kö" 
mür.ünü ve linyitleri teşhlre ka· 
rar venniştir. Bu paviyonda J<ö· 
mürün kullanılış §ekli hakkında 
da izahat verilecoktir. 
Halkın hemen her yerde teı.ek 

kullanmakta olduğu gözönüne 
alınarak halle tipi ucu~ sobalar 
yptırılma ma başlanmıştır. 

Bu sdb&lann fiyatı 3 lira ola. 
cak ve köylü bu sobaları fırın 
olarak da kullanabilecektir. Mü· 
e:;sese, Ankara dvannda Buru· 
ka şimdiden 200 soba tevzi etmiş 
tir. 

Kömür müeseesesi lher §clırln 
ihtiyacını temin etmeyi üzerine 
aldığı gibi Türkiyede bütün kok 
ihracatını da ilare edecektir. 

Beyazıt çocuk esirgeme 
kurumunun büyük 

müsaremesi 
Cağaloğlu Çifte Saraylar bah. 

çcsinde 16-VIIl-1941 cumar
tesi gi.inü akşamı fakir cocuklnr 
için program: İsmail Dünblillü. 
Suzan .Ş:ı.hin . Necdet Revi, Azc· 
rik heyeti. 

---<>---
Tramvay idaresine 

Akreditif açıldı 
HükOmet tarafmdnn belediye· 

ye açılan 500 bin liralık akredi. 
tif ile lsviçreden 50 otobüs ge· 
tirilmesi düşünülmekteöir. Bu 
vadide temaslar bruılamıştır. 

Diğer taraftan yine belediye 
ye lüzumu olan tiincl knvışı, ba· 
zı kamyon ve motör mUb.1yaasr 
icin de 90 bin liralık 'bir akrcdi· 
tif açılnu ... cıtrr. Bunlar da Ameri. 
kadan ~tirileoektir. 

korsanlarm Ovııc.ığa yuplıklıuı 
baskında beraber kaçtıklan, te • 

peden beraber faciayı seyrettik 
leri Hnticc gözlerinin öntlnde can· 

landı. O Z..'lmnn bile ne kadar gil. 
zeldl; şimdi Viçemorıun aklını çel. 
mis olmasına §aŞDlıyordu. Uı.k1n 

Viçcnzo onu ne yapacaktı? Öldü. 
recek olsaydı öldUrUrdil; J>8%arn 
göndermek isleseydi diğcrlerile 
birlikt~ rlndann yollardı. Acaba 
onu kendi ~ğrcnç ihtiraslarına a • 
let mi yapıı.ca.ktı? Cin Ali şimdi 

bnba.smın ölümünU gördüE;.rü za .. 
mnn oldu~ kadar heyecanlı ve 
dilşilnceliydt Hatice onu unuttu 
mu acaba? Onun neler yaptığını 
duydu mu"! Şimdi bw-nclıı. bulun • 
duğunu bilm~ine imkan yoktu; 

zaten bilmemesi liızıındı. Aca.bn. 
öğrenince na.sıl ka.rt;ılıya.<.-aktı? 

Herhalde meselenin b:ı.şkala.n ta . 
rafından söylenmemesine çok d.k. 
kat etmeliydi; yoksa ikisi do mah 
volmus demekti! Bakalmı görUşe_ 
bilecek miydi? Vlçenzonun daire. 
sjne o zamana kadar iki defa, Mi-
ö illi milzakcreleri hakkında. izahn.t 

\'ermek jçin kabul olunmuttu, yok 
sa Ol'aya giımek kimseye naai.p 
olmuyordu. 

(Deva.mı var) 

Gümrükler Vekaleti gerek An. 
karada vekfilette. ~ereksc tasra 
gümrüklerinde birçok münhaller 
olduğundan bu münhaller için 
bir müsabaka imtihanı açmıştır. 
Bütün memlekete şftmil olan bu 
büyük müsabaka imtihanına yal 
nız lise mezunları kabul edile 
cektir. 

EvlülUn oı.ı..nda yapılacak im· 
tihanlar aynı zamanda Ankara, 
lstanbul, lzmir. Mersin. Kars, 
Trabzon. \'e &ımsuıı gümrük 
hallmüdürlüklerindc icra edile • 
cektir. 

Müsabaka imtihanında kaza • 
nan lise mezunları muvaffakıyet 
derecelerine t:öre w• askerlik yap 
mış olanlar tercihan memuriye· 
tc alınae,ak. bunlar memurivetc 
20 lira asli maasla baı:;lıyacaktır. 
l\lüs~bakada muvaffak olanlar 

bulundukları ve imtihana girdik 
leri mıntakalara veva en yakın 
yerlerin ~ümriıklerin<leki mUn · 
hallere tayin olunacaklardır. 

Eylülde yaoılacak imtihanla 
istihdaf edilen münhaller arasın· 
da İstanbul gümri:.kleri haşmfı. 
dürlüğH kadro.«unda da baır müıı 
haller bulunmaktadır. 

Fransanın yeni Ankara 
elçisinin ziyaretleri 

Yeni Fransız. B. elçisi Jan Heliö 
ann saat t7 de Atatürkün mu
vakkat kabrini ziyaret ederek 
kabre muht~em bir çelenk koy
muş ve Ebedi Şefin manevi huzu
runda c~tir, Bu ziyaret es -
nasında büyük elçiye elçilik erka
nı refakat eylemekte idi. BllyUk 
Elçi Başvekilimiz tarafından ka.. 
bul olunmuş ve Büyük M. Mecli. 
si reisi Abdülhalik Rendayı Büyük 
.Millet Meclisinde ziyaret eyle -
trtiştir, 

Yağ fiyatları 
Ticaret Vekaleti bUlün vilfı. · 

yetlere ~ön.derdiği bir tamimde 
Urfa ve Diyarbakırda yağ fiya· 
tının 135 kuruş olarak teSbit e· 
dildiğini ve mürakabe komi~yon. 
lannın bu esas üzerine fivatlan 
tesbit etme.~ini emretmiştir. 
Şehrimizdeki yağ tacirleri de 

Mmtaka Ticaret Müdürlüiüne 
müracaat ederek va~n ticaret 
borsa,<ıında muamele görmesini 
istcnıişlrdir. Deri tacirleri de 
aynı teklifte bulunınu.'?lardrr. 

:\1ıntaka Ticaret Müdürlü.Tü 
her iki teklifi de tetkik etmekte· 
dir. 

,T • 1 illP" 
s<'dllm~indedir. btanbu ~..,; 
te.inJn henüz pek ge~ ,ıoı:ı; 
rai;men iyi oeüceler '~ 
dünyaca maruf Türk ,.e t~ 
Um adamlarını kucağında 
i:;"lnr görüyoruz; C'lctlCbf 

de ra.ğbetini kazanıyor. • 
' 'İstanbul ünh·en;itetil,. il 

demekle beraber u1.un 'e 
0 
~ 

btr maziye sahtıı oJduğU11:.;/, 
nutmarnahdır. Onun ):eni 

1 
-1' 

t:,"UDu lıJdia etmek •rurk r 
tanbulda en yü"ı•sek illJll ~ 
~mak için beş asra )·a1'11l 
m.an beldediklerinl kab01 ~ 
olur: hıılbukl bn ~ok bti~i 
hatadır, AYrupanın t•n e. . ,., 
'er<dt.t-leri olan Par18 ~ 
ünh'erı.lteleri de r.lbet tft 
~ünkü ı:ıekildc değillerdi~ 
t!'lta.nbulu ahr alnın'l ~ 
men en ~ ii'kı.f'k ilim 
\e isine ba~lamıslıırdır. ~ 

ı<atih ~ultan Mehmet ,. 
lise;\i cami ynpt ıkfaD ~. 
farın bcrhlrinde 1ıırer .;.. 
mektep'' a.çmıştr; ,·arid~ 
ıı)ııeıı iı>ka oluıııııustu. ~ 
tanbul iinhcrslt~tnlıı ~ 
llni ratih eamiini ya11tı e~ 
tırdı. Bunlar sekiz tnıt ıe~ 
"Temdulyei salın mt..ı.d..eıeıer' 
nıını aldılar. Devam ec1eı:.,- 1 

lib,. deniliyordu: liıkill dlf' 
ımıda ( .. uhtc - softa) 
lıyorla.rdı; ilim aşkı Jle tı 
tutuı.mu~ olduktan tul~e 
t.enl:"'ortlu, Bunlar t~ 

6 
lc•n lıusu-ıi ,.e mcdreBC.Y 
binalarda. otoru~·or,. f11;il'tfı 
Her teUmıne<le ·et.ıı 

1 11 
hücrede üc; talebe bo ~ 
böylC<'e Fa.tib mcd~oil• 
talebe yekuna ancuk ? -ord'° 
iki kisi olmak lfızımgel1' (!'P 
birinin u·da on ki akç"_1..1ıı( 
lığı \'r.rd; ve her 1'lid ";İd;I: 
bası ile et. hnslnnmsı ,.r 
kudoklan d~rslcrin fllP'*' 
anlardı. Sarf, nalıh', 1 1, 

lam, idab, bcdlğ, ınc~.~ 
heııdeııtf', heyet... Bun ııır 
ka §<'riat ilimleri nıiiblP' 
ki tutuyordu. ..d 

f<;yıip ve >\yıı.<>0fya '°;tJ 
de nıilhimdi ve banlarffl ~ 

Yerli makine yağı ıı:ineden 'erHen par1'
1 ~--

İmali teklif ediliyor ,·akıllarla idare olunu!: -:. 
~·et mü!,mnmel kanun .,ıt " 

Romnnyadan makine ·ağt g"('. ardı; bunlara bü~1ik - ..tt 
tirilmesindcki mü.'}külfıt dolayı· le ria~ et edilirdi. SoP~ 
ı..iyle sanayile~mi ~ olan memlekc. yüıiinden bozohlo. __.,,,, 
timizde kat'i bir ihtivaç olan ~. • 
makine yağının vcrli olarak is· e· kıcJ"t' 
tihsali için şa •anı dikkat bir ıra ve ra. 51 
teklif yapılmaktadır. • soğutma par' 

~temlek<'timizde m.,kinc ya~ alınmıyac~f{~I~ 
yapılabilecek üç fabrika vardır. Bazı semtlerde tiitiit!. 
Yaln·z ortada ham madde mc· ğuk hasa dolabında f!!fJ -~~ 
S<?lec:i mevcııtdur, Teklifi yapan. biralr.rdan "soğutın'l P ııJO~ 
tar Hesiri civnnnda, Raman da. mile 1 · 2 kurug fazla ~lrtl.'!.i 
ğmda şimdiye kadar elde ı·:-dilme· görülmüştür. Soğuk fj-ıcır 
mi~ olan mnlerce ton verli ham aynı urctle birer ~dıf" 
petrolün tamamınm veya bir ruş zam yapılmakttl ·vt>t 
kısmının bu işe snrfrnı yerli ma. Belediye reisliği ,·a:ııı~ 
kine vağı iC'in kfi.fi görmektedir. kik ebniş ve dün ke.) ;re 
!er. Bu ~kilde hnm petrolün tara gönderdiği bir ~ '" 
taktirattan vüzde elliden Ustün sar maddelerinin g:ıd~~ ti 
makine va~t elde edilebilecektir. hanelerdeki musad il"rıl' j't 

Bu teklif bazı m2kinc mühen· haricinde.hiçbir bglııı.~ 
dislcri tarafmdan lhirsat Vekll.. sek fiyatla satılaınn"tif ıı 
lctine yapılmak üzeredir. Alf ka... dinniştir. Buna mu~ıııe 
darlar şimdi tefeIT\latınn ait kı· edenler müddeiunıUll ... 

.sımları ~ınk ebnc~;rle~ÜN ;;;·~;;;ır~ 

UMAN .... 1 
SovyM. ,. ... ?1i rebli~i Uman nımta.. ı.ışı ol:ı.n nUfuııundan :tS·~ 

knı."Dıdıı. -.iddclli harı>terlı• devam et • 15,000 Ukrtı)Dah 800 11 _.J'~ 
tlğinl hiJdiriyor. Uman Kiyer _ Odetı.a Polanynlnlır. ~ ,,-_, 
d<'mlr yolunun Yarşo\ndan gelen hat. On yedinci asnıı baş1t1'1~..J 
la blrleı;tiği nokta olun KRl'Jltin lstas- nalan bu 5(lblr 1718 dl' sı' / 
'.\onu <"h·arındadır Gi>S kilometre o • j mallkAn~l olnnıştur. pıı;Zı" 
• • tlh:ı • r -n•111 
luı Klycf • OdetNı denılryolunun Ka.. n-n gnrbi l kra.) ~ 

lılrlerlndea bfrilJİ saY'~ 
zatlıı 159 nnnı kllomııtreslndlldlr. Ka. 1768 tarUıtndc oaJd ~ 
1.atüıdee Um!Ula bir Utlfııtk hattı var. da bu _bir f 
d ynnı sırasın ..- ti 
ır.. rap olmu,,tur. Bu 1'1.) a.Oi~ ..,'. 
l. ~ çok anz&lr bir yerdedir. 7..a. kiSytWer 00 &Ckl:r. blıı >..,...,..-~ I 

tıea blitün bu havali Ane~mk dal. ıoayabyı kılı~ta.n geÇI ;I 
lamım l&l'k yamatlan llMırlacle kA • eblnte Ukral'Tla l~ 
bıdlr. Umu 5cl1rlnln kırk dört bin 1 ?lrte çıkmak1adJr. 
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i ~'Efcl·····• ~ 20335 z az en . ır ~z ' NE şl\S • • • • • • t! 1 ~•t ~ ~A~ı • 

= ~="" '::~·· ~kwı a em· si az s nd n d r ig ace 
:J ~ &.il. 
~~lqı 1/f'r· ,-•• 

~ rnaıu..,., Macar ~ÜSt,,.'lkl ş ~ktor ~- ll5 -~~n biMci a~m~ ~ir ~c~ k~~ım, ka~nı ~d:: tevc, 

b a Unlaşan ace Kunos'un İstanbul üniversite. mukaddeme kaleme alan Vc>lcd deli, hiİraç, kaysın, katrandır. 
· sinde ''Türk halk edebiyatı'' mev. Çelebi listadunızm, yeni Türk Onlarda kepenk, bizde klipüneyk, hE ana e . zuu üzeıine verdiği konferanslıu', harfle:riyle ikinci tab'ınn. delfıle _ o:ılarda ,,·de. bizde pite; onların 

•. _ bu isım altında, üstad Velcd Çe • tini, siyasi ve ilmi niifuz ve mev- sa:rması, dolması, bizde sarına, dol 
Ybk l'te~ giuıkii lebinın delfileti ile İkbal kiitüp.. kiinden beklerim. madır; koçana, leventle, mahmu. 

~~:'.' lillct "l 1. toplnnı ıncla hıınesi sahibi bay Hüseyin tara • Gelelim Doktor Kuno. un kitn.. ra, ormana, keçiye, bfado koçan, 
"~" •• ec ı l b' h l!stt'? llıüJıtrn ır~k nok fmdan 1925 de basılmıştı. ına · levcnte, mağmur, orman, keç-ke 
"111n n as.l<cr bir ehl'mmlyet Bu kıymetli ve şirin eserin ben. Evvela, d:ıha Hk sn.)fada ilk deriz. Onlarda cep, bizde. jep, ata, 

'lı.t. lllııı lraı allelerlnc l rdım deki nüshasının arkasında, tahta. sat.ırlardan ilibarnn znrü nükte- ntyn, ana, anya; tavuk, tiyuk; as-
'lltl. lıtl etti d t·· ' 
d "'> lariJıın · yahut lılstik harflerle ıstampa mü an, urkccyi hari'kul§.dc güzel lnn, unıslan, boğa, bıka; çad1r, 

d:ızı~:berı bir ilk kaydettlı:,:.t rekkebi ile basılmış kocamnn bir konuşan, giizRl yazan bir Maca.rla Fatur; çalı, çalıt, gank, şanı, ç<>k, 
ita L lıı btr ı.._ ef<'r halind<'d'r• "Ucuz" damgası vardrr. 206 say. karşılnsıyoruz. Vo doktor Kunoo, §ok, kiıçük. kiçi, lkeç, koıı... Ve 

.,.."'r or.ı ınctan bti ' 206 yfal k aı. at lto t 0 r bası- falık bir kitap olup Uzerino elli sa ı kitabında ibu tatlı bunlara münınsil daha neler ... ne-
·~rlarıncla ~rtırJ en dC', yur kuruş gibi mütevazı bir fiat. ko • dilini, taklidi hC'men i~sız fü- ler.,, 
\ au de '~Ir r kaya gibi dl nulmuş olan kitabın, kimbilir na- Jübımu, harikulade kudretli tnlıkL Biliyonnn, söz nrnsın:ı. girdiği • 

ta!ıt~nıcı J.i ş ,ncıc-u ha kn bir sıl bir zihniyetle ayrıca likidasy<r yesin!, nefis bir ahenkle devam me knııcaksını:ı:.. Çiinkli Doktor 
llt ..... da '-had.at J;eıide bı. nn t.ii.bi tutulu u, bir bakımdan, ettiriyor... Kunoşun tatlı sohbetini kesmek 
r. ..... , " .. r dıı k 1 J ..... ", ~~ K . gUn-'-~-ıı )'~ind a an ana memleket llfanma hizmet olmuş. .LJVıtwr unoşu bera:ber okuma.. u.uı..u·. 
"1ıı/~ llzac \llZlfenin ~1- tur, bir bakımdnn da, hnzındlr! ya ba.şhyalnn: Genç Kunoş, maldtıfst amcanın 
il hallııu hlssct~nru. gidenlerin Kapa.ğırun arkasına "ucuz,. dam "Bir varmış, bir yokmuş, Alla. tcşv:ikilo Peşteye gidiyor, orada 
ı.:11ıııl8tın.ı bi C7lcr. Bu Tür ga.smı vurup bu güzel eseri iRpor. hm kulu çokmuş. Ben da.ha çok mlistcşrik Vamherlnin talebesi o. 1 ~ ~et basıt r an'nnedir. talara ve sokak sergller'nc döken genç bir şehir mekteplisiyken or. luyor. Bir taraftan garp tUrkçes1• 

ıı.t; ~kcn bu a~~ iptidai şeklin- İkbal kütüphanesi sahibi.nln o an- ta halli bir amcam varını~ ... Bu ne, diğer taraftan uygurca, tatnr. 
1 t'ı ~'ll.'>ar ane 3 alnız ,,c daki düşlincelerini tahlile uğrn'l- amcam makinistlik edermiş. Yaz l'a ve çagataycaya çalı§ryor. Fa -

ıılıırı ıırasuı~ ona fazilet mef - mak hem lüzumsuz bir külfet, aylarında, taşralarda gezer çif~ kat garp tlirkçesinde, Vanıberi • 
ıı ıı tııırı ı 0knıak için ne hem de aşağı yukarı kıi.lıinane lıir liklorde ha.rman savurtur ,;e ma- den okuduğu parçalar kendisini 

I{ ıııı (' ?llrJe~tnktan :ı, ne de gayret olur. kinelerc bakarmış. Giinlerden o:.r tatmin etmiyol", bizim osmanhca 
ııı '1ıdısiJıı ~ ne iht:l.>:ı.ç \'ar. Fnkat söyle bir mütalea yürüte. gün, henüz on yedi yaşında bu . dediğimiz bu dilde otuz lügatlik 

1llt 3~tır d ııratan an'nııc l<eu- b lirim: lunduğum ve Debresten şehrinde bir ibarede yirmisi nra.pça ve ye. 
at ın a. r · biti eli · tc w •• ~enı.let 1 - Bu kitabın fiatı ucuzlntıl. ıseyı rmekte olduğum sırada sı f~a. ancak üçü saf türkçc 

'ıı;~tıa o .... l. <'enıiyctı grni<ı dxktan ve .,,.roiJere döküldükten Buğdan memloketinden yl!nl av ~ çıkıyor... Kuno.'j.. Türk ha.llc dili. 
" • • • .,, l<ı h "' • ~~ b d t 

' Yini, • er.,.<•sin vıı. sonra, tabi bu suretle temin et. e eden bu runcam bizi ziyarete ni ve halle edebiyatını öğrenıneğe 
' tt'll 1kı · ı i ~ · -"" geld' H b h ..:ı • t'b •-:; 'e b' nıı.ı m arla t gi parayla eserin yeni haı-ııerlc ı. oş eşten sonra .kahve ve eves e\.Uyor. Bunun için de '!'tir· 
·'ıı~· itlere ırçifı_, nura u b\i- ikinci tab'mı '-"apmış olsaydı, öy- çubuk içerek gczd ği memfoketle. kiyeyo gitmek Jllzmıdır! .. 
1 "'tl'f l l&'lllı 1 ., . 
tııaı:ı n artll; o dugunclan le sanıyorum ki, mükemmel bir rın türlü türlü adetlerini, söyle _ ''Günlerden bir gtin. Peşte so-
ıı11n ?'a iınI<rı kendilerini ya· satış temin edebilirdi. dikleri dilleri birer birer a.nln • knklarıru gezerek. lale ve sünbUI 

t;ln an'rın n kalmamıstır. 2 - nu eserin ucuz dauıgasilC' tll'ken: ''En ziya.de beğendiğim in biçerek, Tuna suyu içerek, fesli 
~ ı·~ lutr.ur. ~Vi kanunlı:ıı;tır- satışı da ikinci tnb'ını temin e • san CJnsi, en kolay öğrendiğim bir lacil'c, Türkiyeden henüz gel 
\·~ dı, UeyYfdesi ,.er. de bilecek bir para getirmemişse: insan dili Türk ve türlı:çcclir de- miş ibir şekercinin dükkanına ça.t. 
tı itan !ion 11.sk ya, ucuz damga.sile !stanbul so • di. " tım ... seıa.m ve kelô.mdan vo türk 

hfl\~~cla ::lik tni.ık('llefl- kı:.klarına dökülen kitabuı miktarı - Bu dediğiniz Türk lisanı na. çc zor zor görüştükten sonra hem 
'I ... ,uer II'le\'z11a t<omas azdır yahut da fiatı 50 den ona, sıldır? şekerini yedJk, hem konuşmağa 

tlıu lok değildi. Fnknt on bf'se indiği halde yine satıl • Diye sordum; b~la.Jık. O benim pcpeli turn.. 
llıu ~aı; ka ı \la Hem yi ı d l l'lıtıt,1 lcYıı.ç \ıtrd ın, yeni mam!! t.Ir. Birinci ihtimalde: mik- - söyle ş güzel, hem çcm en nekadar hnzzedivorsa 

11 bı1~0 .... t fıun11 
1b '·" n bü tarı azalmış bir kitabın ucuz da.m- öğrenme.si kolay bir dildir! ben de onun türkçe tekcllfunün-

'N.._ "'ti. o '""301" 'e gıu ilP. şerefini tenzil ('tm('"k her - C4>vabmı aldmı. Güzelliğinin ve den o derece lezz t buluyonun. 
,.:"4 :tı 1 bu :ınn için BU~Uk :lınlde reva değildir, ü.:telik o ki. kolaylrğmın neden ibaret olduğu Oh! .. O §imdiye kadar hiç görmc-

t.ır SUI( ın kanunu kabul ~ tap, ••Türk halle edebiyatı,. admı sualine: diğim, hiç tatmadığım lokum· 
Aııd bfr d '~uyu e~ı~kelln bekle· taşryn.n ve kelimenin en yerinde - Telfıffuzu bizim Macar Hsa. • lar, helvalar, türlü tü. .. lü ezmeler 

" ı:a~ ılııııa 3t rtnc Setlrmt m:iııa...<ile nefis bir eserdir. İkinci nı, ahengi bizim dilimizdeki ahenk ne filaymış : ... ,. 
:(ıııı11~ tncnıtk bir lmlp hn: ihtimal de: ynni ucuz saWdığı hal gibi olup sözlerinin çoğu da lisa. Bir gün. üniversitede hocası 

1r ,~~~rıtnı ckctın tek dlli de blle ikinci tn.bıruı. yetecek bir nnnı?.da var... Vambenden Türk halk edebiyatı 
>a. b 1f('3i g~SUr. parn temin etmemişse, hu kıy _ Dedi. Sordum: hakkında tenvlrini istiyor. Vam -
~ b'ğeurnı(.1( idn, bak. metil ve talisiz eser, okkalara vu - Mesela ne gibi! beri, Ahmet Vefik Paşanın "Atn. 

~rp lllet-bnr olduğu rulup kesekô.ğıdı olmuş demektir! - f3tc onlarm kapısı, bizde de lar sözü" ile Nasrettin Hoca hi· 
~!, l'~tnı ı;ibniş olan '~ 3 - Bu eser, yeni Türk harfle. kapı ... Onlann elması, arpası, tC'k kii.yelerinden başka bir şey hntır-
11dıır ~let ;;:as n herkes i riylc tekrar basılmağn değer, Ye- nesi, baltası, bizde de elma, arpa, lıynmıyor. Kun~ heyecanla ntılL 
11c!ıt • ~lt:tnı 1 ten, bir ohlUk ni neslin kütüphanesinde slyas!, telmfi, baltadır. Türk bekfın, civa- yor: 
" fllın~~kfır1~~;te bu borç ahla.ki, ve edebi b:ı.knndan yeri m, macarca Betyar, Jivandır; br- "- Türk hall<ı düşünmez mi? .. 

tıtt !\6~u~ıaı ı lazınıan . k~cak olması elzem bir kıymettir ve ben çnk mncarcada da bıçaktır; çizme, KöylUsünUn ah ve vahı göke çık.. 
ı · lın lllr u geJır. Falmt ce, Maarif Vekaleti tarafından çizma; pabuç, papuç; kalpak, kal maz mı? Bahçesindeki gülünün 
~' t ldıatc n SCSi "'kmnz bastınlm.ası yaraşır. İlk tabi ve p:ıg, Türklerin devesi, delisi, ha. rengi, kokusu yok mu?. Bülbülle. 

1'1"tlı ltJı:bir ı ll.<;Jındıı. ise tek naşiri İkbal kütüphanesi sahibi rinin figanı yok mu?.. Hasılı, 
l ~t ela :ı:ı bir P:ı hP:unaz. Bu- bay Hüseyin, eseri ucuz damga • Türklerin halk edebiyatı yok gibi 

'tıı ~ı·ı~\r t dl':' lşt olduğu sile likide ettiğinden ötürii. ikin. derseniz, inanmam. Vallahi inan-
t hit 't ~ecı-11~ işidir, İst.e cl tab'ı üzerinde hiçbir bak iddiı:ı 1 o Sene evvel bunun marn ... billfthi inanmam! ... 1 1 a .. • tsı bu k t 'rd d h I 4' E . k 'J • Dah Do'· tın il ııl ·• ıı.11"l'l anun n edemr-z; ettiği takdı e, er a · y nzız arı erım.. a. ,.. 

ı ~il or. 1.e~kilatlıı.n yoni harflerle tab'a icbar olunur. tor Kunoşun kıymetli konferans. 
1 ı..ııra 11 

bir t Onu da yanmazsa, Türk irfanını ıs AOUSTOS u131 PERŞEMBE !arının başındayız. Üç beş sayfası 
"lt ~<r-n, :~ftar bu f.eş- kıymetli bir eserden mahrum bı. tstaııbııld3. topilmacllk olan ikin• icindP.yiz.. Öyle sanıyorum, şimdi 
· ''ılr itrıınıı gt>r taraftan tnkmak suçuyla itham olunur. cı Balkan konrcnuısı tıaurııı~ınrııın size hu kitabı uzatıversem bir 
ıı: ~ıı.~~{e 1 ~ağ~~~~daş yn. 4 - Bir tn.bf olarak bu zamana fnnllyctıo dt•\ıım cdllm.oktedlr . hamlede okuyuvereceksiniz ... Be> _ 

~ l rıı h ..... ıs va.- ka.dn.r fikir hayatnnıza hizmet et. ni mazur görün, yerim dar, sizi, 
Ilı " ~"lıttısırı atırlatnıakta mi.s olan İkbal kütüphanesi sahi - Ticnrot odu ınn gl'len habt'rlne yeni hal'fler]r! tekmr basılması 

l'tı ıııcı~llınıda:1'lii t <:"IUlüclÜ binin, bana, Haber gaze>lesl vnsı· göre 'l'uııaıı milli iktisat ne7.ım•t1 lüzumundan bahsettiğim bu e.scr 
~ da in tnUJıın1 bir tnsilc, yukarda mevzubahs etti • nıınrnıı ı.onfPmnsı lı;lr, Psııo;lı bir üz<'rinde, gelecek yazımda biraz 

J kar e-dilemez ğim noktalarda lfitfen izahatta bu sun.>tt<' hıızırlnnnıatct.ııdır daha gezdireceğim. 
ll'aı,._ l 117.affer pc-1,~. '" "' 
"l ~~~~~;....,;;;~~~~·~ı~un;m:;;as~m~ı~bc~k~lc~m;;ek~te~y~im~.!!!!!!!!!!!!!!~~;;;;;;;;~;;;';~~;;;;;;;~~~~~~~~R~~~,.,~A~T~I~~K;·~ı:~ı;~l~I~ ~tt~:Yc 
~~ ~-ıı ~i saha.da 
"'Qı Ua ·~ eı".r Y<ıni h ~ 

tı ~ ru~ıert Y::S ~ı 
~ " lllUı,affa.Jt 

ı c~nıe:r /\hn Olanlar VO 
tıı ttı •• · clt 6 ıtı;ı Ordusu
ty~aıı.itc ureuıedir ki 

~i.;:'ll Rel"":!Jrnan o'rdu 
l~ 4 ~ur • 
~~ı ,1 . 
· l'iııl'ııı~11~a llt' bu ealıala 
hı:""'llM. Ya nıu rı 
:'Q'lıq. ·-..ı ısun•ı ~ak oı. 
'ti ~Uçu llteYUana çoUer, dağ. 

tl'lııl lt, btiYlik getirerek 
r ll'ı.Uke tankıarm 

~, tntneı Bttrctte 
1~~ 
~ ıı."art:kYalnız raket 
\t~~Cdilnııolanıarnrg vo 
' Cli ) ırtir, y Olaıa 
ht::ı ~~tr neuc~ 

talt t!Prl harpte or 
o~~Uk e d har -

~"a!tak 
f ta. oJınaın '.lSI· 
ll4e t kY:yareıerı ra

bt.·2~etını 11~lil ettir • 
'~~ ta~ etnı ıı. 

bıu"ill gö:YYarcıer a13ağı 
~,~~~lleeck hale 

lan h -uır. 
~h ava taı....L_ 

eclerclc ';'<llUlla. 
d ğ . dUnyruırn 

r hır kıt.asına 

Yazan: Ca us meklc'bi profcsörl,,rinden lsveçli A. MENGHA M 
l06 Çeviren: il. D. 

birkaç dakikada gidebilecek kor. 
kunç bir silA.h olan raketlerin bu 
harbin tıı.lii dışınd:ı. kalmaları, bel 
ki de butiln insanlığın borçlu bu
lundui!u esrarengiz bir hadise yü
zünde~ vukııa gelmiştir. 

Zira meşhur kont Zcpplinin hi. 
maye ettiği genç bir Alman mti -
hendisl Zeplinlerin esasına daya.. 
nan yeni tip bir ı·akcl üzerinde ça. 
lrşmaktaydı. Bu mUhendlı!in icadn 
muvaffak olduğu :raket tıpkı kü • 
Çllk bir zeplin şeklinde, yani sevk 
Ve idare olunur bir madeni balon 
halindeydi. Bu raketin zeplınden 
esaslı fnTkı, otomatik ve tayfa'>IZ 
hareket edişiydi. 

Bu raket, hA.mll olduğu elek • 
trik clhazlıuı sayesinde kendi 
kendine fakat bir menni sUratile 
havalanzyordu. O derecede ki 3.4 
dakika zarfında 13 • t 4 kilometı e 
hava tabakalarının dışrna yUksc 
lebiliyor, oradn telsiz cihazları va 

sıtasile baş döndürücü bir sliratl<' 
rotası vcrilmiı; isllkrunete doğru 
scyr~diyor, hedefe> geldıği zaman 
ön yine evvelce ayarlanmış cıhaz. 
lan otomatik sekilde it?liyerek ho 
defin üzerine yıldırım g bi iniyor
du. G<'nç miihendisin icat ettiği 
bu roketin fevkaladeliği büttin hn 
rc'ketlerlnin kendi riha:-lan füıtün
de evvelden nym-lannbilmcsiydi. 

Evvelden hesap olunarak rnkc. 
Un cıhazları nyarlnruyor ve raket 
havalandırıbyordıı. Raketin hava 
tabakaları dı.cıınn amudi olarak 
ylikselten cihaz vazifesini bitir • 
dikten sonra, otomatik olarak fa. 
aliyetten kalıyor, bu sefer raket 
de ufki hareket cihazı yine oto. 
matik olıırak harekete geçlyol"du. 

Hesap edilen mesafeye gelir 
gelmez, sukut cihazı kendiliğin • 
den hareket ederek raket tam he 
s:ıp edilmiş, bcdcfin üzerine kor

kunç bir stiratlc dfişlirilyordu. 

Zeplin mühendisinin bıı rake -
ti hakikaten harp silft.hlnn nrn -
sında bir feüi.ket olacaktı. Zira 
haştan başa otomatik ve insansız 
:F>liynn ko'rkunç ve muazzam bir 
güllP.. cesim bir bomba demekti. 

Kont Zeplin genç mühendisin bu 
keşfindc>n o kadar memnun ve he. 
yeca.ndaydı ki kendisi.ne her tür _ 
lii fedakarlığı nihayetsiz olarak 
yapmakta asla tereddüt. etmiyor
du. Bütün lıibonıtuvarlaruu ve 
.,ervetini bu mühendisin emrine 
verdi. 

Kont bu silıihın j;.Ukbnl i fothc
dC'ceğı kannatini besliyordu ki bu 
kanaat haksız da değildi. Kont 
Zeplin gr>nç miihendistn calH~mn • 
lannı bizzat yakından takip et • 
me.kte. onu teşvik \'c teşciden yo. 
nılmamaklaydı. 

Nıbayel gC'nr mUhendis yeni rn 
k<.'tinin otomatik L<jliyen muhtelif 
cihazlm·rnı uzun uzadıya ve ayrı 
ayrı tecrübelerle imale muvaffak 
olduktan sonra raketin umumi 
ınontajmın yapılarak tecriibe sa -
hasına geçilmesine karnr verildi. 

Bundan son derece sevinen ihti
yar kont hadiseyi o vakit askeri 

(Devamı var) 

B.t:LEDiYEYE 
BiR DERS 

Bana öyle geliyor ki, Sürp 
agop mezarlığındaki deline 
hikayesini ortaya <'ıkaran 
muhakkak belediyeiir ... Bu
na nereden hükmcttiğimi so. 
ranlara verec~ğim cevap gu. 
dur: Bu hikaye ortaya ~ık • 
tıklan sonra esasen satılığa 
çıkarılacak olan arsalara ta. 
liplerin birdenbire arlı§ı ... 

Hakikaten bu hikayeyi be. 
lediye ortaya fıkardıysa~ be. 
lediye reisini tebrik etmek 
lazımgelecek. Mezarlıkta 
yol açmanın, asfalt yapma -
uın, hatta tabii manzaranın 
yükseltemiyeceği bir kıymeti 

bir hikayenin temin edebile
ceğini düşünmek keşiflerin 
en büyüğüdür. 

Şayet lıurada define bu. 
lunduğunu işaa eden sandı. 
ğım gibi belediye değilse, bu 
dersten ibret alınmalıdır. ls
tanbulun imar edilebilmesi 
için, belediyenirı 7aman za -
man birçok arsayq sahip ol
duğunu oc bunları elden çı. 
karmak zaruretinde kaldığı • 
nı biz görmesek de yaşıyan. 
lar göreceklerdir. Kıymetli -
ce satılması matluo olanla • 
rında böyle bir deline hik&. 
yesi oluyor ki, matlup netice
yi temine hali gelecektir. 

Her şeyden evvel ruh 
var mıdır, yok mudur? 

Vilyam Şeksplrin "Ma'kbet" 
isimli eserinde meşhur bi.r sahne 
vardır. Cinayetler lşleycn Maltbe
te, öldıirdüğii Bankonun ruhu, ha. 
ynlct 1iJ0'klinde görlinür. Fakat sa.
rayının ziyafet salonunda sofra 
b~mda davetlileriyle beraber o • 
tururkcn vaki olan bu görünilş, 
yalnız Mo.kbet için vakidir. Baş.. 
kaları hiç ibir şey görmez halde 
dirler. Mnkbet "Sofra dolu!" de .. 
yince, Lenoks "Burada boş bir yer 
do.ha var!" der. Yani başkaları 
mas:ı. etrafındaki iskemlelerden 
birini boş gördükleri halde. Mal>· 
bet. bu iskomleye Bankonun ru .. 
hunun oturduğunu görerek, tebey 
yilce kapılır. 

Ruhları görmenin bu suretle 
ancak bnzı in.sanlara h olduğu 
barizleştirilmişUr. Böyle :i.nsan· 
lnrm pa pek az olduğu aynca be
lirtilcgelmi.ştir. Kaliyostro, Sen -
J ennen, Svedenborg, Yung • Ştil, 
Ling ve hnttA "Fnvust'u yazan Jo 
han Volfgang Fon Göte, ruh1an 
görebilen ender kimseler Jırnsmda 
sayılır. Bu me.5hurlarm, eserle • 
rinde ibahsctti.klcri gibi ruhları 
gördüklerine inanılır. 

Bununla beraber inanıruya.nlnı
bunların da görmediklerini, vch • 
me kı:ıpılarak görüyoruz sandık • 
larmı ortaya atarlar. Mahsus öy~e 
söyleyip başkalannm alda.tıldıgı 
şeklinde tefsir edenler de yok de
ğildir. 

Bu husustaki işareti ve ayni za 
manda tereddüdü iznh için, bir ma 
sal zikredilebilir. Mesela, bir a -
damın beti benzi birdenbire ntıp, 
ylizü sapsarı kesiliyor. Gözleri 
büyüyor, buz gibi ter dökilyor, nl • 
nı ter dnmlalariyle parıl parıl, bu. 
tlin vüe•·du iırpert iler geÇlr<'Tek, 
loş bir kö.'ieye doğru elini uzatı • 

I" d" ..:ıll yor. ''Hnynlct! Havalct. ıye.,. • 
dakları kıpırdıyor. Fakat odada 
hazır bulunanlar gösterilen yere 
gözlerini çevirince>, kösede sob! • 
dan başka bir şey bulunmad~gın! 
6"Örerek tlud-ık bükiiyorlar. Şımdı 
hayaleti gören adam •. donu~ ışık 
larla beyaz ve şC'ffaf ~ır ~ekil s~ç. 
tiğini nasıl ispat ndebillr · O teki: 
lcr sa.dece battal bir 501 :ı. "<> .. b::ısıt 
bir köseden bnşkn bir v gorme. 
diklerinde srnr edince? Bu. bir i
ıı!lnış vC' innnmayış mE:selesidir: 
Huhları görmek. bJzı ın.'>anlara 
has bir vakıa mıdır. yoksa bu ruh 
dimağ {ısnp 1 nhats.ızlı~ından g ı_ 
mc ınr v<'himden mı ib:ı.rettir? 1 • 
ı e lmt'iyetlc is bat ve hnllcdilc mi. 
yen bir husus! 

Falmt, ) a bu ruhun görünü• ü 
blr foto "'.'Ttlf camı ÜZ<'rinde belir -
t:c? Bu m<'vcut olan ruhun haya
let ki nde gôı ünduğünc- dnlf\.let 
etmez mi? Fotoğrafın objektifi, i
çine' ks d<'n şr•yi d ği Urc>rC'k ak 
scttirm ez. N c- n ksedi) orsa onu 
olduğu gibi ahko) nr. 

Huhun fotoğrafı lnıab'lc.-ccğ ııl 
\'c nlınd •m: ilk dC'fa olarak ill'r. 
) C' siırC'n ndam, Npv:ı·orklu foto"
rafçt MumlC'ıdir. Bu ad'.lm. muh
telif RahL'ilarm resm1ni <;ektikten 
sonra camı yrka) men, baznn cam 
üstiındr bir hayn'in br'ir lic; nf ve 
bununu hazan resmi <;ekilen nd"'ll 
la nlôkn"r bulunan herhan"i bir 
ki'Dseye benzcd 1ğini. bizr.at nlu -
kadnrm ni'!'zmdan duydu Yımu eöy. 
lemistir. Fotoğrafçı, recomi <:C'ker. 
ken kendisi bövle bir şey gör -
mC'di~ini, insan ":'ÖZlinUn gdr('Tlle • 

diği §eyi objektifin ve eczalı ca • 
mm gördüğünü sözlerine ikntm~ 
tır. Medyumun •· 6 mcı hissine tfti 
kar nrzetmeden" ruhların görünti. 
şUnün bitru-a:fça isbatı, ispirtizme.. 
elleri çok sevindirmicıtir. Ve Nev. 
yorklu fotoğrnf çı Mumlerin ilk 
defa. bir ruhun fotoğrafını clde ct
t'ği 1869 tarıhindenberi, bu bahis 
ruhun mevcudiyetinin ve b:ı.zı kim.. 
selere göriinebllcceğinin en kuv
velli en elle tutulur, en maddi bir 
delill olmak iizere benimsenmek _ 
tcdlr. 

Fihakika, bu ilk vak'ayı tnki • 
ben birçok şüpheli faaliyetler ba~ 
göstermekte gecikmedi. Birçok 
rotoğraf çı, bu esası istism:ı.r ede. 
rek kendilerine xnenfaat t min c
deblleceklcr.lni hesapladılar · öl.. 
mü~erinin ruhunu görmek maksa 
dile her müro.caa.t eden, bir ba)a
let fotoğrafı elde etti. Usul; fotoğ 
rafçıyn gitmek, filetin ko.ıı;ısnıda 
poz almak ve o sırada bUtün dli.. 
§lliıceyi, resminin çekilmesini ar • 
zı:ı edilen ölmUş kimsenin hatıra 
st üzerinde merkezileştirmckti. 1'.,o 
toğrofçı, bu arada. bir rn.se.ye uğ. 
ranuş gibi yapmacıktnn bir heye. 
canl!l Jamıldıyor ve g\ıya kaıgı • 
sında oturan şahsın arknsm::ı.. ge • 
len ruhun resmini çekmiş oluyor .. 
du! 

Zahiren işin şaşılacak bir ta.rafı 
da fotoğrafçıya bu husustaki nr • 
zunun mutlaka. söylenilmesi icap 
etmcmoolydi. Herhn.ngi bir kim • 
se, atölyeye gidip · ece bir kim.
minin çekilmesini söylmcklc ik .. 
tifn edebilirdi. Buna rağmen, ö _ 
lcnlcrin birine benzeyen beyaz 
bir hayaletın kendi arkMmd::ı.. ye:r 
tutması mUmkUndü Bu resmi e. 
line alan, büylik bir· heyecana. ka. 
ptlarnk, irkiliyor, işin içinde her -
hangi bir h.Jenin mevcut olmasını 
nklına bile getirmiyordu.. 

Şu halde, nasıl, ne gibi bir h'!,e 
rol oynuyordu? Sahtckftr fotog• 
rafçı, atelyesinin kapalı bir kısmı. 
na beyaz mukavvadan genç, yaşlı, 
boylu boslu, ufak tefek. erkek, 
kadın turlu tlirlü haynlet şekilleri 
depo etmiş bulunuyordu. Jı""oto ~ -
raf··ınm yanında çalı an bir ka . 
dın, - bWtun kndm olması tercih 
Pdlliyordu! • resmini ç ktirm b 
gelenler intızar salonundı:ı. beki< r_ 
kcn, onların yanına sokuh~yor, 
k<.'ndilerinl lüfa tutuyor v<' n, zla. 
rından an:ul.arını ö •rcni)'oı-du. 
Re m1ni <:C'kürmnk L<ıtediklc i öle. 
nin " eklu sc:>mali" 5 le 1 o:ı e 
oğrenildı mi, m sC'lc yo~t.u. 
Fotoğrnfcmm } ardımrısı, gıd ı> 
kendisıne izahat veri~or V(ı hazır 
mukavva! rd n tarife en yakın c 
kildPki çıkanh:ıor, bu muka~~n • 
dan h :ı l t si:ı h lıır fon önunc 
yt'rlC'Htir.'c-ı k, k a bir ı ıkln ~~~ 
t:mtanc o'al'uk caınn aksctı:nesı 

. dildikt n sonril a~ nı camla 
mı u C' • 1.11 ek 
ank<ıdaı pozlı.t resmı ÇC'h-' m -
in. mntlÜll husul gPJlj ordu. İıtle>, 
'• d d ö'cn kcnd onde ' c ı k sın :ı a 

k
• b n , en bayalnt bC' -
ıms ınC' • 

~ r.zlı~r. . il 
I>u gıbi foto ' hih 1C1t; e ya 

rn k ıznnnnl nn hıleleri bir mud 
ÖC't sonra an' ıldı. Ui"'c.-r t~rnftan 

la fot ogwrof('ılık çok ıl rlc • 
zaman' k. 
dl HilclC'r dn ayni nisb tte lE' ı · 
mlıle er ti. Avni camı iki def 
1 ıklama. evvelden haztllnnn.n h:ı: 
yal<' · ı:'Ullla1· oyunu ve bt~ ~ ·~ • 

(lJ1iffcn sayfayı çcvırım .. ) 
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Anndola ajanııının ,; ı-nUjtl ba tıcr. 
lcrl' l{Öl'f' dihı)'H vazh•f't1ne bakı~ 

Almanlar 
Kara ... enize 

iler 
. 
ın 

lkı Rus CLn .. raı 
esir etl. C' 

F in cephesindeki hare -
kat - I\1urm a nska 31 
inci lıava akını F~are 
şal Petenin hitabesi -
F . , .ır o dusun.da eleği 
!':· ııkler 

ı unı 'l Alman tebliğ. ı;ark C"pbe • 
re tın muvaf! klv tıe de • 

~ sın b ldirmekteJlr. ı.ıo~ko -
toomb3raımonı şlddctlı olmu.q. 
:e::lsat \'C mühim demir) olları 

''lhrlp dtlml§Ur. 
Cep n n 'm 1 bölgesinde Alman 

µ yad ku • t ri muteaddit Sovyet 
taryaııır nn hllcum etmişler, ağır 

ı:a.ylat verdlrrıı! erdir. 
A) nı btı nın d!{; • ıir mmtakıt. 

ındn yed! ı a~ r r ıı.ruı ım k 1.izere 
75 tank ve cenup cepheı.ınln lıır böl. 
esinde aynı Un iO dl., <:ovyet 

tl'lnkı tı.hrıp cJılmışt!r. 
Bundan ıı:ıı.ka 15 Rıııı ,.,,,. ... ,.,.si 

~UrUlmll •ur. 
3 Sovyel gem isi 
Batırıldı 

Dlny perm qllğı mecrasrnda Al • 

man tOiJÇUSU tara.fmdan 9 atustoırta 
batırıldığı blldlrllen =7 l:> tonluk 
Sovyet Ucaret vapurlar11 d n 'be.ika • 
ca ıo Te 11 ağuatoata r Alman ıu. 
talan üç Sovyet l!'Prtı:!I <ia.ba batır. 
ml§lardır. 

Dlnyeperln ıışafl J" c."-ısrnda bir 
bUyUk ve lkl. kUçl.lk top· k ,. ıvi bir 
atl§la yansın çıkarılarak rt ınıt • 
tır. 

imha edilen Sovyet 
Orduları 

Uman mmtakasmda çevrtlmiş 
olan Sovyet kıtalarmm mukave -
metlerinin kınlmMile neticelenen 
harekatta, altıncı ve 12 inci Sov
yet ordularile 13 üncU Sovyet ni-
ancı kolordusu tamamen imha e

dilmiştir. 
12 ncı Sovyet ordusu başkuman 

danı general Pavel Pobjilin ile 13 
üncü nl ncı kolordusu kumandanı 
general Nlkolay Klrillov esir edll
mifilerdir. 

General Pavelln vı>rdiği ifade 
tte f'ZCiımle demiştir ki: 

''Daha 6 ağustos akşamı muka-

bqka oyunlar yerine ıtlmdi de iil
traviyolc şuaı "miniminnacı:k,, bir 
menbad&.n, insan• gözüne göriln -
mediği halde eczalı cama &ksett:l.. 
rip camı karartmak suretiyle ha • 
yaletlerin resmi çekilmesi lmkıin 
haricinde sayılamaz. BilA1ds .. 

Ancak, teknik tekimill yalnız 
hilelere daha esaslı imkin hazır • 
lamakla kalmamıştır; kontrol im
kinlan oa mUtekamil haldedir. 
Meseıa. İnfrarot şunlar tatbik ve 
bunlardan istifa.de edilere)t ! Ve 
Londrada toplanan ispirtlzmeci -
ler kongresınde, böyle rafine ve 
sıkı kontrollere rağmen, hayalet 
res'mleri çekilmesinin, işin içinde 
hakikatin de mevcut olduğu ka 
naatinl u;> andırdıih esas-nda bil • 
hassa durulmuştur. 

Gene i pirt' me kongresinde 
ruhun vücutla bir arada ve vücut 
tan ayn yaşıya ılcceğl, hatta in
san y~arkcn bıle bu aynlmanm 
hazan vaki oldu<"u. vücut caı>sız 
kalddctan tıonra ru.ı ya.,ayışmm 

kesenkes de\ run ettl{n df' hararet 
le t h•ıı m vzuu olar k ni ' 'ik 
ifade pden n ticel"re varılmıştır. 
Astr .. l ve 3 Dımensvonal bah's. 
teri uzun uzııdıy:ı tetk lt dtlerek, 
ebedi varık e0""Hndıı blrl<>ıflmiş 
tir. 

Daima yeni şualar. estrt 
unsurlnr, ''Sıfır elemanı" "Noyt. 
ron" lar k fedilmckte> o'<ı.n asn_ 
mızda, bu ı{bi hiootezlerin kat'I 
Aurette red ve lnkan, hiç şüphci.sz 
yersizd r. 1Ieri~P bu hu.,uı1t'\ki e11 
ufak bir tereddfülc bile Yf'r b•rak 
mıyaca k neticclel'e \ arılabilml"si 
ısc, krıbil sayılmak gert'ktir. Şun.. 
iye dt' ··n her Şe) in izah ve i bat 

,.,hın:ıbilml m dir? Hrlbuki 20 in
ci asTT'dan daha eV\elkl asırlarda 
da bu!!tln izah vf' i9bat edilmiş bu 
lunan ııcylerdcn heps . red ve f.r. 
kfir edlllvordu. HnttA. bu arada 
red ve bt'kA.r ~>le dursun, d~"ı1U.. 
nQl mlyen, akıl NJ 1 .... iven nice 

ıc •\ ler de imdi b:ı :tıe;;en bi. 
r r hakikat şeklindedir!., 

vemet imkA.nmm kalmadığını rnd
vo ile Moskovaya bildirdim. Mos
kova bu tclgrnflDlı alır almaz bir 
yarma h:ırektıli yapmamı · emret
ti. Fnknt bu yarma teŞcbbüsü, Al
man kıtalarmın çenb"ri kaTŞısın -
".la kınlınağa mahk{ım oldu. 

Sovyet generali, bu son ha.ftn -
ların fasılasız ricatinin Sovy,ct kı

talan için son derece kanlı oldu 
t1unu ilave etmiştir, 

Alman ajansının bll(lırdlğine göre 

Alman kuvvetleri bazı noktalarda 
r{arndenlz sahiline fnnıl~lerdlr. 
D'~r tııraftan dlln ö !rı Uzer! ocş

redllen SOVVC't osk~ı1 tcN!ğinde e-v • 
vcl ı gün bUyllk bir Alnıı>n talik ko_ 
ıunıı Sov) et tayyareler nın hücum et.. 

oJ lrunn tankı Ue iki tnyy. -
re, d fi ba ryamnın • hr p edıldi~ı 

b'l 'lirilmek dlr 

Alman t aarruz u 
Şiddt!tlendi 

Londmdan gelen ha. ">Jrlcrc göre 
n phedc Uçünct.I Alman tnnrruzıı ye. 
nıden şlddctlaınıUJtir. udc 'a tıc Kiyet 
rafında har •kt't tnk'ş:ır etmektedir. 

A I tan wl.Sılı kU\'\"CtlCrlnln m.:ıksndr 

Odesayı tccrıl ctm ktlr Bunda d:ı 
muvaffak olnıaktadırl::u .!...o kc.vayn 
olan tehdit ise J...ı uı zl\ı.de nrtmış 

tır. 

R us/ rın tutm:ıh 
stedi. •lc1·i yeni 

r.Aevz'ler 
r .. \yet kn:,n::.klnrından ne 

d lka kaynaklurdı.n te ı il
miyen ve Berlinde ileri suru'"n 
blı' faraziyeye göre Ruslar I in • 
yes tcr ile Din:> per arasmd:ıJr; 15 
bin kilometre murabbaı araziyi 
müdafaa etmek fıl·r"ndan vaz ge
çerek Dinyeperln şark sahiline 
geçerek orada yeni mevzilC'r tut
mak istiyorlar. 

Londra.da böyle bir hareketin 
aşağıdaki teai!"lerl yapacağı he -
yan olunmaktadır: 

1 - Karadenizdeki Odesa, Ni
k olayef ve Kerson limanlarının 

i edecektir. 
2 - Muazzam Dlnye~troy 

el ktrik fabrikası ciddi surette 
kaybedilmek tehllkeainc maruz 
kalacaktJr. 

3 - Kmmm müdafaasını çok 
zayıflatacaktır. 
Rusların böyle bir mm~kayı 

harpsiz terketmcleri pek muh te· 
mel değildir. 

Fin cepheaindehi 
Harekat 

Fln salAhlytıtll mak rnıannılan b.l. 
dlrildlfine göre Ladoga gölü mmta • 
kasmdakt Fin il r'eyışı df'vam edi • 
yor. Sovyetıer binlerce ısıt vem.ekte. 
dlr. 

F!nllndlya1ılar, vllcı.ı", ~llrd!klert 

muhtel!.f ~phelerde 50.300 Rus aske • 
rinl çevlrmeğe muva! nk ôlmu'll r • 
dır. Bunlan, son Rus Finlf\ndlya 
harbinde kullanılan ta hl~ enin aynını 
tatbik etmek auretııe l>nh ya gnyrct 
ediyorlar. 

Ruslar, Karcllae LRdl') ve Onega 
göıleri arasında muan.1M'lne bir su • 
rette mlldafaa ,•tUklcr! \en! mevzi • 
lere çekilmıştlr 

Alman torph1•,larlle deuızaıtı genıı
leri beyazde.nlzde !aaı 0 1" ırurı:tte ha. 
rekAtta bulunuyorlar 

262 R us tayyaresi 
Düşürüldü 

Bir Fin t,.bU nd yO)'le den yor: 
Şimdiye kadar av taY: arelerımlz \'C 

hava dati bataryaıarımız dU mıınm 
262 ta;;yares1nl dUşUrnıu ür. Ollş • 
man hava meyda.nıar.nın bombardı • 
manı eanasmda hasara u"'ratııan ve. 
ya tahrip edilıw dUşm.uı tayyareleri 
bu rakama datıll dcğllJ.ı 

Bahriye topç •mıaun muh~elii si • 
lWP.M ile mayn, tof1)il, denizaltı 

bOmbalan vesaire ile l~ clli§man va • 
purunun batırıl<ıığı muh &kaktır. Ba.. 
tan vapurlar arumda Uç den:zatlı, 

iki kUçUk ~arp ve aıu tane nakliye 
gemisi \"ard:r. 

Kara kuvvcUulmlz as"'aı1 444 •ank 
ve 31 zrrhlı otornorll ,g-•111am etmı • 
lerdlr 

Murmanska 31 ıncı 
H ücum 

DUnkU ~ovyııt tenll.ı.. nın blldlrd'ğl • 
ne göre Al ıanla v ı•'ınlcr tara • 
tından harp l>a. a::lığındıınb:ırl sörUI. 
medlk bir '\dde•1e M:ınnaı &ka 31 ln
cı hUcum yap:lmL,tır. i~ Alman ve 
Fin tayyarul dUşUıutm\Jc,lU"' 
Muharebe ba3larken tcı.ebbllsü elleri 

ne atan Sovy t tayya~l'ierl Alman 
tayyarelerlnl kıı.çıruncaya kadar bu 
teşebbU e devalI' etmişlerdir 

Atman gaz t ~ıi, ceph nl.n 2 agus. 
to!I tarihindeki vazlyeUnt gösteren 
hanuı•ara ıstınadc.n 1917 de Brest • 
Lldouk ınU:areke muza .erPlert b da. 
yetinde lş,.al :ıltında bul;.ınen arazinin 
iki m!sllnden fazı ısmı bıı defa a'tı haf 
tada '""al etmiş olan A ran kıta\arı.. 
nın fe\•kııJA.de muvaf.fakh·eUerinl bir 
kere deha tebarilz tttirm kted!r. 

19li de elde edilen n"tıce. Uç sene 
ıtUren şidr1 tll muh:ı.rebl'lcrln ve !ev. 
kalt>e1Jer gayreti rin scınereslnl. tet • 
kil etmtşkcn. bU defa varılan neti-

SON HADERLt 
lngilterede 

219577 
• • 
ışsız var 

işsiz· erin a eail 
glttlgçe azalı e:~ 
Londra 18 (A. .) - ı · t u ruı.zda 

tesblt edilen raknmltırn rr6rl! bJyük 
Britnnynda ı~ iz lt;ln nıl ı 113 Gu2 sı 

erkek ve 105.915' ı kadro ulmnlc üzere 
219.577 ltlsly ıı3ı.~ oıma n lır. A. 

lclfı.dc s..ın:ıyı V! r.mlc ç ı, ma~n ı . 

Uh b•ılunır::ıd.k nn t l'tl 1 n 
33.000 erit• K ile 3000 ı,, ım uu ye {ı

nn d ı111!Jlr. Hı.: r • t nı ~ cvv lkl n. 
yınkln.:! nnz'\rn ı :!1 ı.JO ,, ılııt hlr ek. 

siklik nızctmek!c<l r 
Hnltl'tlt nnld !>C ıııı:ı •ı.th"ıcı iten. 

dısinl o •re tılJ"cllır' K e Jlr kı. 

yaşları ııc t ne yaltt<ı<ın ht ı olan 
erkekl"r blle k..:nJllerln I· b•ılab'I • 
m.,ktl'Jlr J..ondrn mın•n1<aı;.ı:d'l tıu lh. 
tlyaç " d rl'ce ı\cil bı r il im Lır 

ki, bir s:lnnyı şub •ı:ıtn !er. d "' rlne 
işçi ver n~k znn:ret! kn~ınndn l:ıı -
lmmı§tır Harp saD.l}il ı l<' çalı~mak 

ilzere davet cdll"n genç ta ınl.ır tcv. 
zlnt işleri g1bl claha az t vatı eht'.'m
miyeU haiz yeri rint da.ı•a ya ıı ka • 
dınlara bırakın lttndnıa . 

Mos·~ova 
bombala[ dı 
Moskôva, 13 ( A.A.) - Ofi: 
Bir Sovyct tebli~ine nazaran : 

Alman hava te~ekülleri 12 13 a· 
ğustos gecesi Moo...kovavı bom · 
bardıma~1 te~ blıüs ctm;!'lıerdir. 

ce, aıu haflahı< bir ı;cf"rın a m.!re. 
teridir. 

Çernadoı:a 
K öpriisiinun eht::nımi;ycti 

Itus tayyarelerinin Çernadovu şl • 
men!ifer köprUsUnü lalıı ip t'ttı .!eri 

b!ldlrilml. tl 
Bu ııımcıı.hfer köprUrllnün bUyllk 

oir chemmlyt'ti vardı. Çi!nkü Bllkrer. 
le Köstcnce ıırasındıık1 elmcndlfcr 
hattı bu kllprUdrn g çmel •e1 r Ktıp. 

rU 1895 te )'tlpCmııtır Ve deniz aevı. 
y~nden 45 metre k:ıdar yUksektc .. 
dlr. KöprU o zaman 1.f00.000 franka 
çıkmıştı. 

lspanyol gönüllüleri 
Alman ordusuna girdi 
Şark cephesinden blldlrlldlğlne gl\. 

re, general Gra:ıdc'ın ku nandası altın 
dakl İspanyol g?nUllü "mavi gö:nlek .. 
il tümeni Alman orducı•.na meras!m
le dahil olmuş ve Hltlt'roı:. s ldakat ye. 
mini yapmştrr. Mcnuılm" A iman lhtf. 
~'tlt ordusu kuMnn1nnı gC'n.,ral 
riyaset etr..ıl~tfr. 

f.'1arcsal Petenın 
1-!;f:abeci 

ı.~rom 

Marf' al Pcten dUn gece annt :?t ele 
radyod!\ Fran ı.ı: mlll"t.::ı.! bitap e'.le. 
rck d"mlştlr ki: 
Fransız mi' u, bir yal:ın şa,1a•ar 

' ,.nl:-tkalnr !lıtv:ısı irlnde "Jıı!tlkl 

b:r huzurs.:zıuk t!ekn' k' c!lr. A.!lın-

da rt •p'lnl boz.n'lk •e,,.b))tlslennden 
b~. "' bir şev olmıyan .,özde hal cı 
teş•b'b~sıerlr.• hn'dı tı~.nm.:!ı. ıçı'l, 

çok defa hatta hU :Omct Karşı dahi, 
henlm hlmay m ller. sUı ~·mckt :lır. 

Bu huzur •ızluğun ~heplerlnl an. 
lamnk ko aydır. MağlCı' vetıc muh:ı_ 
rebc h:ırlcl bırakılan ra ·a~ lmpara
tor.u(f..ı yUzi.lnd,.n hücum. mnruz bu. 
ıunnbılecck olan bir mll:ftın huıJu"lıı. 

rwda b:ırp devam edl''"I'"'. berkes 
m mle'· ·tin !ati {lx li .ı'l:<kr1dn endı.,e 
ıı~ kendi kendi ne S'J 1 er soralıi'lr. 

Zl!lln~enn luırşıldığma d qas bır prc• 
p. ""anda da l!Ave olunur-4:\ miıll men 
fanttn r.ı n.ısı do"'. ulu,,. ınıı ve ş!ddC'. 
tini it ıybetın ltt ı ı. 

Alma"'''.l i e mUnruıf"l)l'>tlerimlz. ma. 
hı yatı ancaı< muv klta t ol<ı bilen m ı. 
~ r r mu v l name~I •it t t e. 
di'm'ş 'bulunma'<tndır B ha sa. tl<ı 
bUyUk m llet nr sınd~kt mUnas" t. 
leri tayın c .. · ı n n d •l'lyı. bu V'\l'. • 

yd1n u;:am'\Sı. 'b:.ın•ı:ı 1 < •h'\mı d ha 
zl~ :.ı ı~ gUr.l mekt lir. 

llH•J ilkte r!nlnc. Alman tta) hı 

ş .ıısöllyesl tnra!ınd:ııı bJvük ncıa. 
kelini ta tıllr ett. ğlm şt>raltte teki!! 
edi'cn l'Jb rr ~'1' gelınc.e bu uzıın za. 
mıır.lara mUte\ .c uf b.r 1 lir ve he
nüz bUtUn t;JCyv • ırını vcremcnıtştlr 

Uz'a m kıtanrn faal y tlmlze aça. 
'bUec '!I gen.] ufu.unrı c ru tevec. 
cUh p•m ı bıl Um. 11 . :n kte olc!u. 
gumu ... h J ·! budur. 1'' ı a• bu. bUl in 
azmimizi v sabrcııızı r1 tmem zı 
ıcap ettuen m!l"'ZZ m t. c -.ro r. 

Almnn h1ll"t'\m ti. ~:ı • a vnz .elerle 
meş"'Ul bulm1u~or. Ş rktakl bu mu. 
azzam lıtlerd bır m J :ı v tın mUda. 
fl\n!n yapılın tadır v ?unlan'l netı.. 
cealnd~ dUnyanm ve<;hes• dcğl~blle. 

ccktir. 

Nıhayet, H .. rc~<ıl Petcn, hüku· 
metin derhal tatbik edece~ si. 

HükOmetimize Tobrukta 
verilen müşterek üç ingiliz 

bayanname 18 italyan askerini 
öldürdü 

(Baş tarafı l ncido) Kahire, 13 (A. A.) - Afi: 
rt!cegını beyaıı eder. Türkiyenin Kendilerinden on defa daha. çok 
bugünkü Avrupa harbine karış· kuvvetlere karşı ya.ptıklan mü ~ 
mama'~taki nrzusunu t akdir c· cadelede te:ıµayüz eden İngiliz yüz 
d.:!n Büvük Britanya ile Sovyct başr, küçük zabiti ile erlerinin b u 
Rusva hükumetleri bir Avrupa mticadeleleri sahafatr hakkında 
devletınin ta:ımızıına uğradığı mnlümat verilmektedir : 
takdirde Türkiycye \'ardıma ha. Bu ilç kişi Tobrukun haricinde 
zırdu"ar." beş kilomet:r~ c~nupta ;trarı tor • 

Sovye• ,cı :rinin Tiirlriy~ Hari 1 balarla ~:vrılmiş. bnsıt ibir ~um 
cıye Vekiline tevdi etti :i b~yan· çukuru ıçınde ıstikşaf mevklindt' 
.·ame de aynı mealdedir . bulunuyorlıı.rdı. 

Sovvet ~ofiri cjfahen \'C \T1;:ki· 35 dn.kiko. dcva:n ~en b~klcmc 
(e vaptığı be)anntta da 1914 se. zamanı zar~!ndıı. o~enndc~ geçen 
nesi mart nda Sovyct · Alman ltalynn . muf~ezecınin hticuımınu 
muah"'J 1 ~· i imzalnn:lı~ı esnada tn~1~~1~~eı~ır. !talyanı_r;roan ?n 
Tür::iye h:ır··~' kalı'ch :ı takdirde sekızıııı oldurmu.slcr, digerlerlnın 
f::>v·ı;ct Rusynnın bu vaziyetten kısmı azamını da ~:_araıa.nı.ışlar • 
ittifadc edereı< Tiirkiveden talep dır .. 1taı_yanla.:m aç.~ıgı toplu ~ld -
Jc .. de bulur..ac:ı"ı h:ıkkında dohş· detlı mıtr:ntyoz: tufek ye havan 
m"kla oı:ın Pavial:ır hakkında t.opu ateşme cliretle mu~a.be:<' ct
t ,~ir.attn bulıı'lmuş ve bitaraf m1ş:er, te~efonla keneli U.lrıne 
J:al'lcafr m ~iLJirrniştı. Sovyct vıı:z.ı.yetıerı 1:akkmda m~Ctmat ver 
c~.fri bevanatrna devamla: "Al· ~~ler ve böylece taln'ly~ kuvv~. 
man'nr. Scvyc lare hninane su. tının muvasalasını v~ yenıden h~· 
rette. hücum ce;ıciori gündenbe· cuma ~azırla~an clh kişilik ltn . 
ri Türkiye ile ~.OV"Ct Rusya mU· Y8;11 müfrezesının kaçmasını te • 
nasebatmda fena b"r hnva yarat· mınc m uvaffak olmu.slardır. 
mak suiniyetiylc prona~nnd:ı fa. 
~ıliyetinde bultm•ıvorlar. Sov):et· 
ler, bu propn~nndanm t41mamıy-· 
le asılsız olduğwıu beyan t..'<le:-. 
!er. 

Dafi bataryalarımız·n k"sif ateşi 
ve gece avcı tayyarelerimizin 
mukıbil taarnızları düşman tay. 
yarc'erinin devlet merkezi üze • 
rinde UC'malarına mani olmuştur. 

yasi hareket programını aşağı
da~i 12 nokt a halin.de gildiril· 
mıştir. 

ı - Gayri meşgul mıntakada 
büt ün partilerin ve siyasi teşek· 
külle. ın faaliyetine nihayet ve. 
rılmişt•r. 

2 - Parlamento azasına ver i· 
len tahsisat kald rrılmrı;tır. 
~ - Farmason memurlara 

karşı zecri tedbirler alınacak ve 
yiiksek rütbeli masonlar umumi 
hizmetlerden Glkarılacaktır. 

4 - Lejyon. gayri me~l nun 
takada milli inkılabın en iyi bır 
işçisi olarak kalmakta, fakat hli· 
kumete tabi bufunmaktadır. 

5 - Polisin faaliyet vasıtala
n bir misli t.rttırılacaktır. 

6 - İdarede kırtasivecılık zıh. 
niyetini kırma 'c ve giz'i cemiyet· 
lerin faaliyetınin önüne ge<:mek 
iri!l komiserler tayin olunac:ı1t 
trr . 

7 - Prefc'leı in salfilıivctlcr· 
takviye edilecektir. 

8 - Pek vakıı da bir iş rnsa 
sı ncşredilece'>tir. 

9 - E'~eııı 1 k le-;1ci'At mu. 
v'l.ı{kat statÜ"'Ü ta.lil o,un cak 
t•r 

Bu sene Göçmen 
gelmiyecek 

Getirılenlerin yerleıti • 
rilmesile meşgul 

olunacak 
Öğrendiğimize göre, bu sene 

mevcut vaziyet ve yollann kapa· 
lı olması dolayısile memleketimi 
ze g&,rlen getirilmesi hakkında· 
ki prog-ram tatbik olu~ 
tır. Yalnız. Bulgaristandan bir 
kısım ırktaşlarrmızın hudut yo. 
lu ile karadan gelmeleri ihtimali 
mevcuttur. Ii'akatı bu hu::;usta 
kati bir kar ar verilmiş değildir. 

Bu sene, sıhhat ve içtimai mu· 
a venet vekalet i bilhassa şimdiye 
kadar anavat ana gelmiş olan 
ırktaşlanmızın t amamen yerleş· 
meleri, yaşayışlarını tanzim, ev 
ve arazi sahihi olmaları Ü7.el'inde 
meşgul olacaktır. Bu maksatla 
muhtelif göçmen iskan mmtaka· 
larında bulunan vil!yetlerin is. 
kan müdürlüklerine yeni g~n 
evleri inşası için tahsisat veril • 
miştir. Bu şekilde binlerce göç· 
men evi inşa olunacaktır. Ayru 
zamanda, bu suretle gelecek se· 
nelerde anavatana hicret edecek 
göcmen karde~lerimiz için hazır. 
1 k ta 'apılmış olnc:ı.k ve gele· 
rt-kl0 r yerlerini hazır bulacaktıt. 

Asker ailelerine yardım 
h~zırlıkları 

Uvlediye. evvell,i gün Biivük 
Millet Mccr inde k"b\ıl edilen 
ac1rer P.;lrlerine yar lrr.1 kanunu . 

68in 
Alman fır 

imha ed 

Berli'1 
bombala 

10 - Ta c t"r-\'''\tı de<;;~tirile· 
cektir. 

nmı tııtb;k1 '"'undalu hazrrl·kia· rilmiştir. . . 
.ra bn<>lanırtır. Motör bir an ıF, 

11 - Fcl:~tctin mcsu:l:!. i· 
nin muhakc.;ı hi Ur · c0 t.r. 
mck nıaksııd"vl" Hr q•va"~ ;•d<>let 
ı onsvi açılacak ve bu konsey. 
15 il1 teşr~ne J-!ıdnr maremala 
tek1 iflerin; bildirC'""!·tir. 

12 Biıtün n";:. rlar ve vtııc-
seh devlet memur'..,rı. Mare!-lal 
Petene sadakat vemini edC'cek 
t ·r. 
P.!.ılmrır pr.:"J~lkurmay 
!',.,: .. i de;;işti 

Kralın bir cmlrnam.::si ker.di 
arzusu ile tekaücle SC'\'l.edilen ge
n"ral Hacı Petkof'un yerine Pul. 
gar ordusu genelkurmay reü!l"~i-
11" ~enPral Kt'nslantin Lukıı.ş'ı ta· 
yin etm ştir. 

Ş"mdıvc kadar BuJrrar hava kuv 
v ti~:-! kumandanı olan general 
S 1 Bojdef, ordu kumandanlığına 
v" onun yerine df' general Ajra· 
noç tayin eJ imi lerdlr, 

G~:ıeral Mi~-Of, Stoj'ÇCf V" Ste
f:ınof orC!u kumn.ndam olmu"
la.rdır. 

S!Jlyada yeni bfr 
c,..-., .. l,,k vahası 

So!~·a d.v"nı harbi yeni bir casusluk 
,·nka"Jtnı yakında muhakemeye ba§ • 
lıyacaktır. 

Dne\'ll '; ga?. tt-$1 buı;"m iddiana • 
meyi ne retm tir. Bu .ddlanameye 
nazaran eski lngtıtz ata f'mlll.terl al. 
bav Ro"s bl.lhas"a yahuc':trrln yardı • 
mı !.le sıyast askeri ve IKtlaadl ha • 
bertt'r verm"l< için bir şrbeke kur • 
mu tur. Bununn bftşka bu ajanlar sa. 
bOtaj harek tl<"rlnde bul;:nmakla. tav. 
Bit edilrr. I şıer'dl.-

Seklz maznundan yedisi lm!Vkut 
buıunmaktadrr. Dö Gol:ın Bulgarla • 
tandn!d başlıca ajanı olan Fransız • 
Yahudlııi lsidor kaçmağa m uvaffak 

olmuıtur. 

Bu c'"mlcd •n <>lı!11k i."z.ere ka'"i Yusuf kaptan !le 
m:!•hr~la pul bastır lmı:ıktadır. 

1 
Mehmet admdakı 

B 1 Pl'llnr v~.c:aiti nakliye biletle· dunlarla beraber. 
rine. elektrik. hnvP.ı?azi .fatura· müş ve etrafta~;'° 
JarT?\" varıJ"'t rııacaktır. rafından kurtar! 

Cf. RÇEVE 
_c::=- -

(Baş lsrah t nride) 
tarnfrll('an idam edlbt ğe Iİll ı'c 
ols.c.:ı kad:ır ağır bir lçtlmal \ 'e

baJ altında... \'atan haloJlğlnln, 
casusluğun, katilliğin. ırz ve na. 
ınwt düşmanlığının bUe, kar!mda 

1 
bh· nn kafasını ka~acağı , .o b~ 

1 
olmazsa kanuni mes'ullyeUerini 
göT.e ala ala bnrdlete g~tJğl için 
bir kll.hramanlık tesellisi bulacağı 
b u ~eni fiili tahrip yolunda de\• 
letc, halkı \ 'O hUkümeWe beraber 
de\ Jete fiU iş düşüyor : 

Ze\'8.hlr a leminin RÖUle kanun 

DevlP.t Demiryolları ve Limanları l 
Umum idaresi ilanları 

liuJıammen bt:delı apğıd& )azı:ı 3 u.te muhteviyatı 
sıbhl tesisat matzemeal 26.9.Hl et.m:ı gUnU aaat 15 teD l 
pıılı z:ır! UB"JHle .Ankaraoa idare b!na.tmda •tın alın~· 

Bu işe girmek ıatıyuııerln 11..c,:, bJzalarmda yudı Dl _ .. t. 
kanur.un tayin ettiği \ el'lkalan ve tekllfler1D1 &)'Dl gtııı ..,
misyon relsl!ğıne ver"?:.eleri IAzmıd:ı . 

Şartnameler paraev: olarak Ankarada Jılalaeme 
§ada Tesellüm ve S<>vk Şctlltl.nd"n dafllılacaktD'. 

U.te Muhammen bedel1 
1 19808 Lira 
.. toOO .. 

• 9140 " 



işli Yılo'ızı 

.Medti.Aa vE 
• 

~ \'azan \o oynı~ n: nedamet e<ll'n nıetibUr dolıuıdırıcı tahr.11.t Saim Al,TINDAG 

L.:JÜVQ k M .11 ... R BQ§Tollerde: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasar. efendı Agop,Meddah Kazım •'e aire 

·44. Yazan: 
1M~H .ut~~L~~VKUT Çobanyan bara, Medihanın tekaüde çı ardı~ ı adam arın 

~aySenın1$i0 • • &7 - kanunesasi gazinosunda şıkırdım pabuç o ur o dur ukla-
. Reı;ye bunu d1yen He. 1 0...;~~ ..:ı._ sö t • b d d 
'::11.abıtinedö~\fo~ı ~ ~~~ a)~~~~~ rını y ermş ve u sev a an vazgeçmem tavs ye e mıştı 

t tıer? Söyl B ısanıylc geçm~, baygın bir .halde ya.t.ı~ 
1rt.ııt On Ur.e · ütün nazar yorduk. İki, saat sonra tekrar 
ıına gonıleği tıınc <:evrilmiçtı. güverteye çıkarttılar. \ynı su. 
I~ dikkatfe ".C altınd!.l-i allcri tekrarlamağ ba.5ladılar 

CQ,.,, '· dıkkatıi bakı 'Cçümi.rz de aynı cevapları veri. "'11e;?i,,,... -
&... " 11 \rırt yorduk. 
•rcıı~i.... n ndam "k" ~-~-<c ~e<:i . şı a. - Hayır .. 

...... \:l.Clrak· rnıı.c:ı bır avcı - Bilmiyoruz.. 
Q,~ 11'e d~· K k 
l'd"l:'U!l"n:ıd ~ı Ot.'diı o? • - ayı çıyız .. 

er d" acaba b" Bizi bir panta1on'n cırı1. cıp· 
b lıtn. GYe ken-dirne'r .. · 

1 
Y n~i lak ooydular. Vücudumuzun her 

\'e...ı· avet tab·· ~Ye bır tarafı arı sokmuş gibi kabarmış. 
...... ?i;ını. ıı olarak cc· 
'ı'ine t.Yar? tr. C~lak ayakla bahriye a.c;-ker. 
ı: Urk<:e ko leri denizden kova, kova su c;c-
't!_n . nu mağn baş. ~c!dp çıplak vücutlanmrzın üze. 

'>\! ?.a rinc döktüler .Bunun acısı yedi. 
lia""- ıt İn' <nmiz sopa ve kırha"lardan daha ..... V "l"" ben k ~ · ... 

·rı 'te "alan ~Yıkcıyım. müthi-?tl. Karşı koyabilmek pek 
O ~kayıkçılar Söyle~e. Bu fa. gülünç olacaktı. üc çrplak ve si
a\ı:u~ bası mı t!ıverler?!.. 18.h ız insanın toplu, tüfenki bir 

· ger nııza en bü•":ı. harp gemisi içerisinde boğuşma. d ıren iht' ''Ul. 
l?ttnı e hat'll'lad •vat.sız ılı sı ne netice verebilirdi ki·.· 

"tl'ltu da bir t1 ıı.ı. Akc:ıama kadar a" ve susuz bı. ~en •· a et fani! · " ~ et ... lııağa esı var- rakılarak devam eden bu işkence 
etti~rni kadar tebdili gemi ktimandan1anndan birisi. 

b. d<> ~~ h.alde i~ r~WI... al . l 
ltı ı~e geu"~tırynei:i hat;;: nin meriuımet ve müdah esıy e 
:ttı~~li rrı~nte-nııst.ik Süohe- akşam olurken sona erdi. Bizi 
~. f an bir kemik ve et külçesi halinde 
Calt lt atıila ı }<:tnde beyt.z fırlatıp motora attlılar. l\1otörün 
l.Jrıı adar ku Ri• ~evi uyan. 
'ile' ~Ik bir \rvet1ı bir in.. 

1 
iplerini keserek de.folup gittiler. 

(:~ a~ra nıa~~k":-1.'k bizim Bir saat üçümüz de hareket. 
b_ an "e"d' ol:ı.bılirdi Hn siz ve mecalsiz kalmıştık. Ayak-
ı.;ıen • 'rrı· · • k h\ıi.ı. ~aıcı;, lannuzın üzerine basacak ta a. 

l>l'dı~ bır bcıYi I:nt efe ıdim. timiz yoktu ki motöriln yanına 
a ar;•ll. l1'akir n Yanında c;a- giderek makine)i işletelim .. 7.a. 
~ SJra d olduğum için valh Osman canını dişine takn.
"eı-n. llcıırıa1 ~;nuavenet eder, rak yerde sürüne, sürüne maki. 
'ar ~· Allah razı ol. nenin olduğu yere kadar gitti. 
. e k bu \al Ponnuz lambasını yakarak mo. 
~ ltdar bir t ıınınırn ne de- törü rsıttı. Bu cansız demir par

" unı. Vaınesır. Yaptığını 
"oı ız ~U h çası da san · bize acnnı:s. mcr. 

\'apt ,nıak ic:i P elerini hamet etıni ı. Büyük güçlük çı_ 
~·11at. n f >n bir yok. 

~r"'dYllrıUn: kartmadan ilk hareketle yol al· 
lı1t~ otı bir dı Sırtımız kabardığı için yüzü 
~ıı facia ~ornıek kaldık. !s. k~yun yerde yatıyorduk. Kızku. 

lfeJ>bıı.llollra u cınlnk hüvl~ lesi vf! Ahırkapı fenerlerini iske. 
~ i~ ltde k~Şladı. lemize alarak Zcytinbumunda 
. l ah,}anıa T>antaıon ve kalktığımız yere ynna..,t1k. Bi.~ 
Uir. ~'Vle k~~~:ı~. vardı. Bir kalrtığ'ımız yere yanaştık. B1zı 

. ır 8<.'hir -~- sabırsızlıkla bekliyorlarmış. 1s.. 
1\ eQılrrı;ş kele ba.c:ma yana.şıp i s t o l> 

~:ı~~bilir. Ufacık bır ynra ettivimiz' zaman bizi ilk ka~ıla-
~ -.a en · " 
cıJ_ bu.Yük lıfacık gibi .. yan Hüştü baba oldu. 
) ;,..~i!iı- ::arl~n rJa~t - Haydi yabu. ~uklar.v Ne. 
ltı~ll)ln1n Rü~•a bır dlişnıan redesiniz çıksanıza dıye bagrra. 

ıır,,.._11 hı::r. kırbvertesinde sır_ rak motöre atladı. za.ııifeler gibi 
·-q, lbır k ac darbesi;ı. yerde sUründiiğümüzü görünce 
't ~ ete daha inan- ilk defa bu va.ziyetimizden ibir 

})!tın endi: şey anlayamadı. 
~ ,~ bunıatı . - Hayrola.. Ne var çocuklar 

• ;'..':"tJen ~n ~tki dıye emir ne oldunuz. 
~ı: da.ıt~~rlerı. z .. on silahen. Ve arkasına dönerek seslendi. 
~ 1ka i~~ı~ cullandı. _ Bana. bak.· Ha .. Kim var <>-
~· .ı\"'lkl sındede ı·ere rada Gelin buraya cocuklann. 

Ji~t'f ~f 'k11dı~bi1za silahın başma bir felfiket gelmiş galiba .• 
er>İltıi ·Ahı tutı 1 baı:;mt.~.ı .. -.,.u··mu"z de bundan sonrasını 
~ ~~ ~ 1• lVorlardı. u~ 

1rtı ~TRısın d . pek hatırlıyamryoruz: Açlık .ız~ı •. 
~~'it ~llerind a a hıra rap ve bitabi içerisinde kendimizı 
~ değn e hazır kc- kaybetmişiz.. 

~11<letı laVan ~kler "ardı. Gözlerimi açtığım zaman ken· 
Sol'I. (!~di. aru~er git. dimi bir yatak içerisinde b~l-

~ &. l(~~~ diy~rlardı. Siz dum. Başumunda Hüştü baba ıle 
~~ dc~Çetl ~lerine silah annem duruyorlardı. Fakat; evin 
>.bk~ 1'e h "' mı,. ma.marası bana yabancı gel. 
K~e U ayır diyorduk mişti. 
~ ~~a kın1m;ştı. nk sualim: 

. ~ k"":<ll ık ye~ kal. - Burası neresi diye sormak 
«M_ ~~~~u; ~ti. oldu 
tı~~.l- e; ölnıijş yav· Meğer iki gün icerisinde bir 
~ ~ı..~; de<!~ ~utan çıldır. 1ıavli mühim değişiklikler olmuş. 
~ 8olrıı nın koYnunda RÜştü babalın evini basmışlar .. 
~~e..: l1ş küçtik ko'· 1.. Baba· dostlarının ihbariyle bunu 

darı._·,' ':%. Y u daha' evvelden haber aldığı için 
~ Jt..~erınc .. bizimkileri bu eve kaçrrmış eşya· •~'ı, ia~tini ~anun~ı ları da gece taşrtmrş .. 
h~~ Yııru caıc içı. 
~~l lfda buı artbran bu Demek lbizimle ciddi surette 
~et diyo UYor ve vu.. meşgul olanlar ve peşimizi takip 
)\ • dU ~~· İstedi edenler vardı· Kndime geldiğim 
~~~d_ar-~~ı: .. ~adar: z.a.nıan Rüştü baba anneme gös. 

~nra b' Uliinceye termeden bana pannağiyle sus 
~ ~. l'ast dır~en gözle. işareti verdikten sonra. Beı: za. 

lb ~n.ı ka egışiY<>r ve manki ncş'eli ve §akacı tavrıyle: 
~ı ~liyleYalar _üstünde - A evladım 8.lemin basa· 

~O?iiyo!"Unı. llguı.layan mak, basamak indiği yerden sen 
~ !.'bıı: rı "e ç· k kuşmusun ki kanatlanıpta 8.§a. 
~ ~llt ~ek t~ in IIla.nza ğıya inmek istedin. İşte insanın 

\ltf'..._at; ..... ._· baştnı "°' .- el' d 
f) ~ ~ı"<Ulatnmuı ,. .. vı- hazan kör tarafına ~ ır e aya. 

}'ot ~llrttıb. ı ben d~~e. ğı kayıverir, dUşer .. 
<l?!h't'n l:?,dı... •11.Ure. Anladım ki annemi büsbütün 
~ cav meraklandırmış olmamak için 

\ ~ ~f diller a zkadar nö- Yalandan bir düşme hikayesi uy· '"°'': c\. tııcıa d avaı1ı 1ıı.. durmuşlar-
.:.'l(lı, ~·· diavanamadı. Yalnız kaldığmuz zaman RQş.. 
~~· n birıtYe haykırdı tü babaya başmımlan geçen bU. 

~( l>ıi kttı.. ~ defa ken. tün macerayı uzun, uzun a.nla.t
,,~~adar d tım. Yine bermutat bir eliyle 
~t b:a\'aktan son- çıplak kafasını tvazladI· Gür 

it. l3Qikırlar diye ka§larmı oğuşturdu. 
le YaPmadı. (D~ "'"") 

... 
PERDEYi AÇIYORUM 

- 5•_ 
Kı\RANLik"TA BİR NBfl<::'l'! 

Fakat gene kendisi, bana, Medihayı elde ede -
bilmenin ancak Zeynebi elde etmekle kabil ola

~ağını da çıtlatmışb 

vereceks n !.. Geldi mi eline blı 
ı e ilk kfı.t;'1t sıkır.:t u ııcnksın. 

ıl< J(. • 

Planı mu\•nfık bulma<jtum. Ço. 
barıynna allaha·smnrlndlk bile de
medim. Onu .kın saşkm bmık. 
ttm. EmlnönUndr>kl mah:ı.llebici~ e 

S&bahc. :\tadar uyumamışlJm. l rak beni! .. Anlaşılıyor ki, Kadı
Mediha· ı eınııiyle Zeyneb kU- kövilndcn oyundan gelivorsunuz! .. 

çük odaya bir yatak yapmıştı, M~ak .@fendi Aleksanyan, 
_I<~akat, gözUmU kırpmak .kabil Şnhinya.n nerede? Komik Hasan 

mı · Efendi de ~inle benıber miydi? 
Saatleree talfimc ağladnn... - Ne beraber olacak n.hpar. 
~tlercc de ~ldilm. Bizim Hasanla işimiz yok. O ge. 
Gtiıerken agladnn, ağlarken füse ha.cıılatm yüzde doksan beşi. 

güldüm. ni kendisi almak ister! .. Bakalnn 
Zavo.llı ben!.. sen sabah sabah bura.da ne arnn•-
Mccuhanm da Yetiyle şuraya. ne yorsun Mahmutçuğum? .. 

heyecanla, ne sevinçle, ne emel. _ B~•.. ..edim d rdil11 
le ı l i t . H u<La.,. " ya, e 
re ge m ş un. albuki onu bek.. bil .. k H ,_.. b' 1ru . , dıı~ r e b d d yu ... em :a.or ır }' u~ a ........ 
~Y ~ ız an u gıöi güçlü kuvvet:.. tilm, hem bilyü.k bir flrsat kaçır· 
li b;r dostu vnı:mIŞ... dnn. .. Şimdi omdan geliyorum. 

n;orku ile, hıddetıc, şaşkmhklo. _ zaten bizim madam her tak-
h~:n!~e öyle mehlbüşşekil kc deor ... Ne dcor bilirsin? .•. 
g üşlu ki... Maa7.tı.llah en. Mahmut deor Nasrettin Hoca gi. 
semden tut.Mydı da. lbenl pencere- bi lbir adamd~ door ... Ayni ~"-
den sokağa atıveraeydi. • 

.Mademki metresi varor beni manda, deor,_ Şeytanın kulağına 
niçin çağnmıştı., ' ~un, denize f!Uşse .birkaç balık 

a bu dere:ce ıstırap venn~ ~.utar da öyle ç~ar ~col"!.. Nerede 
ğe kendinde ne hak görüyordu?... oyle kadınlar §lilldl ·;; Koca Ş~lı· 

Ona ne yapmışt.nn iben? zadebaşmda herkes ac;ıı b~rrün 
Bu derece insafsız ve gaddar ne keramet sa.vuracak ... ,, dıye 

bir kalp; böyle güzel ve zarif bir Madam Çobnny~run ağmıa ba7 
vücuda JG.yık mı yarabbi? .koor dl., Ağnadın ... Festenkenı.nı 

Kıı.difeler, atlaslar ve mahfaza.. efen ·• 
lar içinde çakılta§ı saklanır mı?.. - Çoba.nyan ! Senin de boynun 

Sabah henilz olmağa 00.şlamzş.. altında blsm; madnmmm da boy. 
t:ı. nu altında kalımı ... Reni tiyatrola-

Yatakt.an kalktnn, giyindim... rn si.z alışbrd.mı::. hayatını berbat 
Yavaşça oda kapısmı açtnn. Kim,. oldu .•• Mmak Efendinin de, Hn.. 
seye görünmek istemiyordum. 88D Efendinin de, Ale.ksanya.nın, 
Kimsenin de beni görmesini iste- Şahlnyanm da hepsinin boynu aı.. 
miyordum ••• Tekrar ist:lhzaya ma.- tmda kalsm. 
nız kalacaJctan. Onlarm glllü.şmc- Çobanyan müthiş kızdı: 
leri bile benim tA yüreğime sap. - Bu kn.dar ayile sayibislnden 
lanacak bir hakaret olacaktı... ne istorsun ahpar! • diye bağır. 
Hele o JZba.ndut herif... Muhak. dr... Seni teatroya şeker ilen ça.. 
kak söyllyooeği her kelimeyle e.. ğrrmadtk ya ... O kadar klşhıin 
zllccekt.lm.. Sofaya çıktını .. , Ka. boynu altında kalacak da sen 
ranJık. Fakat bu karanlık içinde sağlam kela.caksm? Senin de boy. 
daha koyu bir leke var .•. Kim ola.- nun altmda kalsın! .• 
bilir? Mubakkak Zeyneptir. Y~ Zavallı ihtiyar sanntktın ikızdır-
nıma yaklaştı... Elimden tuttu. dığmu anlayınca koluna girdim: 
YüzUnü dudaldarmıa yaklaştırdı! _ """"anyancığnn, • dedim, lbt. 
Öper miyim hiç onu? Ne ya.pa.ca.. """""' 
ğmı ben Zeyncbi ! ta.bun, yorgunum, czglııim, halsi.o 

Peruz Hammm bir kantosu var. zim. Nasıl o.nlıı.taynn sana? •• 
dı: - Kwna.r oynadın? .. Ne oldu?. 
Ala.mazsm pahabdrr ~nanın - Hayır cannn... Seviyorum .. 

bose.<iinl: Hem de ç:ıldırıyorum! .. 
On paraya , eriyorlar aı yanağın Gülıneğe 1başla.dı: 

destesini! - Onun çaresi beş kunışla 
Öteki olsaydı dargın da ol. bulunur! •• 

ımnı. bir defa öpebilmek için beJ. - Beş ikuruşla mı? 
ki ha.yatımı feda ederdim. Elimle - Öyle ya. .• Şuradan beş ku-
YilzllnU ittim. Tekrar elimden tut- ruş verirsin, bir "cep aynası" a.. 
tu, beni ks.pıya kadar götürdll... lrrsm. Bir saçma sakalına bakar. 
Kapının zincirini açtı. Ona: sm. .. Ayna sana. her şeyi söyler ... 

- Söyle ona sen • dedim .• A. Yahut ki Tophanedeki ''Pabucu 
lacağı olsun!. Bu kndarı yeter... Büyük"e glder,'ıccndini ona okut. 
Allaha.ısmarladık. turursun ... Kiml sevorsun ? .• Sakın 

Kapıyı açtı, Çıktım... Yavaşça bu tefa da Şamra.m Hanıma tu• 
bana: tulmıyasın ? .• 

- Kapıcıyı uya:ndmnayınrz. - Hayır! .• 
Kapmm zincirini açar çıkarsmı:z. - Ya kimi? .• Acep ben tanı.-
Dedi. nm?. Herhalde bizim oyuncular-

Bu ses Zeynebin sesine benze. dn.n biridir ki saha.hm karanlığın. 
miyordu. da köprüde beklorsun. S&km çal. 

Kapıyı kaparken dönü]l ..... _...,.. K lm .. .,...,? • ~....... çc.ne mar o_ ..., •••... 
lıgı gözlerimle Y8raralı: balttJm şı.,ı; 
Kimdi biliniz bakayım?. ... - Değil canım, değil... ~ 

- Mediha!.. güzeli Mediha. 
• 4 • - Kavu.. Kavu .. Kavu.. Oğlum 

Art.ık sarhô§ gibiyim!, Bir ta. ben sana bir tasfiyede ( !) bulu. 
raftan gecenin mUthiş ısbrııbı ~ nayım!. Suyun soğukluğuna bak. 
ğor taraftan, sabahleyin a~ ma. Medihanın peşine dU.,Up de 
gelen kısmeti eli.ı:nle itmem; beni yavaş yavaş :intihal' edeceğine, 
adeta meflfıç bir hale getirmişti. haydi hemen git, kendini denüdn 

YllrUyonım... Nereye gi.diyo.. dibine doğru koyuver! .. Zo. Sen 
rum ? .• Bir aralık etrafnna bakın- delisin nesin? •. Bir kere yaşına 
dnn .•• Köprüye gelmişim!. Buraya başına lbak, 1bir kere tutukluğun 
kadar nasıl geldinı ?.. Yaya ınu kapatın bak?. Bilirsin ki biz oyun.
geldim?, Tramvayla mı geldim!... cular çok adam tanırız. Yann Te
Köprüde ne işim vardı? •• Bilmi. pebaşındaki KanunueMSi gazino · 
yordUlll ve h1çb1rinin farlanda de. suna gel. Gel de sana Medihııntn 
ğillm!.. deste deste kurban1armı göstere. 

Dünyada en büyük kuvvet ne. ylın ... Yalnız şundn. haklısm .•• 
dit' bilir misiniz? .• Aşk! .• En bil· Çünküm o avcı avmı hep sen yaşta 
yük ıstırabın da bu olduğu gibi adamlardan seÇer... Çünkilm, bur. 
en büyilk heyecan da budur... nunuza bir kerem halkayı taktı 

Köprüde koluma biri girdi: mı, Selim Ağanın mh')'mUDU gibi 
Çobanyan... sıçrar durursunuz!. Gençler bir 
- Ne o, Mahmutçuğum.? • de- dalda durmorlar. Heves alıp geçi. 

di. Sabah sabah burada dalgın yorla.r. Mediha gençleri ne yap~ 
dalgın ne dolaşıp bakoorsun!.. cak? .. Kaç senedir se,·orsun? •• 
Yoksam intihara karar verdin de - Daha bir aylık bir mesele! .. 
denlze mi atılacaksrn?.. Fa.kat - Kavu! .. Beş on sene eski· 
evvelenıirde ounu zatı aliyl'lett. meli.sin ki ondan sonram belki eli.
ne (!) haber vereyim ki bugün au ni tutabııes·n. Bunu için yalnız 
biraz soğukça.dır. Bunun için 8ula_ bir çare var? .. 
rm biraz mcak olduğu gilne tehir - Nedir o çare? .. 
buyursan muvafık olur kanaatin. - Zeyneb! elde etmek!. 
deyim. - Sen hizmetçisinin de ismi. 

- Bırak Çobanya.n Efendi.. Bı· ı ni billyoT&Un ya.hu •.• 

- Ne deonım ahpar ... Tekmi. il lefona ko turu: 
de çıkardığı ndamlar J{anunuesası - BC'n Zeynep ... 
gazinosunda şıkırdım p::ı.buç otu. - Ben şekeı· tliccnrı Muhib :a. 
rup durorlar .. O kapmm anaht.ı ı de Atinaıı ... 
Zeynf'ptir. Zeyneb! elde edr-!ıilır- - Ruynın Beyefendi. .. 
sin? .. ZeynP-p seni tanor?.. - Sizinle b ş on dalda goril • 

- Tanmınz mı?.. mek istiyorum Zoyne'l Hnnnn ı .. 
- Gördiln mil fenalığı ... Tanor- - Benimle mi?. 

sa davetine gelmez!.. - Evet! .. Ynrm s balı dok\17-
- Allah Allah ... Hep o.ksı iş... da Bel o lu caddC'sindekl 'fokntli

Bir ınsan tanıdığmm mı davetine yanda beklf'sem olur mu? .. 
gelir, tnnımadığınm mı?. - Fnkat b(ln sizi ahsan tanı-

- Yaşını başmı almışsın... A. mam ki beyefl'ndl... Sizi rnda 
ma hfı.18. bu işte Agobun kaz:'Sm nasıl bulurum?. 
be ahpar.ı .. Sen cağırsan Mediha - !3en sizi tnnmm Zeynep Hn.. 
bmı.krr ki gelsin?.. Telefon ede.. nımcıgım ... Yalıuz ucliniz kfıfidlr 
ceksln. Menşur şeker tUccarı oL - Peki!. Ynrm sa!>ah doku7.da 
duğunu söyliyeceksin. Mahnllebl. ı' muhakkak geleceğim Adnan Be
cinlıı birinde Zcynebe randevu yefcndi! .• 

(Oaz.etcmızın blrlnc.ı yıruımelB 

buşlık yanındaki turlb oeroev !!il ~ 
ponuyta blrlllite gilnderllccek) 
EVLENME TE.lilJfl'LMd lŞ ARA
HA, fl;i VERHF.. ALIM. SATUt 
rfbl tıraı1 mahiyeti bnlz olmlyan kU. 
çUk ıJAnh.r p:ınu;ız n~rolunur. 

Evlenme tekli/len 
• Yaş 28, boy 170, kilo 67. Bir dev. 

let mtıesscs~nde 40 lira mıı.nşlı ka. 
ragözlU, karakaşlı yakışıklı bir bay, 
öğretmen veya iyi bir vaziyette 20-25 

yaşlan aro.ınnda kız veya dul g\lzcl. 
ce bir bayanla <:!vlcnmek ~temektedlr 
(GUzel 2~) remziM mllr~t .. 267 

• Y .. 26, boy 179, kilo 74. buğ 
yunar, kam kfl!!lı karıı gö2JU. 90 Ura 

maaşlı devlet txuıl<alan'llD birinde 
memur bir bn~, 2o.80 yaşta.rmcııı., ot •a 
boylu, b:ı.lıketindo pek !azle. esmer o'l. 
mıyan bir bayanla evlenmek istemek. 
tcdir. Dul olmıı.sında matı.zur yoktur. 
Ancak teml.z bir aileye mensup ve ev 
ifJIÖrindcn anlaması ııarttır. Resimle 
(Bank 1) remz!Do müracaat • 268 

• Yaıı 29, boy 160, kilo 6Z. Esmer 
renkli, ıyi bir aileye mensup clddt ve 
mUtenaslp vtıcudlu, yf!kaek tahsl1 yap 
:mış, ince ruhlu bir <Sğretmen bayan 
YB,t!lyle ve boyuyla mUtenaslp b1r bay 
ıa evlenmek lstemektedlr. (E.U. Tu. 
tuJmBZ) remzine mtıracaat • 280 

I f ve ışçı arayaniaT: 
• Ortn Udye kadar okwnuş, telefon 

santralı kullanatılllr, biraz daktilo b1. 
lir, iki sene kadar tanınmış bir mn. 
esaseedo çalışmış 17 yaşmcıa bir genç 
u bir UcreUe tıer lşl yapmaya talip. 
tir. ıMuammcr) romzlno mUracaat. 

• 16 yaşmdn mal' vaziyetleri doıa. 
yıslle tahsilini orta 2 de bırakmak 

mecburiyetinde kalmış bir bayan talı. 
~ı ve ya,şıle mUtenaslp bir iş aramak 
tadrr. 25.30 Ura ile çalışab!llr. (Koç. 
uya) remzine mUrncaht. 

• 'fecrübcli. ıyt frnnB17~ bilir bir 
Tflrk mürebbiyesi yeni :loğmuı:ı çocuı~ 
veya 3 yaşından yukan çocuğa bak • 
mak istemektedir. Tar.aya gider. 8 
yaşından bUytlk çocuk olursa birden 
fazJasile do uğ"raşabtllr: Bakırköy 

Hi.lSrevıye sokağı 8 numarada bayan 
Makbuleye mtıracaat . 

• İyi bir metodlıı fransızca !Sğretı. 
ur. İkmale kalan talebeye <kını ve • 
rtllr. Aslanhıı.n perşembe pazarı, Ga • 
lata bay Handeli vaaıtasl1e R..M. e 
müracaat • l 

• 21 yaşıııda karakter sahibi bir 
genç, resml ve hususi dairelerde iş a. 
ramaktadır. Bu mUessesclcrdo ea1Alıl. 
yet sahibi ve babalık yaı.ıacak bir za. 
tın öne sUreceğl her §artı kabule a • 
madedir. Şimdiye kadar himaye ede. 
cek hiçbir kimsesi bUlunmadığı için 
esaslı bir tı tutamamı§tı"'. Her ı,e ka. 
bUlyeW olduğunda ııüphew yoktur 
(Ölmez 44) remzine mUra<:aat • 

• Otelde kAUplik etmek tızere t.8§. 

raya gidebilecek 20 yqında kadar blr 
genç aranmaktadır İaUyenler bir bat 
ta zarfmda sabahlan ona kadar Ge. 
dlkpaşa camı sokak 12 numarada tz. 
mirllye mlJracaat edebilirler. Aynı 

zamanda okumak latlyen teı-clb edilir 
• 19 yaşında tUrkçe. tran.sı.zca ve 

daktllo bilen b1r bayan ~ aramakta,. 
dır. (Narin) remzine mUrae&\t. 

• Eski Vefa suıtantalnde okumu:1 
mtıteaddit devlet dııtroleı:1nde kAtipllk 

• 

yapmış. tecrUbc sanfl.ıı e kl§liik 45 
yaşında bJr aile b:ı.basr, ailesini geçin. 
dlrmek mecbmiyeUnde bulunmakta • 
drr. Şoför ehllyetnam sin' ı, iz bulu • 
nan bu dinç adam herbııngt bir l§ı 
yap:ıbllecek bir il tldardadır. lstıyen. 
ler!n Boğa:ı.kesende Karabaş cadde 
stnde 79 numarada Y•r adresin 
mUracaat. 

• 24 yaşmda tllrkce, fransızc;ı, nım 
ca okur yazar bir b:ı.ynn .iş aramakta. 
dır. Tezr;1Ultarlık yapnblllr b r daktilo 
yanmda çaIJşablllr. (Rahlm) renız!n 
mUrıı.caat. 

• Almanca. bilen ytlksek tahsu ta 
!ebesi füfü, riyaziye nim nn dersle?" 
verir. (H.N.E.) romzınc mllrncaaL 

• Almanyada ve Amerikan kolejin. 
de ytlksek mllbcndisllk tahsll etm~ 

bir bay, ehven ve mU it oarUarm 
ve letlfadell bir şekilde, almanca. ln. 
gtllr.ce llsaıı ve riyaziye dersleri ve. 
rlr. İstanbul Fatih • Fatih caddesi 
numara 98 N. Berkanta mUraco.at. 

• 27 yaşında askerlikle al kl18l bu. 
ıunmıyan, 11kmektcp mezunu eski 
tQrkçeyi bilen, hesapla UnslycU oıan 
bir senı;: iş aramaktadır. (F.K. 36.1) 
remzine mUracaat. 

• Ortanm Lklslnc kadar okumuş. 
iki sene kadar bir müessesede çall§ • 
ml§, blraz•daktilo bilen 17 ya§Dlda 
bir genç iş aramaktadır. (Muammer) 
adma mektupla mUracant. 

• Türkçe, franaızca ttzık klmya ve 
ortamektep talebes'.ne riyaziye dersle. 
r1 verilir. F .K.R. remzine mllracaat. 

• Ehliyetli bir şoför takaı, h\l.BUS! 

-ecya kamyonetlerde ış amtnaktadır. 
(G. Akdal) remzine müracaat. 

• Ayda on Ura UC!"etie Aııadoludıı. 
dol ı.şmak Uz.ere 35-40 yaşmda bir ha.. 

yana ihtiyaç vardır. ısuyenlerln Fa. 
Uh S:ı.raçbnneb:ışı Horhor caddesi ye. 
şU tekke sokağında •O numarada dok 
tor Celll Kayabııya mllracaaUarı. 

~ Blr buçuk yaşmda bir çocuğa 

bakmnk için bir 'ladı aranmaktadır. 
Namuslu olması. çocuk yoUşUrınlş 

bUlunmam ~rttır. İBUycnlcrln Tek.. 
Simde Ta.kslm eczanesine mura.caat. 
lan. 

• Lise taıebelcrlne fransızca dora. 
ıer. llk ve orta talebelerlnl ikmal im. 
ti.hanlarına bazrrln.r. (K.B.T) remzine 
müracaat. 

• Almcınca dersler için ktıçUk mode. 
bostan so1'.sğı numıı.rn ıa te bayan 
Noa VolbrUck'c mUnıcaat. 

• Tnrkçe fransızca flzilf k1mya ve 
orta talebesine rlya:z:ıye truib ve coğ. 
rafya ve yurt bflgi51 derslE;rl {M.S.S.) 

rcmzlne mUrııcaat. 
* 25 yo.şında tUrkçe, ıraıısızca. 

rumca. okur yazar blr t>tıyan ı.ş ara. 
maktadır TczgAbtarilk yapablllr. bir 
doktor ;)anında çatışabilir. (Bayan 
özen> remzine mUrncııat 

Aldırınız: 
AMhdn rumııdan ya&ılı olan• 

.. b. tanıuı gelsı 
truyuculanmrzm nam 
mektupları ıcı:ırerıanemlı:deJJ ,.,._,. 
ı ct:ıhll) berJrtin 111babtall ötlc~ 
an _,.aldır 
kadlU veya pat 11 dell ' 

mıılnn rica nluaur. 
(Rabla) (B.K) (Seven) tM.Jııj.l 
(H.N.B.) <4> tEng1n 88) tRlyl.U'Jye ı 
88 Mtno) (Gönlll 22) (Pembe zan ı 
~Boğaziçi 40J "(MahmUtpap Bt .. ı 
{SC\Uil) 



3ır 
Cenaze mcraslını ertcsı günü 

\'apılacaktı. Şımdi o, ertesi sa:ba. 
ha kadar, bu odnda, mesut ve 
rahat } aşamtş olduğu evde son 
~ecesini g cirecekti. Yüzünde 
.,akin bir ıfadc vardı. insan onu 
cl'an hayatla san:ıbilin.li. Esa-
en ôlümti, uzun sürüp vücudu 
ıahrip <'den bir hastalık dolayı
iyle ölmemişti. Henüz kırk ya_ 
ındaydı. Mühim şube müdürle

rin.den b:ri bulunduğu bankadan 
<:ıktıktan biraz sonra sokakta 
sendeleın · ş, elini nlnınn götür
müş ve } ere yıkılıvermişti. Te. 
sadüfen oradan geçen bir dok
tor onu muayene l.-tiiği zaman 
olduğünü anlamıştı. Bundan 
sonra tıbbi müdahale ise ölümü 
teyitten başka fbir şeye yarama. 
mıştı. 

- Kızım, miısn:ı.de et de seni 
yalnız bırakmayayım. Cenaze 
ba.§mda beklemek sinirleri büs. 
bütün harap edecek. 

1\1!.iyesser Sayangil, Dr. Cavi. 
de cevap vermek~izin başını red 
yollu salladı. Halbuki o, kocası
nın en iyi arkadaşıydı. Sokak 
ortasında ölenle beraber İstiklal 
harbinde yedek subay olarak 
aynı bölükte harbetmiş, her ikisi 
de aynı günde yaralanmıştı. 
Müyesser Sayangil narin, nahif 
bünyeli, güzel bir genç kadındı. 
lnsan onu görünce gayri ihtiya. 
ri himaye etmek arzusunu duya. 
bilirdi. Ailenin sıkı dostu olan ve 
karı kocayı üz.en gizli derdi bi
len doktor Cavit de aynı himaye 
arzusunu duymuştu. 
Müyesser ile kocası kardeş çocu. 
ğu idiler. Müyesserin de, koca& 
Bedrinin de babalan daha elli 
yaşlarına gelmeden, sebebini 
doktorların pek izah edemedi!:. 
!eri ve evvelden kendisini belli 
etmeyen ibir ıhastal~ın tesiriyle 
yıldırnnla vurulmuş gibi durup 
dururıcen ölmüşlerdi. 

B'r,birlerini çılgınca seven 
Mü)'csserle Bedri işte qbu feci 
ommleri gözönünde tuttukları 
ıçin biri:birlcrin.den ani olarak 
ayrılmak korkusiyle yaşamışlar, 
sabit fıkir haline gelen ibu korl.u 
onlarda bir nevi sinir hastalığı 
olmuştu. Mel'un illeti çocukları. 
na da miras bıralanak korku
siyle ana ve lb:ıba olmak isteme. 
mislerdi. Hayatta yalnız bu on.. 
larm biribirlcrini daha ziyade 
sevmelerine sc-bcp olmuştu. 

Ekseriya. Müyesser bankaya 
kadar kocasına refakat ediyor, 
akşamları da onu karşılaınağa 
gidiyordu. 

Bedri yanında ıbulunma -
dığı zamanlar. Müyesser, ev i.5-
lcrine nezaret elır\gkle oyalan
mağa beyhude yere çalışıyor, 
fakat korkunç düşünceyi muzır 
bir kabus gibi koğmak

0 

mümkün 
olmuyordu. 

O ~ bir misafirin erken git
memesi yüzünden evden ayrıla. 
mamış, yalnız bankaya telefon 
ederek kocasiyle konuşın(ış ve 
fatc nihayet ona Bedrinin ölü
sünü getirmişlerdi. 

- ırüsaade edin de ben yan_ 
daki odada bekliyeyim, Siz kapı. 
yı aralık ibırakırsmız. 

'Müyesser gene red yollu lba. 
şını salladı. Hayır, yalnız, Bedri 
ile başt>aşa kalmak istiyordu. 
Yatağa yakın bir yerde iskem

leye oturmuş, eğilerek dirsekle
rini dizlerin dayamış ölüye iba. 

"Ak i takdirde harp başladığı 
zaman Almanyaıun niçin harp 
ettiğını kim 0 anlamıyacaktı. 
Halbukı Rusya bir kere daha 
bu ani değişikliğin gizli sebeple. 
rini aradı. 

J marator yeniden 1 n~iltcreye 
karşı sağır tavrnu takınmıstı. 
Niha} et lnJ?iltere, tekliklerinin 

. Almanya tarafından reddinden 
sonra hu defa Frans.ı. ile tahriri 
bir anla~ma imzaladı. Ve bunun 
tizeri w imparator: "Artık bekli. 
ycccğımiz ı:ıeyi biliyoruz" diye 
yazdı. Almnnyada imparatoru 
gıbi <lıg r memlekefü•rdcn tecrit 
edilmi. bir vaziyette kalmıştı. 
İmparator her hanr.i bir devletle 
ıttifa~a ha.zırıiı. 

1913 senesinde: "Viyanarun 
Sırbistan karşı ında kullandığı 
politika ç lgın h r politika idi. 
Onlara vardım etmeliyiz. Avus 
turya Slav selini ikiye ayırma. 
1 ıdır Yok a bütun ' Ylar Rus. 
\anı~ kollarına düseceklerdir. 

uhçü fikirlerle meebu olan 
ımpara or Berchtold'un sukutu
r.ı.a çabaladı. Fakat muvaffak o. 
lamadı. Işte bu zaman!arda Pet.. 
rcs:burglu ve Vı} analı bazı kont-

kıyordu: 
- Ne kadar sakin görünü. 

yor! dedi. Beni yalnız bırakın 
do tum. Yandaki odaya geçin, 
fakat kapı; ı kapayıı . Size ihti
yacım olursa ben çağırırım. 
Ağlamıyordu. hatta hiç ağla· 

mamıştı. Yalnız koca!'lının ölüsüy 
le karşılaştığı vakit boğuk bir 
feryat gırtlağını yırtmıştı; o ka. 
dar ... 

Genç kadın şimdi bu odada, 
karı koca ibiribirlerine karşı ta
ahhüde giriştilcri günü düşünü. 
ahhüde giristiklcri günü düşünü 
yordu. Bir yaz sabahıydı. Geç 
d€t konuşın~lardı. Müyesser 
bir aralık, zihnini için için kemi· 
ren korku~ düşünceyi açığa 
vurarak: 

- Sen de baban ~ibi birden. 
bire ölürsen... demiş, kendisini 
çabuk toplayrp cümlesini yarı bı 
rakarnk şöyle devam etmişti: 

- Ben de ba'bam gibi birden
bire ölürsem ne yaparsın? 1\lü. 
yessersiz yaşayabilir misin? 

Bedri ona sar:ılmış ve samimi
yetinden Müyesserin şüphe ede
miyeceği bir heyecanla: 

- Ben sensiz vaşayamam ! de. 
mişti. Eğer sen de babam ve ba. 
ban gibi !birdenbire ölüverirscn, 
yemin ederim ki. kendimi öldü-

.. .. 1 
runmı. 

Müyesseri bu yemin l)ek rnem. 
nun bırakmış, aynı mevzuda k1J
nuşmağa devam etmişti: 

- Fakat ölümüm üzerine 
derhal intihar ctmemeli,.in. Beni 
yatağ'ımızn gi.izelce yatırmalı. 
sın. Ölümün güzel görünmesini 
isterim. Saçlarımı bile düzeltir. 
sin. Bütün bunlardan sonra vaa. 
dini yerine getirirsin olmaz mı? 

Bedri onu daha kuvvetle göğ_ 
süne basmış, mırıldanmıstı: 

- Sus Müyesser! Böyle seyle
ri konuşmayalım. Mademki şim_ 
di yaşıyoruz ve biribirimizi sevi
yoruz, o halde ölüm bahisleriyle 
rahatımm kaçıracağımıza sevi
şelim. 

Müyesser beş on dakika son. 
ra. gayri ihtiyar i avnı /bahse dön
mü.~il : 

- Bana gelince, senin kadar 
cesur olamam, o kadar bekleme. 
den intihar ederim. 

Ayağa kalktı, kocasına doğru 
eğildi. Ölüden ne kadar da çok 
korkardı! ... Fakat ibu korkusunu 
yenıneğe muvaffak olarak ölüyü 
alnından öptü ve mırıldandı: 

- Bekle beni sevgilim! 
Biraz evvel, kocasının çalışma 

odasından getirip sakladığı rovel 
veri eline aldı. silli.h da ölü gibi 
soğuktu. Hayır! Beklemeğe ce-
sareti yoktu, cenazenin evden 
çıkmasına kadar beklemiyecekti. 
Bedri olmadan yaşnynmamı, ye. 
min ettiği gibi yapacak. kendisi
ni öldürecekti. 

Ince parmaklan arasında kii. 
<:ücük brovningi tutuyordu. Bu 
oyuncak gibi lbir şeydi, onu oir 
kaç sene yazı Yakacıkta geçir
dikleri sıra.da kocası bir gece 
lstan'bulda kalınağa mecbur ol. 
duğı.ı zaman satın almıştı. Bedri 
onunla alay ederek: "Bu oyun
cak ne İl"\C yarar?'' demişti. l\lü. 
yesser bu latifeye ciddiyetle ce. 
vap vermişti: 

- Bu uyuncakla ben, sana bir 
felaket geldiği takdirde, kendimi 

'a.rır iS:eklerinin ne kadar ha. 
fifçe bir clü~üncenin mah ulli ol. 
duğ\ınu anlamıştı. Bükre=1 sul· 
hünden onra Macnristan daha 
kudretli olmuştu. Ve bu 1.aman. 
larda Avusturyanm politikası 
git gide daha az makul ve mantı. 
ki idi. Bu politika kendi dahili 
davalarının içinde dönüp duru· 
yordu. işte bu zaman da bütün 
dünya ı!;ibi imparato' da yıkıhş 
ve dağılış halinde bulunan bjr 
imp~ratorlukla. lb:ığlanmış ol<fo
ğunu ve bu bağın müthiş bir ih· 
tivaç neticesi lbir zincir ~bi ka. 
vi kaldığını anladı . 

Homenlerlc, Slavlar arasında 

0
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İstanbul Belediyesi 

Keşi! Bedeli lJk 'l'emlnatı 
2337.58 1715.82 Anııdoluhlaarmda Yeni ....... ıl1Bll'-

relll 11zcrindeki ahşap köp 
ııldtn yapılmaaı. 

Tehmlıı betkn 
23U.OO 174.80 Yollar §Ubeal silindirleri 

parçalar. 
Keşif ve tahmiıı b<'dellerllo 11\ teminat mlktarlan 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM ayn ayr• a~ık ekı;!Jtm'?ye konulmuııtur. Ke§if ve şartnameıetl 
melAt mUd1lr1UğC 1'aleminde görUleblllr.İhale 25.8.9U pıı. 

Her yemekten IOnıa ründe ii'ç det. mımtuaman 
clhlerlnbi fuçalayum. 

14 te Daım! EncUmıı:ıde yapılacaktır. Taliplerin ilk teınillat 
mektupları, ibate tuihmden sekiz gün evvel Belediye Fen 

Devle t Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum •d~resi ilanları 

Muhnmmen 'tıedell t2760) ıi:a oi.an ı adet yent veya nıUs:ameı I'ran.ıı. 

misyonlu pltı.cya tezg~h: {27.8.9U ı çar§amba gUnU eaat (15) or. be§le Hay. 
darpııoada gnr binam dahllinde~ komlsyoı:ı tarafından ka.pııu zarf usuuıe 

satm alınacaktır. 
Bu l§C girmek lrtıyenlerin {206) lira {25) kuruoluk muvakkat temlnat. 

kanunun tayin ettlğı \CBllrn.larla teklülcrinl muhtevi zarflarını aynı gllD sa. 
at (14) OL d{'lrdc knca r komlsyun reısllğlne vermeleri lA.zımdtr. 

ne m üracaatla alacakl>ll'I fenni ehllyet ve 941 yılma ait ti 
kalarile ihale gUnt• muayyen saatte Dainıl Encümende bul 

lstanbu! Fiyat Murakabe Komisyonu 
94 No. lı ilArı: Yerlı pamukl-;ı v yUnlU mensucat ve iP 

len kl'ir % deleri ~·ın~rdır: 

Yeril .(.tnmuk lpUkıcrl 
Yt-rll kaı;:ut bezleri 
Yer!l ı11ğer pamu'.iiu mensucat 
"\ üı:: ip lkleri "y.?rıt., 
Yeri! 3WılU mcnsuca 

Bu işe ait şartnameler komisy~ndııı:ı paramz ola rak dağıtılmaktadJr.(6889! 

• 

Is tan bul Deniz Komutanlığından: 
Derincede bı;Ju~nn bir deniz te§ekküıtinde muam<ıle uı ~ 

de UcreUe isttıı<'!am ~dl'ırıek üzore bir memur a ihtiyaç var 
ı - Llee mevzuLu ve lbtiya-; subay olması, 
2 - 30 yaşmdo.n yukarı ohruıması. 

3 - Sıhhi vaziyctlııın sağlam olması ••Derincede çalı 
Edirne Valiliğinden: 
Edlrne memlPket b&stanesin.n 9H yılı ihtiyacı olan edviyo o.lAtı tıbbiye. 

si açık eksiltmeye l'ol!ı;lmuştur. T&llplerin Usteıerl görmek üzere İstanbul 
sıhhat ve lc;tlmat mwıV(!net mlldUrllığüne müracaatları ve 22.8.9U cuma 
gUnU saat 15 te 137 ı!relık temln<1Uarlle birlikte Edirne vUAyet daimi encü
menine gelmeleri. l671>5) 

te bu'unması,. 8"t 
f - Yazı, evrak, doeya ve hrnap f§lerinde bilgili olDl 
15 - PlAn c;lzıncye kabiliyetli olmam, 
6 - Kanunen lll:r;.:,,geıen d.ğcr prtıan haiz bulunması. 
Yukardaki ta:l.ı> "l haiz bulunacak Lııteklilerin bir dil 

öldüreceğim. 

- İnsan böyle oyuncakla da Doktor Ni§anyan 

den!z komı•:ıu't,ığına ıın!racaatıaı· .. (C871) 

• kendisini öldürebilir. Fakat tam Hastalarını he rg'\Jn akıoıama ka. 
kalbe nişan almak şartiyle ... 

Bedrinin ibu sözler i haHi. kula- dar Beyollu Toklltllyaıı oteli ya. 
BirinC'I 

ğmdaydı. Odada, bir idam mah. nında Balo "°lrnk S;> No, h 

kumunun hücresinde dolaştığı liahııl ve tedavi edl'r 1 
mııııyenebunesinde 

gibi, aşağı yukarı dolaşmağa •••• Tl"l: 40818 •••• 
başladı. Yeminine hanis olsaydı 

12.ss Solo 

13.8.1941 
19. ıı; Kadınlar 

mütehassıs 
NURiB 

ne olacaktı? iBOOrisiz yaşayabi

lir miydi? Aynaya !bakarak ken
di kendine "yaşayamam değil 
mi:',, diye sordu. Odsının bu kö· 
şesini tamaıniyle kaplayan bil. 
yük aym:.da yalruz kendi aksini 
değil, yatakta ölli vatan kocası
nın aksini de gördü. Kocası ona, 
bu sa'bah Müyesser gene intihar
dan bahsettiği sırada gülerek 
''peki ama bu elindeki oyuncak 
tabancayr sen nasıl kullanacak
sın',. demişti. Müyesser sinirlen. 
miş, ''bak nasıl kul~anacağım!" 
diyerek kimonosunu sıyırmış, ne 
reye ateş edeceğini avnada gös
termişti: Eliyle tutup kaldırdlğı 
sol memesinin altına! .. 

Ve hnlrikaten öyle yaptı!.. . 
Tabanca sesi üzerine doktor 

Cavit odaya ko tu. Aynı zaman. 
da cam şıngırtısı işitmi.~ti. İçeri 
girince tabanca m rmisinin del
miş olduğu aynayı \ e aynanın 
önünde yere yığılmış bulunan 
Müyesaerj gördü. f'.:renc kadın her 
halde bayılmış olacaktı. Fakat 
doktor ÜU!r ine eğiHp göğsünü 
dinlediği zaman kalbin durmuş 
olduğunu anladı. 

Bu feci gecenin sabahında. 
doktor r<avit, cesedi muayene e
dip ölümü teyit etmiş olan adli 
tabibe i?.ahat veriyordu: 

- Kadıneağız aynadaki aksi. 
ne ate.s etti. Fakat duyduğu he
yecan o kadar şiddetliydi ki bu 
heyecanla kalbi duruverdi. 

Pek görUlmemiş bl:r hfıdisc 
değil mi doktor? 

İhtiyar adli tabip başını sal
ladı : 

Do!~torluk hayatımda o kadar 
garip hadise gördiim ki herhangi 
bir hidise beni hayrete düşür. 
mü yor. 

MELEKZAT nARDEŞ 

Rrı.~it Rıza Tiva frosu 
Bu Ak,am Büylfüd«'rı• B '~·az Purkt.a.: 
- Beni ÖpUnti:ı: - Komedi S P erde 

RAL!DE PİŞKİN birlikte 

Bir çocuk aranıyor 

Yazıhanede c;alıumak Uzerc mUkt'f
tel terbiyeli bir çocuk aranıyor. ls.. 
Uyeııler §8.b.san Galata 6 mcı Vakı! 
han No. 8 e mllmcaat et.sinler. 

~rkılar Faslı 

12 . .ı;; Ajans .?0.15 ltııd~·o 

ıs.oo Solo Gazetesi 
prkılar 20.45 Bir halk 

13. 15 Kan,ı.k '.l'urküsü 
program öl;renlyonıı 

8.0S Dana 21.00 Ziraat 
müziği 'l:nk 'l-i ml 

18.ıj Serbest 10 21.10 Solo 
d~klk& arkılıı r 

18.23 Kunıışma '.!1.25 ı~arı:ııt' 

Dı~ politika prog ram 
hlidi~lerl ·ı2. rn Boj;ut.lçl 

18.i :; Çoeıık '<aati prkısı 

1 !l.SO ı\jana ı:uo Ajana 

Bevoğlu Halk Sineması 
Bugl\n matı.ne 11 de. geee 8,SO ela 

3 büyük Film b!rdcn: 
1 - Zoronıın tşnretı ( Baı,ta11 başa 

{c?yoğlu latikllU 
Apartmıuıı l 

ı e ı ~liD öğll'dell 

I·:~:; Renkli) . r nkblm TalİJllhaJll 
2 - Pom{M'yln Son clinlPri . (Tarih i par.ardan maadJI 

E ser) . 1 tR.n "°nra. f 
S - Deni a lrvlcr h;lnde. (Dll.rika. 1 -,. 

lıır Fil nı il . 
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~ 1 z S M 1 
Ame rikan Kız Koleji K • : Arnıvullıllv. T0 ' . 111 11j11 

Orta Kısım 
Robu t Ko le j 
Q•'ı•k. Tt1. 36, .. 3 ! 

Angİlizce ihzari suu flan, ticaret dersleri, almanca ve fran ·ı~ca kurslaflo 

Mu .. hend"ıs Kısmı . El~ktrik~ ~akine, nafia .?"~hen ~isliği ı;rıe.zunlarıJ 
• muhendıshk kanunu hukumle nnden ıstıfade e«.ı 

Derslere 25 EylGl Per; embe Sa abı Baç!aaac~ 
. . • Yaz tatili zarfında pazartesi ve perıenbe günletl 

Kayıt gunlerı: 12 ;·~ kadar. 8 eylülden itiba ren her gün. 

yeni leyli talebe için yer yoktur. 
Arzu edenlere prospektiiıt gönderilir. 

•' . -· •,, •' ~ ... c . .. ...... t""t ":' J ... • .... : •• .. 

tJ~er ~illJclm•iu 
Bunun üze 

telgrafı si.gara. ~çi 
du ve gemini.Jl 1 

yakında bulaJ! ~ 
kümdarına go~ 
yapmağa ve ll 
su hilılf ma rah~ 
t in hakkr vard ' 
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.. 67. 
bir mücadelenin pek yakm da 
başlayac~.,.;."lı görüyordu. Ve 
Cermenler te'baalarmın ynrısı 
Slav olan bir millete bağJıydı. 

İmparator Avusturyanın va. 
ziyetinden koıict.uğu niSbette Bal 
kanların dostluğundan emin ol. 
mnğa çabalayordu. Konferan ta 
Viyana.va karşı SırbistanJ tut. 
muştu. 

l3ulgarlann ''istikbalin milleti 
olduklarını ve artık inkişafları
nın gccikemiycceğini" bir beya. 
natında söyledi. Kı .. kardeşi Yu. 

nanietamn kralkesiydi. 
Yunanlıların Kavalayı alması· 

na vardım etti. Hayat ve memat 
arasında bocalayan Türkiye 
hakkında §Öyle ynzmL~ı. "Zan. 
ncdildiğinden daha yakın olan 
Türkiyenin taksimi meselesinde 
dikkatli olmak 18.zım ... Bizsiz ol-
masın .. , Ve kafasında Mezcmo
t.amyayr benimsemişti. Fakat 
aynı zamanda 913 de Tür kiyeye 
general Liman Von Sondcrs'i 
gönderdi. 

v 

Kiel haftası en parlak nolrta. 
sındaydı. Amiral sıfatiyle impa. 
rator deniz yarışlarını Hohen
zollern gemisi üzerinde bizzat 
idare ediyordu. 

İşte bu sırada küçük bir mo. 
törbot denizin üzerinde peyda 
oldu. Ve sür'atle imparatorun 
gemisine yaklaştı. İçinde bir za. 
bit vardı. Elinde bir telgraf tu
tuyordu. Telgrafı sallayor. Ge. 
miye alrnmasını istiyordu. 

İmparator yaruı.şma.ğa müsa.. 
ade edilmemesini söyledi. Rahat
sız edilmek istemiyordu. 

1ZÖStcrooek eb~ll 
İmparator 0 

vel Saroyevadtı 
ahtı ile karısıfll 
"Şimdi her ~ye 
marn 18..z::m., i1ll 
fı okuduktan 50 

söz bı! olmuŞ~J 
baYraklar Y tı 
yarışları yaı"Jlll 
dönüldü. fl 

Gabriyel 'f'1ıt 
Sıtbın Uü:'>~~ ııı.t 
bu cinayetınıO. 

· defl ru ta kalbın # 
nun sebebi ~~ ~ 
ğildi. Arşi~i 
bir zaman~ 
tı. 


