
a as 
çeki • 

1 

Srtolensk neden tahliye 
edıldı ? 

I.ondrn, 15 (A. A.) - Alman
ı rın Karadeniz sahillerine ınmi~ 
olduklarını bildiren fev'mld.d 
t!.'bli, eri hakkında mutalca ser -
dt..tlen Londra mahııfıli bunun ev. 
velce Londra tarafından blldiril -
miş olduğunu söylemektedir. Bu • 
na rağmPn Mareşal Budienny'nln 
ordusunun en büyilk kısmını ciddi 
za~iata uğramaksızın Dinycperin 
arka sahJ1hc cekilmis oldu{;'U ha.. 
ber verilmektc>dlr. 

SllOLENSB NİÇİN T.\Jll.ll':E 
1mtı.ut? 

1..ondra, 15 ( A. A.) - l\Iosko
vn. Rus tfı.biyesinln Smolensktı:>o 
çekilmekle Almanlara büyük 7..8· 

yi:ıt verdirmek ve ihatalard!lll kur 
tulnıak maksadını güttüğünü tfa -
de etmektedir. 

Fin kltalar1111n 
taarruzu inkişaf 

ed:yor 
Helsinld, 15 (A. A.) - Ofi: 
Ne..şrcdilen resmi tebliğde ta • 

arruzun muvaffakıyetle inkişaf et 
tiği ve Ladoga gölünün şimali 
gnrbisinde ihata edilen dUşman 

kuvveUerinin göl tarikile riçat e
debilmek için muannidanc harbet 
tikleri bildirilmektedir. 

<"ek ol uyuculnnımzn haber 'ere
lim ki bu pı;rçalnmndan mur:ul İp 
ı:i it ('r nin A~ nstafıınos muahed(•. 
rıarn~ine mani olması \ e l'urkiyc 
zararına büyük Bulgari<itanın ((',.. 
SC'kkiilüne imkim vc>mıcmesidlr. 
llııl~nrlar pek faz.la hırslarını tut 
mine tngillercnin meydan bırnk
nıanınsmı oeı>lerindcn bir şey alırı
nııs gibi ~östrriyorlnr. Hh.ler nz 
t.ımıınn çok zil nıı g<"tirclil:rfne kani 
b1r milletiz. Bu kadar ç~ tanının 
sc•, gili komsulanmıza ne zinınlnr 
~ctirehilece!;vfni dii11ündühçe · iizü 
lül oruz. 

·et 
es· e öre 

Alman zay:a ı 
Almanların 1 1 fırkası 

15 alayı, 30 tank bölüğü 
tainamiyle imha 

edilmiş! 
Loııdra, lli (A.A.) - Kızılorduııun 

ntı.ş1rl l!fkO.rı olan gnzetcnın yazdığı 
na göre Kızılordu şimdiye kndnr AI· 
manlnrın 30 tank bölUğUnU, 15 ala. 
yını ve 11 fırkasını tamnmlyle, 21 
alay me\'cudunun da ytlzde ellisini 
imha eylemiştir. 

Çungkinge 
Altı gün ~ltı gece 

10.000 
boınba atıldı 

-0---

Sayısız yangınlar çıktı 
ÇonA'iiing, 15 (A. A.) - Ofi: 
Çınde bir deniz üssünden bildi. 

riliyor: 

SLER 

emu mı ta as nda 

-0--

Bütün cephe boyun
ca harp yeniden 

şiddetlendi Amerika -İngiltere 
Müşterek bir 
beyanname 
neşrettiler 

Ruzveltle 
Çörçil 

-0--

74 A man tayyares 
d şürüldil 

.'Uosım,a, 15 (Radyo) - So''· 
yet istihbarat bürosu tarafından 
bu sabah ne~redilen harp tebliği: 

14 Ağustos günü, şimal Buz de.. 
nlzinden Karadenize kadar bütün 

35.000 tonluk bir 
Kruva2örde görüşlüler 
\~ru ingtoıı, 15 (A. A.) _ Ofi: 

. ~unıhuriyet sarayından bildiri!. 
digıne göre, Ruz\•elUe ÇörçiJ ara
sındaki müla:kat 35 bin tonluk 
prens of Vals !kruvazöründe U<ıınr} 

• cephelerde ııiddetli muharebeler 
cereyan etmiştir. 

Cenup istikametinde ordulnn • 
mız 1rvogra.d ve Pervomajsk şe • 
birlerini tahliye etmişlerdir. 
Diğer kuvvetlerimizle Jşbfrl!ği 

yapan hava kuvvetlerimiz, düşmn.. 
(Devamı 4 ncUcle) 

Riga harabe 
halinde 

-<>--

Ruslar b · nalara 
pe rol dökerek 

yakhlar 
-<>-

Tahrip işi tam bir 
hafta sürmüş! 

BCmc, 15 (A. A.) - Ofi: 
Riga'ya vfisrl olan Ln Suisse 

gazetesinin muhabiri, Riganın tn. 
marn.en tahrip edilmiş olduğunu 
yazıyor. Ruslar, bütün binalara 
petrol dökmüşler ve müteakiben 
tutuşturmuşlarclır. Safnt Pjerre 
kilisesinin meşhur kulesi ağır top. 
larla döğülmüştür. Kulesi 130 
metre irtüadan fazla olan kilise, 
zarif bir sanat eseriydi. Şimdi 
tamamen tahrip edilmiş !bulunmak 
tadır. Korporasyonlar idıırc mer. 
kezi olan büyük saray, kolleksi -
yonları bütün dünyada fevkalade 
şöhret kazanan Riga müzesi şim
di bir kül halindedir. Şehrin bu 
kısmının yangınlarla tahrip işi 

(Devamı 4. üncüde) 

Bir kadını boğul
maktan kurtarmak . . 

ıçın 

lsttkbaLde daimi bir 
dünya sulhünün esas 

prens plerı teshil edıldı 
--<>-

iki millet arazi 
genişlemesini ve deği

şikliğini kabul 
etmiyorlar 

Loııdm, ll (.A.A.) - Röytcr: 
Atıl bugün öğleden sonm radyolar 

Ja neşredilen bir beyanatta bulunarak 
ÇorçU ve Ruzveıtın denizd<ı bir ge. 
rnlao bulu~nuş ve mlltte!lklerfn, ug-. 
rundn ça.rpıştıklnn hcde.."lerl bildiren 
\'O istikbalde daimi bir dünya sulhu 
pllınlarının temelini teşkil edecek e. 
sruı prensipleri gösteren lıir müşterek 
İnglllz _ Aln"rika dckl~asyonu ha. 
zırlaml.§ olduklarını ifşa eylemiştir. 

Atllnln beyanatının metni şudur: 
Amerika Birleşik Devletleri Reisi 

ve Birleşik krallık hUkQmetin! temsil 
eden ooııvekll ÇllrçU, denizde bir gı-. 
mide buluşmuşlardır. Kendilerine, ka. 
ra, ctcniz ve hava yüksek subayları da 
dahil olmak Uzcrc devlet memurları 
refakat etmekte idi. 

(Dm·amı ·1 üneüdc) 

Maliye ve Ziraat 
Vekillerı 

Bu sabah Ankaradan 
şehrimize geldiler 

Maliye Vekıli Fuat Ağralı ile Zira. 
at Vekili Muhsin Erkmen bu sabahki 
ekspres ile Anknrao.dn şehrimize gel· 
ınişlcrrlir. 

mıştır. ,,_,, -

Amerika reisicumhuru ile İngi
liz ~şvo.kilini bir arada gösteren 
fotograf matbuata tevdi edilnıic:. 
tir. Bu fotoğrafın altında M 
Prince of Vals kruvazöründe c~ 
ıesı. yazılı bulunmaktadır. Atılan 
tarih de 10.4.1941 dir. Bunun yaıı 
IL5 olduğu muhakkaktır. Olsa olsa 

(De\ltlnı 4 üncüde) 

Fra .sada 
Ademi merkeziye 

usulüne giriliyor 
~ 

Mıntaka vaınerına 
geaı, seliblyetıer 

verilecek 
Vişi 15 ( A.A) _ Ofi: 

. :\1.ıntaka. valiliklerinin tesisi· 
nm ıl}c nctıcesi olarak hükfunet 
~demı ~erkeziyet yoluna girme. 
ge kat ıyetl~ ~arar vermiştir. 
Mı!_lt~ka valılerme git.gide yeni 
5!lliihı_Yetler verilecektir. Böyle· 
lı.kle 1?are merkezinin yükü ha. 
fıflemış olacaktır. MalOındur ki 
b~~d'.1n . evvelki Fransrz idarei 
mulkıye ı işba haline gelmiş 
h?-lunnıaktaydı. Ekseriya en mü. 
hım .kararlar yalnız bunlara mü· 
taallık dosyalara bakılarak ve 
mahalli tatbik şartlanndan çok 
uzak kalan icaplar tahtında ve 
tilmckteydi. • 

(Dcumı 4 ünciide) 

ÇERÇEVE 

Kar.şılaşma 
Hecıp Fazıl Kısakürek 

Bundan tam bir hafta ene~ 8 
Ağustos Cuma ;::-ünü, (Neler olu
lor'l) ha lı'klı yazımızda ~:rle de-
miştik: • 

(Çöl"'Çil) Ve (Ruzvelt) şu andn 
başbaşa, diz dize ... İki devlet bil· 
yüğü a.rasınrla bu ka:rsı karşıya 
gelis, harbin başladığı ~ndcnberi 
en eh<.'mmiyeW karşda.şmn, .• Vak. 
tile (Bitler) ve (Musollni) nnı.. 
smdaki kal'§ıln.şmalardan çok da.. 
ha ;211ühim... Dcmokrasyalar cep. 
hesı bu karşılaşmada, mihver hak
kındaki nihai karar ve hareke.tini 
teshil edecek ... 

t İngiltere ve Almanya araaında 
uzlaşma ihtimalinin yegane :mfuııi 
telakki ettiğimizi haftalntrea evvel 
kaydettiğimiz Amerika, Mla file. 
rinde ısror ediyorsa, o halde .ken· 
dlsinden bütiln varlığıyla harbe 
iştirak etmC$i istenecektir. Ve 
Amerika için ya uzlıı.,c;maya razı 
olmak, yahut milyonluk seferi 
kuvvetleri garbI Avrupaya gön· 
dermcğe kadar büyük ~v.nstn 
harbe iştfrıık kanı.ruu vermekten 
başka çare kalmamıştır. 

Tam bir harta e\\·eı kaleme al. 
dıi:'lmız bu yazıda denıt•k · bUt Un 
hatamız, bir haft.a sonra süylen•• 
cek (izli '(' edilecek mfüplıede.) i 
biraz 'akitsiz ileri~ e siinnektcn 
ibaret. .• 

Gerçekten (Çörçll) \'e (Ru~ 
, clt) karsılasma..,ı iki dC\ Jet bu· 
yiij:;rüniin m<'nSUJl ~lduğo hükfımet 
nwknnlzma.<ımın da bugUn resml"ıı 
ort:a.)a attığı H?(hile, harbin ha
sındıınberi 'a'ki olmus kar!}ıla ma 
İanıı en f'Jıcınmhetlfsldir; ,.e tan 
bir hafta c,·,·cJki tefsir tnrzm1ı1 ... 
dan farklı bir ıııiinii nrZ<'trnenıek 

tc .•• 

8 Temmuzdan dlin sabah saat 
10 a kadar binden fazla Japon 
tayyaresi Çunking ve haval"sini 
ş'ddetle bombardıman et.mislerdir. 
Yüz elll saatten fazla devam e • 
den hava taarruzu olmuştur. De. 
vamlı olarak 6 gün 6 gece zarfın. 
da Japon tnyyareleri Çungkingin 
idari ve> askeri müessesatını bom
babdıklan esna.da hali· hic çık. Polis memuru elbiseleri 
ma.kmzın sığınaklarda kalmak mcc j ile denize atıldı ve 
buriycti ile karşıl::ı.smıştır. Atılan 

on bin bomba savısız yangınlar mhvaffak oldu 
çıkmasına sebep olm~tura (Yazısı 4 üncüde) 

Bugüne kadar (Hitlcr) ve (l\fu-
6?lini) nin Alp dağları eteğinde, 
bir vagonda yüz yüze gelmelerine 
mukabil Okyanusta ve bi'r yat için. 
de şimdi ilk defa olarak bashaşa 
gelen iki devlet büyüğüniln fikir 
ve iş mevzuunu kestirebilir mi.. 
)iz? 

Bence bu aşik3.r: 
Almanya ile uzlaşma voya ona 

karşı nihai harekete geçme mev. 
zuu ... 

.l\e!)ircdllcn mü t~rek beyaıına 
nwden anladığımız Şey, Alman~a· 
rn ılr nc,·I, onca knbulii pek zoı 
~ul •• •rı•un müılhem olanıl 
ihs.ı~ı \ ~ t · rt lnr knbul edilme 

(De\Bmı 4 oncitdc) 



ereyj görmeden paçaları 
sıvamak lazım ! · 

1htlM'ır ınc r' 1, ı.tnı nıc.,l'J~.,ı. 
it m l i lmn 1 ıra mcs~ 

et ııc• 1 si, hm m •lp-;J \C 

, hıı bln:ol. r • ı· el r \ n• •udn hir 
d ı un al ı.. ıı nı me .. elc·-si 'ar 

ır. \ r b 1 an ulun <'Zelı dnt. 
ı lnıl ·n 1 : .ır. 

ılh 11 • lıerf<e.,in "ır..ıklam 
lcdl 1, \ınıp tutu .. tuf,u bu ... ı. 

· k ı:;unlerde, komun.len bah.,t•I 
ıcl blruz t ah r ~öıiil<'Cf'ktir. Fa· 
at, onun iız kı" oldu~'\J l~ln hu 
'm<'Sel<"'' '\ 1 "imılldrn du Uıımek, 
ı t ınd<' ıhırmu'k. t<•dblrlt•r almak 
• :t.ı hr. \'e nlha~ et, lstanhuld,, 

llf'rkM soba lmmın:ı, ı•k erlyet, 
ı.ı ı;unlrrinrle m ngıılla. '"'mır. 

(1t"1l"nh<'r:I A df't olmu tur, şeh· 
rin k •mllr derdin ~re. aramak, 
bu t~ ıı.h madde~ 1 ucuza sattır 
m k i1;;in, l 1• lınsbdıktaıı sonra 
kararlar \ f'nne~e baslamr. lçtlnı:ı
lnr blrlblrinl t ldı• t'der, günl<'r, 
haftnlar, n\ l:ır ı;ct;;<'r, ki.ımiir isi 
bir türliı hal!Ntllcme7.,, Fakat ı..ra
zetolcr her ~in kli<;ek> mı., habe 
ri \erir: iwmlır ucn7.a satıl:ıcnk! .. 

İIJ:ıyt, bir j{Ün bıık&Ntnr.l, kar 
hından :ısıı.ı.;nuı «layananık merhul 

•iklimlere hirJT.t ettiği halde kö 
miir isi hiill Y"'rit!de ı;a)makf.adır. 
O zaman knnırl r, dosya dolapla
rına kO:.utur. V<' gt•IOOck mevsi
me kadar orada küflenir, ka.lırl 

luayycn bir nıe' imde, muay
:ren bir mUildet için alc~lenlp, bö· 
tıirı halkı ümit ''c telfiı lçinOO IJt. 
r an bu ise kııı; ~lamadan, hat. 
la onbahardan e\'Ycl elkoynıalı, 

:Başmaluıleter .. ~ _, ~ ,.., .,._. 

Yakıt 
A ım Us cenubi Afrika Başvekil 
ar~ı Smultı'un yalwz mühim wev. 

ı r işgal dl n bir cıovlet adamı olma 
1 ını, nynı ?..am:ındo. kendisine malı· 
:ı fcl ete ı ile clhnn matbuııtmda 

yor; 

r hslyet olduğunu nnlat 
nra Bınuts'un bir t rcUmel 
p yoı ve nctıce olarak öyle 

"Maresal • mut bu nazariyesi 
"11: ., e"lndl'n bal,ıbu ak olursa 

'\nıerlkalılann l\Ionroe kai4(,.;I dC' 
ine bir "kıta birliği" dc·~k ol· 
du~na ı;öre ll\'llı kaldc:-uln bir te· 
11 m .. ı a1ılabllir. Fakat. son df'fa 
\m rlka h rlch c müst<'şar:ı Sum· 
ner \ rle;'in h ıtUn l'enl \r. t~ki 
dtim ıullJct ll•rinl içerisine alar..ak 
bir l\lifü·t ler ('~nıl3 eti t~kil etle· 
re'I. nı~ hur VUsonıın ideıt.lini fıi· 
len talı kkuk pttlnnekten bahse· 
disi göstertrnr ki artık lmıanlarm 

ulhu \ c !OWldl'ti için krta hlrllk· 
lerl lifi J;elmlyor. Monroe kaide· 
sindeıı ,Yani im(ll tuta blrllğlnden 
dün3 a hfrllLrfne doğru hlr ileri 
hami~ )a.pmak icap edl)or. 

Bir nazariye ola.rak gerek ma
~ Smuts•an, gerek ''fison ve
yahut umncr Yels'bı ffldrlerlae 
asli dl) oeek yoktur, Fiiliyat salla· 
ma btt;)bJ edince iş delf şlyor. 

BilllasM lhtlyari olarak hilttl• 
ddDJa mDletlerhıla bir yere tO.P· 
humu181 •t.imall bl8aDa t.ok ga.M, 
fakat gib.enlğl nhhetbNle ııai.,...e 
bir ha)ı'lden ibaret görtlalyer.,, 

Martin.ez susuyorou; Cin Ali 
evvfl8. onun söz alınasuu bekli • 
yot'du, oÜllkÜ kendimnin Ut!tası ve • 
biiyfiğil}'dtt. 

Vıçelll'.O her nedC!l8e sab1ı1ı1s 
göriinüyordu, lllantineze eonı.: 

- Cevap vennlyomm? 
-~! 
Cin Aliye döndü 'Ye: 
- Ya sen ne dendn Meteos ! 
Dedi. D likaııü hle tereddüt el 

- Mükemmel bir karar ... 
P Nikola o.pi.al bir adam . dc-

kl ı r, fakat ildi.fi derecoo~ ceea • 
ti }oktur; !kahramanlık g6strı _ 
mcz; hntta onu biruz fazlsca sı 

lru=:tınrsaruz ve istediğinizi kabul 
e "IlCdiğı takdirde öldürü1ec!'ğinı 

a.tırsaruz hl'r yi kendili.;in • 
i n size teslim C'del'. 

Viçc n.zo M riliwze somu· 
- Meteos'un bu kann.ntlile ne 

in? 
- Tam mile doğıı dur. 
- O halde v rdi ~ karar tn 

olunac trr. Anımızda konu -
"Ull rm konw ulan yeroe knl • 

ı l'ztmge>ldığıni bıh~orsunuz: 
undiki me ele pek mühim olduğu 

n hazırı nmnyı lüzumlu bul -

- ltimnt cdl.fL~! 
Aynldılar. 

n Alı, rclAin daMeem . ~n ' -
"".k •ıı "3.londa ik1 &i!Biz ı · "il 
&JL1 ................. - ! .. dlı 

harf'l.rte ~ ıncll. t nt bil. edil '<'<'1-; 

ı C'dhlrlC'rin , . .,n larıııı knrı • ı ., 
muJı, h ı.ı ki bfı hlı .. nlıııl, el \ c ru 
uıı~~·tlp (":ılı nınl dır. 

Bnı:ıinkıl fıl.rnmıla, konıllr me 
selı•,.ine l rnın.. f'dl..,inıln ... rbrlıi 
\Hl': 

mr il.i ~un ('\\el, lıiılnı ınulıal
lcdPl.i bumurl'ltd(•ıı J,ıınıur ulmn, 
İl'HJl et d. llnifı,:I oğlu kil(ı,.,un ı 

, l'Cll kuru-r ı ... ıedl. Hunun iuerine 
i Nkikatl ıı hulunılııııı, , birl'ok kfı· 
milrclilerl dol .. tını, hep ... i dı• a~ ııl 
rnkıını hı<'rlnılc· dıırdnl:ır. llattü 
bazıları <iC'l.lı ı.uru a kıulı~r t;ıktı. 

lllı'kaı;ıuu sci' lendim, "ne :'.\ aııa 
hm, 1 kcledr.u )ı:ılıulı alı~ onız l,, 
dt"<ll. Hirka~ı da "snfılık malım 
yok!,. dl~ t' tc•r,..ledi. 

l az ~ilnlertnch· konılır i, 7,5 \C 

.,ekiz kuru :ı atılırsa, kı"m lmll -
miz ne ola<·ak'.' .. DenH'k, o :ı . .ıunnn 
"11osunu 15, 20 kuru"ıı. nlucajtıı, 
Uunn, imdiden bir t;;ure dfü;iin
nı~k, hlr fonnul bulmak laınndır. 

i !erimizi frı.adufiiıı 'kı·~ ftnc 
1 t•rket mekl>t' bir ze\ k bulduğumuz 
de,·lderi, c,~ktaıı tarihe ~omd~k, 
kafasını ~oktan ezdik, bu bfd'at in, 
bu st').) ieııin, Jlalkııı laydnla.ııııca.· 
~ı işlerde dere.); giınneden paça. 
ları Sl\anı:ık gerektir. 1'ıs ı.;-liııleri, 
bir de uuuı~al könıüril nmhtı•kir• 
lt•rllc uğrasnııyaluıı l 

Uyduı ıı nınsrafmı imduuı, çek • 
mez zahmet! 

l.AlmRI 

* Bu sene ılkm<-kte:plerde yenı 
talebe Jucydına. 15 eylu1de, dersic
rt'.' de 29 E,> Hildc ba nna.cakttr. 
Hazırlıklar ılerlenıcktedir. 

1(, Taınt Ba; rntlı ndnıda bir 
mlitekait tstanbulun muhtelif yf'r 
!erindeki emlMtlnl bfr tesise mp.. 
tetkrek Cerrahpaşa hasta.nesin 
bırakmıştrr. 

Taliı.t Bayroklı bundan 'baı;'ka 
malik olduğu z('lıgin kütupbaneyi 
de Be~ zit lnkıUlp müzP ve kUtilp· 
hanesine teberrU etmiştir. 

lf. Divrigi Nuri Demmı.ğ oriao • 
kulundan iyi derece ile 81Ilıflannı 
bitiren l"Hi talebeden mUteşck'kil 
bir kafile oğretmenlen ile birlik
te 'abat<> crkm.ıŞ!ardır. Tnl<:'bc -
ı r bu ee~allatlr;r.ı <'sn nıda İ7. -
mir ve lstanbulH dıı ıığm:ac k • 
lardır. 

* 11.mltte 7 temmuzda çıtmış 
olan el tezgahı dokuma !kursu bu 
giln kapanmıstır. Bir 8.) devam e_ 
den bu kursa 5i> lb.."l.yau yazılmış \ e 
devam f>denlC'rdPn 23 lbayo.n mu 
vaffa:k olarak diplomalarmı al -
mışlaıdır. Diploma alan bu ba)an
larnnıza n)TJca birer tezgah he<li
ye edilmiştir, 

"' Belediye ilk d fa olarak hal 
il~ Mwrçaı-şısı nrasm.dalti beş ada 
nm 1stiınlakinJ icap ett tl'ect>k bir 
istimlak planı luwrlıamıştır. Ay • 
rıca, Harbiye Çocuk bahçesinden 
tackaya kadar uzanan saha üzP. 

tindeki bost.anlıır da 'istimlak ı>di. 
lerek yol yapılacaktır. 

ahmoz bir ka.pryr be-.kli}orlardı. 
Hatice o ltapmm ol.e&mdc bulunu 
)U'du. Aiı, onu hır defa gonnek 
ve g(iınşnek mümkün olsnrdı ! 
Delikanlı vakti) le babasının tPh • 
liltede olduğu gün nasıl ısurap 
cekt.ı.ye<> şimdi d ayni acı} ı du 
yu,>oniu. Hahce)i mutlaka kur • 
tarmak iStiyorou: ~nlnız onu d~ .. 
ğH, şımdı u }i.iıi.ı.dilJ;r\l ~dınhk 
ve ferah ;salo.nhum, koı ıdorlanıı, 
meydanların kimhifir lle kad:ır a • 
ağısında inlh'f'n bıitlin Orncık 

kö,lülerinı. l\:andıy nin meşhur e
sir pazarma gund rilmedrn e\"\ ı 1 
kurta ma' ıhtı)al'ııu dll\U"'<>rdu. 

Oı \a b kın \eı 1 ccgi sırada 
kors nlaı ın ııro ııd bulunm ~ışı 
öyle kotu bir t~ duftü kı ... Şu 
Ali hın b<'la. ı Pu•n Nı.koln, DC'r 

dl n oklırıa elnu ti d Vı nzo ılc 
mUrınsebet~ gM'ftl t 1: hu ııretle 
kenm ba be-!ii akiıgının farkın 
dcı edğııdi. 

Bu!'ala~la snğn eola fnzl b k • 
maık, ,JDıii4ııoccesis goriinmc-k lf'hl • 
ke.li>'cll: hum rı '1Qn ' l t euhiı il 
dan?.R • 1t ar kJ onu dık 

f.I A B E '.R - :AlCşa m postası 

Esnaf nas .ahanesi 
binası 

Satın alınmeık 
uzere pazarlığa 

gir ışıldı 
Ebnaf cemiyetleri miıştere.k 

\ardnn te kihl.tı tarafından ku -
~!muş olnıı esnaf hastane.sinin 

1 
halen içinde bulunduğu binanın 
satınalınması içlll bina sahiplrrrile 
temasa geçllmi tir. 

Esnnf hnstnnesinln isgal <'l.tiği 
Alemdardaki bina için bina sa -
h.plerı 5-0.000 lira iste-mektedir • 
ler. Esnaf cemiyetleri ise bına • 
ya 35 b.n lira t.eltlif etmekte\Hr. 
Eğer müte!hassıs Prostun imar 
plAnrnda bu biruııuiı mevkii de • 
vamlı olarak kalabilecek ıse. bele
diye bu hu usta ga.nıntı verdiği 
takdird bina sahiplen) le pa.7.aı lı
ğa girisilecektir. 

Esnaf eemıyeUerınm halen bu 
işe ta.hsıs edecek ıs bin hm kn • 
dar bir parası vnrdıı. Fakat ihn.s. 
tanenin alınması imkanı görlililr_ 
se p ranm mütebaki kısmının te.. 
mini kolaylıkla kabil oln.cağı kn -
naati vardır. 

Esnaf hastruıesınln rontgen cı
bazılWl büyük Ulmba.lanndan bıri 
yandığı i~in biıika.ç gUndenberi 
röntgen alınamamaktadır. 

Esnaf cemiyetleri bu lambanın 
hastane tahsisatından ibariç ola • 
rak cemiyeUcr arasında topla.na. 
ra'k ibir parayla mübe.yaasma ka. 
mı vcmıişlcrdir. 

Polise hakaret eden 
kadınlı erkekli bir 
grup tevkif edildi 
Çarşıda kunduracıhk yapan 

Tabriycı Mihal. Yaşar, Yani 
adında d<itıtt gençıle Sony.ı adında 
şapkacı il.- kız ve Tanaş adında 
bir şapkacı çocuk, evvelki gece 

• beraber içm~ler ve lkennlerini 
bilemiyecek bir lıaldelerken :bir 
1.abıta memuruna hakaret ettik.. 
]erinden yakalanarak adliyeye 
getirmişlerdir. 

Dün. Clirmüme§liıut üçüncii 
sulh ·ceza. mah'kemesine verilen 
suçlulann altısı da tevkif edil. 
miştir. 

* Macit adında birisi, gayrinıü. 
badillcr cemiyeti vemcdan bulwt
dugu sn·alarda, ga.yrimübadillere 
n.)f: bazı lbonoları vaktinden evvel 
kullanmalk 9\lreb1A 120 biu Ura!• 
i h tilns yapmış tr. 

lktnci ağırcevr..ada rnulıakome e. 
<UIC'ıı Macıtlin duruşması sona er -
'miş ve miıddl'iumumi muavini 
mUt.aleasmı s'>yliyerek tPcziycsini 
istemiştir. MulıakAn'le miıdafan ve 
karar için iluürnışt.ır. \ 

:f. Beyazrt Çocuk ~em Ku. 
'Mlmu bütün geliri fakir çocuklara 
tahsis edilen zengin ı>rogramlı bir 
müsamere tertip etmiştir. Yarın 
akşam Cağaloğlunda, Çi.fıt.ese.ıııy • 
lar lbaJtçcshıd{'I verilecek olan mil. 
same.-cde, 1smaıl Dümbüllü, Su -
zan Şahin. Gayret Revü ve .A.wri 
heyeti ıcrayı sanat edeçeklerdir. 

53 
kat edeni r bile ne usaitlara ne 
kapıya alıüm göste .. dığini anlıya -
b lirlerdi. 

Son zamanlarda hı isti., an donan 
masilt• hlristi~an korsanların Tiırk 
sahillerine ve Türk gC'ınileı ıne 
~ aplıkları taarruzla!' Türk len de 
harclcete getirmişti; Tüı k koısan 
!arından baziları P ıtmos öniinde 
bile göıiinıirnl'lar; la.kin hf'm ge • 
m ilerı kil<;ük, hon d kendilcri..l: ec 
rühr ız oldul..Iarı içın lwnuz <;ckın 
gen davranı}oılaniı. Cin Alı bıı 
gtııı böylp bir gemı~,.. kumanda 
ederf'k ntiknm ılma) ı dli uııü) or, 
bu du tinrı lf r nı ısında imzan ade· 
ta heı f'\I unutu,>ordu. Rır gun 
ımd Ovacık ktı\ lerinın bulunduk 

lhtikarla mücadelede 

En mühim 
tedbir 
---<>-' 

&er dllllib 
Sattığı mallara 

komisyonca tesbit 
ed ilen 

Fiat listesini 
vitrine asacak 

Dun, vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırdarın ri asetinde top· 
!anan fiyat murakabe komiso. 
nu. ihtikarın süratle e~ilmesi için 
murakabe te.şkilitınm halkla el· 
birliği etmesinden sonra alınan 
neticeleri şayanı memnuniyet 
bulmuş, müeadelenin tam olması 
için daha alınacak tedbirleri ko. 
nuşınuştur. 

Bu esnada Ticaret Vekaletin· 
den bir emir gelmiE?1.ir. Buna gö. 
re, her dükkAn sattığı maddele· 
rin .komisyonca tcebit edilmiş 
fiyatlan vitrininde iri harfler. 
le ilin edecektir. Bu mecbur iyete 
mlihalif harekette bulwıanlar 
müddeiumumil~ verilecekler
dir. 

Komisyon bu usulün derhal 
ticarethanelere tamim ve tatbi.. 
kine karar vermiştir. 

Gazete 
başmuharrirleri 
izmire gittiler, 

20 ağustosta açılacak İ?.mir 
f uanna davet edılen gazete ıbaş .. 
rftuhanirleri dün rcfikalariyle 
birlikte lmıire hareket etmişler· 
dir. 

lzmir belediyesı tarafından 
hazırlanan programa göre. 15 
ağUstos cwna günü mısafi r gaze. 
teciler, otelde istirahat edecekler 
ve gece şehir gazill08Unda bele· 
diye reisi tarafından şereflerine 
bir ziyafet verilecektir. 16 ağus. 
tos cumartesi sabahı, belediye 
müessesattylc fuarda tetkikler 
yapılacak ve akşam üzeri bir 
garden parti tertip edilecektir. 
17 ağuo.;tos pa:r.ar günü lncimltı 
piajında öğle yemeği yenecek, 
körfezde bir geiznti vapılarnk 
ve Yamanlar tepesi çamlığında 
bir akşam ziyafeti verilecektir. 
18 ağustos pazartesi günü Ber. 
gamadaki tarihi arkeolojik eser. 
ler ve Aktepiyon ziyaret edile. 
cektir. 19 ağusto salı günü 
Çeşme plaj YC ılıcaları zıyarct 
edilecektir. 20 ağustos <;arşamba 
j;!linü fuarın açılması töreninde 
bulunacak olan gaz" ecilere bir 
veda ziyafeti verile 111 program 
ta.maırJanacaktır. 

Acaba Hatice ne yapıyor<ht, na· 
ınl bir hayat geçiriyordu! Vıçen • 
u>nun ona dair beslediği niyetler 
nereye kadar varacaktı? Genç !k121 

kendisine yapılacak tecavüzlere ne 
dereceye kadar mu~avemet edebi· 
lecekti? Ali bu suallerin hiçbfrlne 
tatnun Pdici cevaplar bulamıyor • 
du. Lakin Viçenzonun Haticeye 
karşı hususi bir allka gösterişi 
geı-çekten d kka tc !Ayık bir hadise 
:dl. Nrteltim bu h~ konmnlar 
adasında da çok göze batmışh. Şu· 
roda iburada, fJSıltılHr halinde ko. 
nuşuluyordu. Bazıları hHyırh bul· 
muyorlardı. 

...:... Bir !kadnıı sevmek, tesir al · 
tında kalmaktır, in8anı ~ anıltır ! 

Diyorlardı. Çoğu ise SC'vinh or • 
tardı : 

- Biz de aı ka hak kazanacağız! 
Bı~ de sev~ep ve adamız enle. 
neee-k ! 

Şehirlerimizin 
imarı planları 
S ams un ve 
Polatl ı planları 

ıç i n müsabaka 
açılacak 

Dahiliye Vekaleti ibaşhca ec· 
hir ve kasabalarnnızm unar 
planlarmm ve imara esas olacak 
avan 'Projelerin hazırlanması 
işine devam ohıJUDiSına karar 
vermiştir. Dahiliye V ck8.leti be. 
lediyeler imar heyeti riyaseti bu 
husustaki program mucibince 
bundan sonra da sıra ile şehirle
rimizin imar projeleri hazırlan_ 
makta devam edilecektir. 

Öğrendiğimize göre, Samsun 
§ehrinin imar :planı ve avan 
projesiyle gittik~e genişlemekte 
olan Polatlının imar planı ön 
sait<ı hazırlanacaktır. Bunu di. 
ğer bazı şehir ve kasa.balarırnı· 
zm imar plfuılarmm hazırlanma. 
sı takip edecektir. 

Samsun şehri ve'Polath kasa· 
basının imar ve inkişaf planlan· 
nm haZTrlanmasında şimdiye ka. 
dar olduğu gibi mimar ve mlihe. 
disler arasında müsabaka açmak 
usulü takip olunmaktadır. Bu 
müsabakaları kazanacak mimar 
veya mühendise Dahiliye Vckiı.· 
Jeti bedel mukabilinde projenin 
hazırlanmasını ihale edecektir. 

Su ~evzii için bir 
nızamname 

Nafia Yek.aleti şehir ve kasa .. 
balarda abonelere sv tevzi ve sa· 
lJ§I hakkında bir nizamname ha. 
zırlamıştır. Ni?.amnameöc işlen· 
mesi memnu olan işler sayıldık. 
tan sonra hilafına hareket eden· 
!erin ibu yiraden doğacak zarar. 
ları tanzim edecekleri son üç ay 
zarfındaki sarfiyatın on mısli 
nin bedelini yine tazminat olın·ak 
idareye vermeğc meobur olacak. 
Jarr bildirilmekte. tekerrürü ha· 
liııde suyun kesileçeği ilave edil. 
mektedir. 

Üniversited e ikma l 
imtihanları 

Oniversitede ikmal imtihanla· 
rına başlama günlerini tesbit 
için ünive.ı'Site tedris heyeti ,dün 
Rektöriin başkanlığında toplan. 
mıştır. . 

Bu toı>lantıda verilen karara 
göre ikmal imtihanları 22 eyhil· 
de. hukuk fakültesinin eleme 
imtihanlan 22 ve 24 cvlüldc •a. 
pılacaktır. · 

Atlarının aya klarına 

lastik kovmıyan 
arabacılar 

olar.aktır. 

T ı\ ~ 11•! 
''Fatih üıuversıtrsl" 

da "Semaniye Mı.hll • ..- • .d 
Pangaltıda ~ref Elendi sokağın minin flk keıımesı .. ,~ r 

da oturan okuyucularımızdan Salih !inde çıkmıli; dUnkll ,::'
1 Ul.Je diyor ki: ısır 

mer" in "Hamer. 0 ,ar f 
"Bazı yük rnbecılnrı atıarmın a · 

yııklarına 111.atik koydurmadıklann. 
cıın, hayvanlar şehrin bllhaıJSa yo· 
kuş olan sol\altlanndn, tıklım tıklım 
yUkJU arabayı çekmek için bUyUk 
mU§klll!ta uğruyor, aynkl:.ırı kay· 
dığı lçiı. dUşUyor, kıılkıyor, ~ine dU 
gUyor, ve bu işkenceyi andıran ınan. 
zara insana ıztırap veriyor. Beledi· 
ye esasen me\cut arabaların yan • 
sından fazlasının beygtrlcrlnde tat 
bil< edilen bu usuıu bUtıln arabalar 
için mecburi kılsa mk aık gözlere 
çarpan ve insanlık duygularımızı 

rencide eden bu man1.aradan kurtul. 
muş olacağız.. Bunu altikadarlarm 
nazarı dikkatine rzetmenlz! rica e· 
derim." 

nıımuo~ 

Yeni graırı~~ bl',) 
yılına yetı~' 

Jlk ve orta ~~ 
edilecek granıerı Jel~ 
teplcr açılıncaya ·fi~ 
vacak olan be~ ıı•;r-1 
her ~un öğleden ~ 
İstanbul kız Jise81~ 
nna de-yam etıne~~.J 

Kornısyonda . ~ 
Necmettin Halil• "f'(
M.ithat Sadullah U
Bulunmaktad~riıef'.) 
.senesine yeti/A 

HER GON BiR iSiM ~ 
NiKOLAYE~ 

Dimktı Alman harp toollğt Alımın )tıf limanı ~ııcııi• ~ ılJJ 
kuV\'ct lC'rlnin Sikolıı.~ erten 50 mil re açıktır. 1920 _•e_f .. 
uuı..;a ohlujuııu haber vermlıjtir, rafından ti'k:ral' i#5~ ,,rıl, ' 

Nlkolayef, Karadenl7. Mhlllnde bir rcunıuıt·a tmrbt·tıol~ 
Jtus limanıdır. Bütün Hus fil08Unu ·' 'm bahraııı tçln 

1 rı z:ndanlara bnnıt doldursa ve 
~tetiles<• kors.ın ) uvası ha' aya uc;ar 
bir vı - ııı ta!; h ılinc gP!ırdı, aıt k 
Türk aan ' llet i de heı tUrlü lehli . 
kedPn kurtulmu olurdu. I..uk ıı bu 
henüz ' rılnı sı p k gli \e uz;ık 
bir hın ı di: §im dil c Ü\ ukhlaı ı 
ve lfaticP\ ı kurtaı ıı ıts(' hayutı · 
n n rn bıi t k mu\a fakı.>< tinı k ı · 
z nmnı oluroıı. 

Hepsi do kanlı aanlı adamlardı; 
bol paraları vardı: hele son iki yıl 
iı;ind(' \aplıldarı ak ılar o kadar 
oeıeketlı oimu tu ki •. Hf"men he 
men !•er şeyleri tamamdı ve nıti • 
kem:nl•ldi; yalnt?. knc ın eksikti, 
!:5enedc b ' r i.ki d~fa vel' len kadınlı 
..i)ıtft-tlc-dn bııkn<: mesut saati 
rıck çabuk ~eçı}'oı·c.hı. Yuzleı'\:ı ge 
ccdcn sonra doğa11 bu kwa ze\·k 
gilnle>ri birer ıUya kadaı· bile siir. 
minordu. Patmo n i ı artı11: es 
ınılı bıı Yt•r olmak ıı çıkmall\dı; 

a lacak kadar Ketıl blı· hıırp Hmanr 'ardır. ~ 
nın yaıııbeşında !ll!llNIP bir buçuk mil 0 lkola3ef ti'!'& .,,r~ 

1 ;\on ton mal llbal 'e lhra•: edrn bir it• çalııtır. llıı'ikoıa~;, 11' 
ticaret lleıanı \ardır. Ntıfu11u 100 bin. \e Apost-0lofoy• 

(Deıırom t'nr) 

dlr. NLkolaJ t'f bilhassa bıığdll~, ham ballıdır. t ıf# 

demir, nını~aJıcz., "' rkn lhrıtç e Hu ·•:ıııın J)ln.)l'P" 
der. 1.lınanda ınbk•nunrl bını kırma 

ın ıl.'ioPlcrl \ llrdır Hu ~ ilzdı.m ."'i'ikola 
rlrıln .r dı'lllt.e 

krrMnndaitr 



TARiH SAVFALARI 

Yeni Türk harflerile basılması lazım gelen bir kitap: 

Macar Akademisi azasından 
doktor ignace Kunoş'un 

ürk Halk Edebiyatı (·) 

a 

d araretle· 
evarn e iyor 
~1'11 lt 

ela. tnlllıte'lif (A.A..) - Yurdumu~. 
tlıakta oıa.ıı laUkam Ucrde yapıl. 
Yolı.ı 1rıJ <h:mll'y<.ıllan lle demir 
h:- ~atına lt • 
v"'<l Verile a etUdlcr etrafında 
Yolu ~aa~alfunrıta göre, demir_ 
~e _ 1 z halen Diyarbakır -
lıu"- rıı.k Eı11 - ğ .. ut haUa ' =• - Van lran 
ıu hattı üz rı ile Zonguıd:ık - Koz-
~ettc ~rl.ııde olmak üzere üç 
~rdaıı. ~va.m eylemektedir. 
l{ hı.ıdı.ıt h Yarbakır - Oe:uc -

Urt.ıı.ıan nı a.ttınıxı, Sllrô civarmdn 

~0nıetrelik :ıne kadar olan 159 
Uo bttını mnt.nın Ul§aa b tama. 
~Olan~ Btsınu kazasına ka.. 
~ tloktada.n, l§lctnıcyc acıl.ı:niştır. 
U dar Olan R:urtaıan mevkllnc 
rrıo baıı kap~snu da ray f~riyııtı 
anıLıJılllaaın nokaanınrmm ta. 

~lttıa doıtr dan sonra bu sene so 
<:.J~~... a l§ıcını.. • 

~n --ı;- - \'ıuı ye açılacaktır. 
~~ c lhaıcsı - 1ran hattının gc. 
liJt - l>aıu Yapılrnıunıı.ı olan EUI. 
ru l:Ok arıza.ı ~aınndal~ 70 kilometre.. 
rııı;: ttıneııe:ı 'ı: blr Çok bllytllt kl:ip.. 

t> ÇaJı:tnaıa Uva eden kısmı ilze. 
aıu n ra devanı edilm ktcd" o Capak c ır. 

l<"nıı l!ı.aıeaı Ya ÇUr ıuasmdo.kl bu 
l't~ ı1a da in Pılan 64 kllomctrclik 

· !iaa başı:ınmak üze 
~lece • 
~ 61 l:ıtag Cabakçur arşısmdakl 
'll trcuk 01/onuna kadar 134 kllo-:;t flah.; ~u kısım bllyUk bir fa. 
u~ 42 ~ ba o ıı.caktır. 
lcı .... ~uD ara.

81 
!!Inda Cablkçur ltar§181 

et;',..~ da he;"lı!akJ 100 kilometrelik 
~ oınc.11tnıturıu etUdlert ikmnl e. 
lq~da bu ıu:: önUnıUzdckl ilk. 
~~ ar tlzcrindo do in. 

<:aktır, 

~ (llevnnn 4 üncüde) 

ıo s 
ene evvel burtün 

Doktor lgnace Kunoş'un lstan. 
bul Unlversitesinde vermig oldu • 
ğu konfernnslıı.rdnn :mürekkep o • 
Jnn bu !kıymetli eserin yeni harf. 
lerimizlo yeniden basılması lüzu· 
munu geçen yazımda ileriye sür • 
müş, bu r;;irin kitaptan bazı satır. 
1ar naklederek okuyucularıma, bu 
kitap üzerinde tekrar dolaşacağı • 
mızı vaadclmiştim. 

"Türk köylüsilniln a.h -.c vahı 
yok mu? Bahçesindeki gülünün 
rengi ve kokuSu yok mu? BülbUJ· 
lerlırlıı figanı yok mu? Türklerin 
halk edebiyatı bu kadar diyenlere 
in.anmam!.. Vallahi inanmam! Bil 
Jahi ina:nmam !, diyen Macar gen. 

1 eb. ci ü~ dört hafta sonra, o cd ıya.t.ı 
buın;ak için Peştedcn bir Tuna vıı 
puruna birtiı)•or: 

"Var va rn, sür siircnin des. 
tursuz bağa girenin hali budur 
hey! .• Elveda Peşte, clvcdıı! .. " 

''Az gittik, uz gittik, dere tepe 
düz gittik, her günkü günümtizü 
gUn ettik ... Ta ki, ~nle~c bir 
gün kazan derbcndlnı geçtik, A· 
~le dedikleri bir Türk adacığı 
önüne, yani iskelesi ol~.n ··~ı~· 
va" şehrine vardık, Tt~rk!_en, ılk 
defa bu münasebetle gördum. (A· 
da.kaİeli kayıkçılar), bazıları el 
pençe divan durup veya bağdaş 
kurup sıra sıra söğütler gibi Tuna 
IJoyısmda. oturur, müşterileri bek. 

lerlel'dL" 
Macnr profesörtin sözUnü kese· 

reık şuraya küçük bir not ilave c· 
deyim: 

1876 Rus haıt>inden sonra, Tu· 
na ırmağı Tilrk topraklarının dI • 
emda Jta.ldı. bu ırmak üzerinde, 
ynlnız küçücük bir ııda, Ada.kale, 
Osmanlı 1nıparat.orluğunun Tuna. 
üzerindeki eski hii.kimiyet.inin bir 
tarUıl niş:uıesi gibi, cilıBJl harb:ne 
kn.da.r Osmanlı idareslne tabi oldu, 
lstanbul vira •etinin bir nahiyesi 
"ayıldı, Ada1mlede bayrağımız dal· 
gala.nıyordu. 

Adaka.le orta Tuıuı.da HU"§a. 
va = orsa.va ile Scveriıı arasın.da: 
dir. Dcmirka.pılar boğazını geçtik. 
ten sonra gelir. Tunarun bu lasmr, 
birlnci cihan ba.rbınden evvel Ma.· 
ca.ristanm idi. Harpten sonra, A· 
daknle ile bern;ber Romanya.ya. geç 
ti Karşı ya.kası jsc Yugoslavya.ya 
aitti. Bu harpten sonra.~ o~a: 
eak kestiremem. Ama, bı.r ta.rlhı 
batıra olarak. doğrusu ya, içim çe. 

ı~ M.... ker Romanya. ile 1936 da yapılan 
4\Ja.ııı -"tilll!tQs 11131 Cumartesi g~cn a.nla.5Jll.8SI üzerine, zannc· 

.tl'l(.ltı ıı:ı ve.rd· d rlm ki Adakale Türkleri de 
' ,~ıltııın ·:n lııı.bero söre ı•a. ~rdum~ getirilmişlerdir, ~e~ • 
'_, ı ıı rı, rransız Baş· rilm.işlersc. nerede is~ü.n edild?<. • 
'da,~t <ı:..:ı llrta111 Bcrllıu.· lerini tarihimizle ugraşan naçız 

·~lttıı .h, ll ~Ur. bir v~tandnş olarak öğrenmt1< ~ • 
t1' f.\...ıı:ı !•ar.ısı ~l~ Uc hrlrlclye terim, bilen olurda haber veril'Sc 
4ttıı-"llia ~ rctıerlnden &0ı11· hoşnud kalırım. 
~~ lıt.tı,nı :knı il hrırtcıl c nn. Ada.kaleye gelelim; bakalım 

11
"· Yn.Jı?t cbneıcrı bek· doktor no diyor: 

-2-
1a.rım can kula.ğile di:nlmen, b1r 
dcnbire Ada.k.a.le gençlerinden bi • 
tisinin ağzm.dan hazin bir nağme 
!<ıktr. Oh! .. O yüreğimdeki sevinç. 
o gönlümdeki ferahh'k! •• 

- Söyle hem.seri .. söyle o şar· 
kıyı! 

Diye yalvanııken o: 

! 
................................................ ! 

Yazan: i 
Reşat Ekrem Koçu 

1 ............ • .......... ı 1111111111111111111111 

- Söylediğim beyit şarkı de • 
ğil, türküdür, türkü! 

Dedi. 
- Ne gibi türitü? diye sordum. 
- İşte, Budin tilrldisti .. dedi. 
- DaJıa ho1 vn!. Da.ha iyi ya.!, 

Çok sevindim, hC"nim de imcd.lğim 
budur ... 

"Dört gözü:ın olsaydı hepaiylc 
bakardım, dört kulağrm olsaydı, 
hepsiyle dinlerdim, gencin bu söy 
lediği Budin tilıikilsü, bir 'fürlc ağ
zından ilk evvel işittiğim beyit 
şöyle ;di: 

Otmc blilbül ötm~, :f1L1. bahar oldu, 
BUlblilün figanı ooğrnm deldI. 
om alıp satmanın :ıamanı geldi, 
Aldı Nemse bizim nıwh Budinl! 

Budiııin içinde serdar kızıyım 
Anamın babanım Hd gözüyüm 
Kafeste hesll kınah kuzuyum 
ı\ldı Nemse bizim nazlı BndinL •• 

Kıblo tarafından üç top atıldı 
l'~nbe ı,rünüydü günot: tutuldu 
Cuma günüydü Budin ntındı 
Aldı Nemse bizim nulı Bud.inl ... 

".1.ştc .. halle edebiyatı bu de~ 
ml ya.?.. İşte Tildtlcrln halk §liri 
yok mu ya? .• 

- Nasıl efendim, bizim Ad&ka· 
le türkUsünü beğendin mi? 

- Çok hOŞlmla gitti, dedim, 
minnet oldu canının... teşekkürler 
olsun size .. Bu türküden başka. da· 
ha. ne bilirsiniz? 

- Bizim ada.ya çtkanınn söyle. 
rim .. 

"Ç'.ok düşünmeksiz1n pılıyı prrtr 

ka.Uannbilhniştir? ! Hem halk anı. 
amda gezip dolaşmak her kişinin 
kin da değildir. Evvelii, kafası 
işine ya.tion, salıa8tnda usul sNıi· 
bi olarak yetişmiş olmak şarttır, 
aonra ''teva.zu" denilen n.sil kisve 
ye bÜrünmek JAzımdır, Kendisi tür 
killeri toplaya du.r8Uil lbiz de !Ku
noşda.ıı Adaıka.ie .hakkında. no kry. 
metli şeyler öğreniyoruz: 

"Beş ytiz ( !) nUfusu olan ada· 
ya. c_;tkar çıkmaz, !kasaba ~ be" 
.ni kar§ıladrlar; ve ya.km bır kah" 
veye götül'dUler. Ka.hve ve ciga.ra. 
ikramdan, nereden gelip nereye 
·tıtiğimi sorduktan sonra taUı tat ~ . d 

lı lroııuşmağa başladık. Berum e 
asıl mera'kım Adakale türküleri 
idi. 

,:Kulenin öbür ucunda gençlerin 
Ocıılıvesi va.r, a.k§3m üstü oraya 
git, hem türkü ve hem §arkı 
var" ded.l.ler. Gençlerden Fehmi e. 
fendi dsmindo biri vardı. En ziya· 
de onunla seviştim, Rusçuk idadi· 
sinden henüz ç~. mektepli ol· 
duğundan türküye mürküye ehem.. 
miyet vermiyor: ''Onlar saçma 
§eyler, cahillerin eğlen.ces.idir, se· 
ınin nene lAzım ?" dedi. Meramımı 
a.nlatn.madmı. Akşam namazından 
sonra Fehmi ile birlikte gençleri_n 
Oca.hveelno doğrulduk. Al!(B.Clk bir 
!kulilbe olan bu kahve, viran bir 
yerde, kalenin en son bucağında 
bulunuyol"d.u. 1.c;inde gençler otur 
muştu. BeyiUer ısöylcndi, cfinhllş 
edildi. Fehmi: 

- lşto senin iskcledcad !kayık· 
çın, Budin türküsü.nü eöyl.iyen, onu 
ooylet .• onun erzlamasmı yaz! de. 
dl. 

Kayikçı b!zi sörur görmez bil.§" 
lamamn. mı türltüye: 

Şu adndn.n gelip gcçt1ın, 
Acı tatlı 11uyun lçthn, 
Ben yarimden ayn düırtün. 
Aman ncla şirin ada.. 
Kal seıa.met, §irin ada.! •• 

Ru adanın çiÇek1ert 
Ötmez oldu bülbülleri, 
Tuhaf ~öylüyor dilleri 
Ama.o ada birin a.da 
Kıı.l sclimct §irin ada ... 

y:ı alıp hemen vapurdan indim. la· ~tt ndanm htunmlıın 
keleye çılttmı, bir sandala bindim, Şah'ar giyer a.dn.mları 
ve yelken a.ça.ra.k adaya. geldik! •. " Pel: ı~ ldlr oğla.nlan 

Burada duraca.ı,~! •• Üniversite Aman ada ıdıin ad:ı. 
tahsilini bitirmi,ı kaç genç, her Knl selfLmr:t slrin ada! .. 
türlü mahrumiyeti göze alarak, • ~ 
sırf merak sardığı bakir bir saha.· Doktorun gUze.I tckerlcmesilo: 
da bilgi sahibi ohnak ~·n yurdu • "Uzntrnrynlım kameti 1roparlrı% 
muzu dolaşnn.ğa. çı1cml§lır?! Hali kıvn.meti!" ' 
vakti Yerinde kaç baba, oğlunu bir Diye lbu yazıyı bumda. kcsfyo· 
yurt seya.lıatine göndermcği dü • .rum. Macarlı Kunoşun '~ 
şünm.üş~ü;·? ! Kı:ı.ç muallim. boş o!l iıalk ·~cb!ıyab" yen! hn.rflentmizle 
talebesını toplıyara.k ve M.aa.rif basılma.sı Jfızım mühim. kitaplar • 
".:ekAJ.etinin, Partinin vcsalr t.eŞk.r dan biridir! .• 
latın Yardımını istemeden, ''gör 
:rnek ve araştırmak denilen asil (~') Birinci yazı 13-8-19-11 ta.. 

~ "Bu a.damlnrnı tüt.kçe konuştuk 
~~!.. ~ı-.-~-~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" ~at btt . --= · 

duyguların. yol y~ukla.rma ribll nüsluwmd:a.. 

1~ bir :vaı!~U sahalara her • 
~~· "iaı~~ı Rirdiği tcsbit o.. 
t Jl %ikırt ' enkaz arasında 
L':tbitlllllhen.:ı: bulundu ki bun • 
'1.1 ~;ı_;:·'41Sc ait 
ı~a~· l:lundan o_lınndıkları 
, llıUh~I <le k . ?~knıolundu 

'e endis endisıru feda eL 
~:tda hava;c cilıaztarile bir-
~ ika b a uçnıu:ştu 
~~:~haıaru ugt~:;uı;:ada ·askeri 

llr>ıın ~ok lllütJıiş hniş yegane 
~ !lı.ı C.:Cek bir da Ve harikula· 
it.,~ v Us, bu . rbesiydl. 
la ... %iı~ ltorkUtı~Uhendisi, plan • 
~aea:iYecek ?aketlni bir dn.. 
'l'ı lt ~ bir flelt~~ Yerlııe konu. 
il~ Uyıc bu h e berhava et_ 
~ l a~laaı olab~bin belki en 
~ '"'h,.::-... nı ebedi .ecek bir f e
"11 cl(tlı-. nen ortadan 
ıı retltar 
~ ~ltlu~ ~n bir Rus ca· 

o ~lin fab . edilnı.iştir. 
b~I"ikalarında aslen 

<11., Alnıanıa.r bulun 
un 

~r-ır; ~lını an lllühcndis·ının· 
lld ~ giz)" 
~ti .1 Ve tnlik ı Çalıııınnlarr 

Yazan: Casus mektebi profesö:~sinden İsveçli A. MENGHAM 
Çeviren: H. D. 

bizzat girerek Bavyera.daın tccrü. 
be saha.sına gelmi..<J, orada. en ınu· 
vaftk saa.ti kollıyarak ve kapalı 
olduğu yeroen di§anya çıkmaya 
muvaffak olamadan bombalarını a· 

teslemiı:ı bu suretle kendıni de ber .. .. 
hava olmuştur. 

Esasen son zamanla.rdn. Rus ca· 
suslan eUretierile hayret uynndır. 
ınaktadırlar. Kullandıkları suuller 
de ayrı nyrı yepyeni çığırlardır. 

tek tUk Amerikalılardan -başka 
hiçbir milletin casusu gjmıcmlştlr. 
Bütiln casuslar ııncak Almanların 
i ga.l ettiği sahalarda. faaliyet gös 
terebilmektcdirler 

Yalnız Rus ca.s~slarıdır ıki, Al • 
manynnm içinde dahi mükemmel 
ı;nlı~abiliyorlar. 

Rus ca.sualarmm hemen her biri 
hususi ve teknik ca.susluk mektep 
lerinde tahsil görmüş. mükemmel 
yetiı:;tiril.ml§lcrdir. Birçokları da 
hentiz dünyaca bilinmiyen birçok 
yeni cihazlarla mücehhez bulun • 
maktadırlar. 

Meseı.a. Rus cnauslan yaklaşıla • 
mıyan yerlere darbelerini vura.bil· 
ınck için (casus lağımı) denilen 
bir usul kullanmakta.dolar. ' 

çine girip araşt.mruıhırda bulun • 
ma.k istediği zaman, o lüıada.n bir 
~ki kilometre ıwıkt.a ve aslft. dile. 
lka:ti çelı:miyecek mütevazı bir bina 
~-a. yc.rleş:meıtto, om.dan mğıml kas 
makta.dır. 

Bunun için elektrikle 5şliyen V? 
8Cssiz çnlışan tıır yem.Hl !kazma er 
hn.zı ikullanılmaktadxr. 

Bu cihaz gnyet pratik ve nıil • 
kemmeldir: Hiç ses srı.da ~ık.arım&" 
dan lbu cihaz.ln bil'kaç gün içbıde 
;bir insa.nm rahD.tça. }iirUyebileceği 
siper §eklinde iblr kanal kazmak 
mümkün olabilmektedir. 

Bu Jş için cihazın prizini şehrin 
elektrik cereyanına raptetmek 
kiı.fidir. 

Aynı za.nuında açılan kana.la da 
yine evin cereyanından bir hat u. 
zıı.tma.k suret.ile kanalın munta • 
zn.m şekilde aydınlatılması temin 
edilebiliyor. 

Şüphesiz ibu usul ııek mühim zn. 
mnnlarda müracaat edilen hD.yli çc 
tin bir usuldür. Bununla bera 
ber Rus casusları sı:k sık buna mU 
rn.caat etmekte ve büyük muvaf . 
fakıyet elde etmektedirler. 

YEN·i TIP 
KAMYONETLER 

Dikkat ettiniz mi bilmem, 
geçen gün bir refikimizin de 
aynı mevzua temas ettiğini 
hatırlıyorum~ Hususi otomo
biller birer birer kılrk değif· 
tirmiye baıladılar, arkalarına 
süslü ve cilcilı tahtalarla bir 
ek yapılmakta, zahiren birer 
kamyonet §ehline konulmak. 
ta ve çalı§maktadır. Adları
na kamyonet denen bu oto. 
mobillerin, tenezziihlcrde 
kullanıldığına alıit olmak i. 
çin yalnız pazar ,::ünlerini 
behlemek icap etmiyor,· he. 
men hn gün böyle birine ve. 
ya birkaçına r~tlamamak 
imkansızdır Kimi nldatıyo. 
raz? Ve bunlara nasıl izin 
veriliyor? Bu sualleri aynı 
hileye sapmaktansa hutıusi 

nım 2l!amları 
-- - - -
LEONARDO 

ZEHiRLi 

arabasının garaıında çuru. 
mesini tercih eden bir husu
si sıraba ~a:ı1= '-i sorsa, acaba 
bunların kamyonet olduğu 
ve hakikatcen ihtiyaç için 
lzullanıldığı söylenebilir mi? 

YENi TESiSA TT AN 
NE ANLARSINIZ? 

Mısrrçarşısınm asrile:şmek 
üzere bulunduğunu biliyo. 
ruz. Yüzüne gözüne şimdi 
çc."ıi düzen vermekte. Bu ma
liim olunca bir gazetede: 
"Mısırçarşısına yeni tesisat 
yapılıyor', baslığı görürseniz 
bundan ne anlar, yahut ne 
tahayyül eder6iniz? 

Nt•ler neler değil mi? Ba. 
hınız, yeni diye neleri telak
ki ediyoruz: Havagazi, elek
trik, su ve kanalizasyon. 

R. 
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Lukreçya Borciya'ya düşmanlarını 
öldürtmeğe yaraınışlı ... 

Eserleri ilk de!ı:ı. olarak bir a. Leonardo askeı t n Uhrndıs sıfn: 
rn.da bulunacak olan Leonardo da Uylc, me 'tur Papa 6 ncı Aleksan· 
Vlnçi.yi gerçeıktcn dünya.um en dr,ııı oğlu Seza.r Borcıy la da 'lıiz. 
bUyUk ~ olarak sayabiliriz. met OlnU§tir. 
Fa:ka.t yalnız resim yn.pmn.kln kal· Askeri tetkikler sahnsında d:ı 
mamıştır. Onun dehası çok ibüyük· sayısız ~erler brrakmışt.ır. Bu c • 
çok genişti. 

1 
serlerde, ganllerin batırılmasm • 

Ressaml1ğmda.n mna.dn Leonar dan, ıınıılıtelif silah ve 8.leUerden. 
do da Vinçi aynı zaamnda mUkem. dexüzaltı gemilerinden, gıız mn.s • 
mel bir hey'keltra.ştı. Devrin en kelerinden >'e d'ğer harp filet ve 
meşhur minınrlarmdan da bir.lsly- mnlzcmclorindn ~ğu Lcon rdo 
dl. FWktc yamttığı eserler o dev- da Vinçinln çizili:!i ~ 1 r U rın. 
rin ha.rlciasıydı. Leonardo musiki de bugiin bile ru n alz ınck• 
V-0 tlb ;ıe uğra.şmı:ş, hatta şlrlCl' de Olarak kullanılmaktadır. 
ynzmışttr. Saıyr.sız ıUnıt eserleıi de 1497 srnes:n C' Lconardo d• 
vardır. Bu eserlerinde, su kanun· Vinçi ilk paraşiıtU de k(lflfetmh • 
]arı ha;kkmda., fizik.ten, topçuluk - tir. 1513 ile 1516 arasında Ponti 
tan, cehlrdon, Jdmya ve tıbdan batnklı1ı:ln.rını kurutma teı:;cbbU 
bsJısetmiş!Jr. Ayrıca harp ibllgile· sUne de girlşmlf]tir. Fa.kat kü.fi dl" 
rl bakkmda da bir eser yı:ı.znıŞ:Ir. reccdo yardmı göremedıği için, bu 

işten yaz gcÇmiştir. . ,,. . 
Lcıonardo da Vinçl tayyn.reellllı:

ıte de ilk uğnışnla.rdnn birlydi, 
Bu g~ Jstid&Uı aanatk!lr, 1452 

de ,ADlk.ya.nu d1 Vı:ı.1da.rnoyada Vın.. 
il viJAyetin.dc dilıeynya gelmiıJ
tır. Babe.sr Florentln dıık88ITJm kL 
tlblydi. N.ikDhlı Uç kn.rısly1e yn.şr 
yordu ve blrçoık çoetıklan vardı. 
l§t.e küçük Leoınardoo.un gençliği, 
lbu liç üveya.na.sı '.YO kardeşlerlylo 
geÇrnlştir. 

14 yaşına. geld.ii;rl zaman, resbn, 
riyaziye ve diğer ilimlerl öğren • 
mek 1..Çin evden aynlınL:;t.Ir. 

• 1(. • 

Leonn.l'do bir m.Uddet sonra bir 
keman mü.sabaknsma girmiştir. 
KemAJ\ ça.l:ı:rlten hel1kesln nnza.n 
dikkailn1 cclbctmiş, bundan sonrn. 
Ludoviko :M'.oronun sa.rayına çağı · 
rıbnışt.Ir. Diilmnm hizmetinde 1499 
senesine ika.dar kal.nuş, sonm Flo. 
rensaya., omdan da V cnediğe git· 
miştir. Om.da Florenson ve bilhas· 
sa Venedik resim "mekteplerinin" 
eserleri üzerinde c;:.alışrnıştrr. 

Lconardo da Vinçl Venedikten 
tekrar mcmieketlne dönmüş, Mcdi 
çi ailesinin hizmetine girmiştir. 
Medlçi duka.sının hamiye mtihen· 
disi sıfntiyle heınen hemen bUtün 
ltalyayı gezmiştir. Bu ülim o dev 
rin hemen bütün ilini sahnİannda 
çalL5J!UŞ ve her sahada büyUk mu. 
vaffakıyetler elde etmiştir. Leo · 
no.rdonun evinde zehirli böcC'k ve 
örümcckle'rd.en mUteşek'kil büyük 
bir koleksiyonu vadı. Çünkü ken· 
<!isi zehirler üzerinde çok uğriı:; · 
mı§ltr. Bahçesinde gnyet iri cins 
güzel bir şeftali yctıştirrncğc mu 
vaffak olmu.,cıtu. Bu ı:;eftalllerdE.' 
müthiş bir zehir bulunuyordu. 

Lconardo da Vinçl rcsljör vo 
dekoratör olarak da muvaffak ol 
muştur. Bu muva.ffakiyetl biTha.s • 
sa Biya.nka Mru'.iyn Sforça ,Mnk .. 
sf.milyan d'Estc ile evlendiği ra. 
ma.n herkesin nazarı dl.kkn.tini ceı· 
betmtştt. 

Leonardo da. Vin~ li.a' :ınu.d • 
det 12 inci Luinin hizmeUnJe de 
bulwunuş, sonra da Fransa Kralı 
Fransuvn.nm sa.raymdn otumı~ • 
tur. 

Om.dan tekrar ltaıyaya. dönmtlş 
2 mayıs 1519 da Klua duka.stnm 
sa.rayında ölm~tür. 

Hayatmdn ynrattiğı f'lahe • 
serlor eksc'rıiyetlo en bUyük mil • 
zelcr ve en meşhur galerilerde bu 
lunnuıikt.a.chr. En m<'§lıurları Luvr 
daki ''Eromitaj" ga.Ierisinde, eon· 
ra ufiçl galcrisfnde, Vn.tikanda :ve 
diğer reslnı galerlleıindedlr. 

Bundan birkaç sene kn.dn.r evvel 
Miliuıoda büyük bir sergi a!:tlmı~ 
ve sanatkar dahinin birçok eser 
lc>ri bu sergldo teşhir edilmişti. 

EDEBlYAT 

ı Ve n enuneı surette 
atr hayatı ~et bu ınUtJıi5 

li ~~ <>ldumı rııa indirıncyc 
b tetkrt anı ıldı. 

il. Utıı ~i ~ sulknst n nasıl 
ı cas\J.s e izaıı edildi. 

Mesela bir zaman Pa.rlsin orta· 
smdan bir bcynz Rus generalini 
fevka.lô.do bir ciiretle kaçırdıkları, 
hazırlanmış bir vapura koyup Rus 
yaya sevkettiklcri, bir zaman Bal 
kanlarda bir konsolosun birdcnbi • 
bire ortadan kn~·bolduğu, bir zıı • 
mnn tA Moksikrı.dııki menfnsında 
Troçkinin başına. bir demir vuru • 
larak öldüğü görillür. 

Bu ,gtin Rus casuslD.n hemen he 
men bütUn dUnyaya. yayılmış bu • 
lunnınktadır. Gepeu dUnya. mi.kyD.· 
smda en jyi çalışan teşk:l.lıitylar • 
da.il biridir. 

Casus lağımı, içine girilmesi ve. 
ya berhava edilmesi matiüp olan, 
faknt gayet sıkı kordonun altında 
bulunun hir yere en uzak mesafe • 
den girebilmek için yer altından 
vürtimck usulüdUr. 

Esasen Ruslarda (tlf.bav) deni. 
lon toprak nıtı inşaatı pek ilerle • 
mffitir. 

Bunları ilmi tetkikler iç;n bah. 
resinde gizli yetiştlriyo'fdu. Fakat 
neden sonra Lukrec_;yn Borciya 
bundan hııherdD.r olmuş, şcl'tnlilc>ri 
çaldırmış, düşmanlarını onlarla ze 
hirlemeğe muvaffak olmuştu. 

Lconardoda. çiçek ve giizellcrc 
kar§ı büylik bir sevgi vardı. Ye · 
ti,<?tirdiği siyah güller o devirde 
çok meşhurdu. 

t~ !llhrııta1 boınbalarııe btrlikte 
""'1 cı\. arınan ı 

<ı..ıa~ a!nbaı l!CCe eyin ha· 
allannnı içine Bugüne ko.dar Almnnyanın içine 

~ Bunun için bir Rus casusu, böyle 
bir binayı havaya uçurmak veya i· 

Rus cn.suslarının bu toprak altı 
faaliyeti, hD.ttfı.. Rus ordusu tara 
fmdo.n dabi kabul edilmiştir. 

(Devamı var) 

- Saadetimize müessir o?Mal• 
bir kitap o]~yorum kocacıqını. 

- Yemek piqi.rmo kitabmı " 



A.ruıdolu ojansmm verdJfl babcr. 
tere göre dll.ııJ& varlyetıne baJae 

U raynada 
Zenam madenlerı bulunau 

Krivoy - Rag 
mıntakası 

işgal edildi 
Odesa ve Nikolayef 

muhasarada 
Hitlerin karargahı Uk
ranyada - Uçan I lele
rin akınları - Moskova
ya ne kadar bomba 

ahldı? - Sofyada 
:damlar 

Alman onlulnrı t. ıu.ımcı.ndaıııığı 
nrafından dün ec f vK~.bdc lld teb 
ıl neşredllmlşt1r Birine· tebliğde ez· 
Um le şOyle deniyor. 
Düşman kuwr>Ucıini takip c -

.erek inkrt ııı: bir surette ilerle -
mektc olan Alman, Rumen, Ma • 
car , .e ltalyan teŞC::.l:üllerınln tar,. 
viki altın ıırbi Ukmyna. müdn· 
faasmm tamamen yıkılmnsı gccil:
.otiyecektir. Odes:ı. Rumen kıtala.. 
rr ve Nikola~ f §ark ve ga.rpt.:uı 
Alman ve ~a.r t~kkülleri tara 
fından sarilmıştır. 

Bug'un gnri:wıda miıhim mlktar
J a. du~num kuvvetlerinin iınham 
mırhnkkak bulunmnktadll". 

Ikincl tebliğ §Odur: • 
Aşağı Dinepere doğru ile lemek 

tc olan se:rt Alman krtnlan mn -
denleri zengin olan Krh oyro"' mm 
tnltasmI jşgal -eUD.işlcrdlr. 

Bu :mmtakada her 6ene en yU'k
ook evsafta 19 milyon tondan fo.z
la demir istihs:ıl edilmektedir. 

Bu suretle Sovyetler Birliği de· 
mir istllısalatmm yürlc G ı ini 
kaybet.mi~ vo harp :malzemesi ima. 
ıatı bn'kmımdan çok ehemmiyetli 
b!r darbeye maruz laılmış bulun -
maktadır. 

Odeıa ve Nikolayef 
Muhaıarada 

Alnuın aja11J1ı da tebliğler mllna-
bcUlc aıı~rert makamlardm aldığı gu 
malQmntı vermektedir: 

Cenubt Ukranyada mağ'IQp edilen 
düşmanın fasılasız takibi §imdi ae • 
merclerlnl vcrmcğo ba§lam~tır. Odc. 
anm prkmda Karadeniz sahlllne 

varılmıştır. Bu mUblm limanın artık 
şimalden ve §arktan muvuaiıı.sı kesil· 
mlştir. 

Aşatı Bug'a kadar varmış olan 
Alman kıtalan Karadenizin ikincl 
mllhlm bir Umanı olan Nlkolaye!l de 
sarınış bulunmaktndırlar. 

Firar halindeki SovycUcrl götUr • 
mek tızcre Odesa a.çıkl&rml\ getiril • 
mi§ olan nakliye gemileri Alman tay. 
yurelerlnln mUtcnddlt taa.rnızuna uğ
ramı11tır. Bu suretle yeni bir Dun· 
kerlt vukua gelmcktcdlr. Bu taarrur 
ıar esnruımda beşer bin tonluk lld 
naltllye gemisi imha cd.ı~l§, diğer 6 

det bU)1lk geml do ha.sam uğııı.tıı. 
mışUr. 

I 03 üncü Sovyet alayı 
imha edildi 

Umen gölU cenuıbunda cereyan 
eden muhn.rebelenie 103 üncll Sov 
yet ııvcı alayı Alman krtaları ta· 
rafından çevrilıniş ve elimize esir 
aüaen pek az yaralı müstcsruı ol
m::ı.k üzere t.amamiyle imha edil
miştir. 

Bir Sovyet deıtroyeri 
batınldı 

Alman pike bombardıman tayyare· 
teri, Finlandiya körfezinin medhaUn. 
do bir Bovyet destroyerini balırm.ı§ • 

!ardır. 

110 Sovyet tayyareri 
tahrip edildi 

Alınruı nvcı torpil tnyyarelerl th!I 

Sovyet hava kuvvetleri arasında ce • 
reyan eden hnvn muh~r<'belerlnde Al· 
mıın tayye.r<?lcrl 110 Sovyet tayyare. 
i tahrip etmişlerdir Bunlardan 7l 1 

dUşllrUlınUş 39 11 da yc"lic tahrip e 
dilmiştir. 

Hitlerin karargah! 
Ukranyaya nakledildi 

Roma radyorunun bild.ı ulğine r;örc 
HiUcr, umum! kararg!lun: Ukranya 
yıı nakletmiştir. Bu radyo, Alman 
devlet adamıarın.m Ukranynda top 
ı:ınnuş oımnıarmı Ukrayna mubo.rc. 
besi hakkında mUhlın beyanatın ya · 
pılmasma blr alAmet telAkld etmek· 
tedlr. 
Büıaett- bilctirildlğlne gör., Tuna 

ttsertndekl Çcrnııvod& köprUsl1 sağlam 
bir haldedir. Bu kOprUye ancak ehem 
mlyetslz birkaç bomba parçası isabet 
etmlgtlr. Bazı haberlerde bfldirildlği· 
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O _N .HABERLER ntn hllMmn olarak tren •ferleri mun 1 
tamnıan devam etmektedir. 

Dobraca üzerinde . . ,. _ - . . 
Sovyet tayyareleri uçmadı 

ra:su~Jası:vy:tn:':;::1e:L\D: Müşterek Ruzveltle Çörçil 
rucnya bir akm ynpt.ıklanna dair 13 b b k b • k 
ağustosta yeni b1r tahrik tebllğt ~ eyanname üyü ır ruva-
retmışur • 

... !!1::nın°Zn e::~ :nı=n=,.~~: (Baş tarafı l ccldc) zörde görüştüler 
n&ee& ~ ...._.. ıcar ve iare lcnnunu ile Amerika 
ynlan olan bu tebliğ tekzibe bile değ- Birleşik devletleri ordUlannl\ ve teca. (Ba) tarafı 1 ncldc) 
mez. Blttııbt Dobrucıı. üzerinde hiç- vüze mukavemet içln faal btı: surette 1 O ağustos ola.bilir. Bu tarihte 
bir Sovyet tayyııresl uçmamI§tır. Çarpl§:ın mcmlekeUer onlulanna harp Ruzveltin ceveliinıı çıktığı gün • 
60 l ngiliz tayyareıi lcvaumı tes.Umatı mcscleslnln heyeU denberi Pot.moo.c yatından hiçbir 
düıürüldü umumiye& yeniden tetkik olunmuf. telgraf nlmma.mıı olduğu giın .. 

Berllnde yapılan BOn tetkiklere gö. tur. İngiltere levazım nazın Lorl dilr. Başka bir fotoğraf daha vnr 
re, 12 ağustos sabahının 7 aiJıdcD 13 Beaverbrook bu kon!cransle.ra !§tırak dır ki iki devlet adanımı cuınar
ağustos sabahmm 7 sine kacbr olan etml§tlr. tesi n.ktnmı Augusta. ismindeki A_ 
mUddct zarfında, Alman arıızlslle iş- Lord, Bcaverbrook, .Amerlka BlrJe. mcdkan kruvazöıi.indc göstermek. 
gnı edilmiş olan mmtakalar tlzerlndo ~ dcvleUcrinln aaltUılyettar memur. tedir. 
r;lmal denlZlnln cenubunda ve MaD§ laz11o en gentıı tcfcrruo.tı mllz.akerc Ayni za.mn.ncla ha.riciye nazır 
sahilleri üzerinde 60 İnglllz tayyare.il için Vll§fngtona gfdccekUr. Bu kon. munvini Sumncr Vels lle r c isicum 
tahrip edllml§Ur. Bu 60 tayyareden feranslarda. ııynı zamanda, Sovyetıer burun iki oğlu Elliot ve Frank 
43 n Alman nvcııan. 15 i tayyare do· Blrllğino levazım te ıımab m~elest Ruzvc.lt de bahriye üniforması ile 
!l bataryaları ve 2 si donanma top· de bahis mevzuu olııcaktır. bu fotoj;'l'a.fta görillmC"ktedlr. 
çu"'l tara!ır.dıı.n d~lmU§tur. Bun. Amertkn. Birl~ik devleUerl relsl ve GÜRÜŞ U~E BUi.UNAN 
ı r arasınd 4 motörlll 20 bomb:ıı-dı· tnglllz ba§vokill, oraıarmda mntead- 1\ Ul\IANIH\XL.\R 
man tnnareslııln bulunmnBl, lngillz dit g6rU&1meler yapml§lıırdır. Alınan. 1..onılra, Jr> ( • A.) - B. B. C: 
havn kuvvcUerl ıçı.n mUhlm bir kayıp yada HlUer hn~meUnin ve bu hUkO. R uzvelt l'e Çorçil arasmda \'11.. 

~kil etmı,tır. melle §erik diğer hUkQmetlerln yolu. kubul:uı mülakat esnasında bulu .. 
:Muva!fakıyeUe başarılan bu hava nu tuttuklan !Utubatıa askeri tnhak ruuı şahsiyetler şunlardır: 

muha.rebclerlnden Alınan hn\-a kuv • kllm alyasctlnden dUnya mcdcnlycÜ İngiliz donanması başlru.manda. • 
veucrı tarafından bir tek tayyarcnlıı için do!!'tı.n VO bunlıı.n lınrııtarken A. ı nı nmira.I sır Dudley Pound, lngi,. 
zıyaa uğramadığı tebarüz ettlrllmelr mcrlkn ° BlrlC§lk dcv!cUerl vo lngllte. liz impnmto~luk kuvvetleri genel 

renin kendi emnlyetlcrl fçln aldıklon kurmay rclsı general slr JOhn 
öf;~ 35 Rumen z abitile tedbirle lUzuınlu kılo.n tebllkeleri Dlll, Amerika genel kurma.y ~ 

tetkik etml§ler~r. · ka.nı gencnü .Mıı.reehal. Ame~ 
214 tUJıerin uimleri Ruzvelt ve rx ..... n ... ,...daki m"nte babl'iye Nezareti harekat şubesi 

dild• ....,...,.....,...,.. c;• '":i • re.isi ıı.mira1 Ştara Amerika. At • 
rte§Te ı rek dckllrDJıyon 1lzerlnde mutabtk lantik filosu ~ a.m.iml 

Gazeteler, Sovyetlere karşı kalını,şlardır: yn ..... mister Hani Hop 
yapılan mücadelede ölen subay Aralarmda buluşnıuı o:ıruı Aımırlka """'-6• ınan ve • 

Fransada ademi 
merkeziyet usulü 

ve askerlerin dördüncü listesini !Blrle§lk Devletleri retsı vo Birleşik klns. 
ne.ı:n-ctmısl;r_ Liste 36 sufoy ile krallık hUkQmoUnl temsn eden Baş. 
214 eriM:ış ve askerin u;amısini vekil Ç(jrçil, ınemleketıerlnl mnıı aJ. 
ihtiva etmektedir. ,. ya.setinde, daha. iyi bir dllnya intlkball 
Uçan kalelerin t< tçtn nmlUerlnl tızıcrlno lstlnnt ettir_ 
akınlan ~· dJklerl bazı mQ~ prcnalplerl bU. 

lngnlz h&va nezareti !at lhlic.rat dlrmeği mllnaslp görmektedir. 
servisi, cvvcflf gtın iki bUyUk Alman ı - lkl mcnıleket, ~ blr arazı 
endllstrl merkezine lndlrllen darbe • genl§Jemealnl veya ba§ka bir genl§Ie. 
lerden bBhsooerkcn, Blenhelm bom· mo aramronaktndır. 
be.rdmınn tanıırelarlnln yaptığı bu 2 - iki memleket. alAkııdar millet 
hllcumlann parlak surette hazırlan • Jerin serbcnçe Uade edeceği nrzulnra 
~ ve cnretkAr btr surette icra edil· tetntuk etmıyen hiC bir arazı değiş. 
ml§ olduğunu bUdlrmektedir. mes1n1 görmek nrzu etn•emektedlr. 

Ha.mpden tayyareleri ve uçan 8 - lkt memleket, bUtlln mllleUe. 
kaleler, aynı zamanda hücum e. rin idaresi altına glroce!lleri hU~ 
diyor ve müdafileri biribirini ta· met ıckllnl seçmek hakkma hUrmet 
kip eden hücumları ile şaşırtı- ctmek~e ve cebirle hUkllmranhk ve 
yordu. kendi kendlı:ıl idare haklan nez edO.. 

Alman avcıları. Alman müşa. mıo bulunan mlllcUero bu hakların 
hede postalarından ve umumi iade edlldiğlnl görmek arzu eylemek. 
kara.rgfilıtan gelen biribirine zıd tedlr. 
haberlerle, Emden ile Kolonya, 4. - tk1 memleket, :mevcut taahıo 
Fransa.da Gorsnay ve Holandada hUUerln1 na.zan dikkatte tutmakla 
Dekaoy arasında şuraya buraya beraber, bUyOk veya kUçUk, G'&llP ve_ 
alelacele gönderilmekte idi. Bu ya mağlOp bUtUn dcvleUerln, ekono.. 
taarruzlarda bazı İngiliz tayya- mlk refahlan içtn ihtlyaı;ıan bulunan 
releri Alman mildafaa tayyarele- dUnya ipUdal ma.ddelerL"le ve ticaro. 
riyle karşılaşmış, fakat ekseri. te, mUsavi şeraitte ~UrAklerlnl teshl_ 
si hiç bir düşman tayVaresine ıe gayret cdecekUr. 
rastlamamıştır. 6 - lkl memleket, herkese dalın 

Ancers'Je Blcnheim'ler, Vbirl- ıyı çalı§llla şeraltı, ekonomik terakki 
vind himaye tayyarelerini ter ve sosyal emniyet temin\ için ekono. 
ketmişler ve Holanda arazisi Ü. mlk sahada mmetıer arasında en tnm 
zerinden uçuşlarır.a devam erle- işbirliği vUcuda getlrmel~ arzusunda. 
mişlerdlı'. Bir Blenheim'in pilo- d 

ır. 

tu, Holanda<ia sokaklarda ve kır· 6 _ tkı memleket, nuı tıılıakkUmn 
larda herkesin elleri ile İngiliz nnn nth:ıt tahribinden sonra, bUtUn 
tayyarelerine işaretler ederek mnıeuere kc.ndl huduUo.rı dnhllinde 
scHim gönderdiklerini, fakat Al. emniyette Ya§amak vasıtalarını vere_ 
ma.nyada birçok kişinin birden- cek ve blltOn memleketlerde bUtun in. 
bire koşmıya, diğer birçok ki3i-
nin de çukurlarda hemen yüzü· 
koyun yatmıya başladrklarmı 
söylemiştir. 

Uçan kaleler, düşman avcıla. 
nnm sfu:atle yetişemiyeceği ka
dar yüksekte uçmakta, Hnmp· 
dcn'ler ise, Hurricane ve Spitfi· 
relerden mürekkep kuvvetli sod. 
lerle çevrilmiş bulunuyordu. 

Uçan kaleler, Emden. Kolonya 
ve .Dekaoy üzerinde uçmuş ve 
çok yüksekten bombalanru bı
rakmışlardır. Uçan kaleler, de
miryollannr, tayyare meydanla· 
rmı ve endüstri binalarını bom. 
balamışlardır. 
Moskovaya ne kadm 
bomba atıldı? 

Berllnln Sovyct tayyareleri tarafm. 
dan bombardmın.nma dalr Londra ve 
Moskovanm uydurma habcrlerl hak -
kmda D.N.B. ajan.sının ~ğrendlğlne 

göre, Sovyet tnyyarclerl tek bir de· 
fn BerUne gelmişler ve ccman bir ton 
ağırlıgmdıı :?O bomba atını~lardır. Dl· 
ğer Uç gecede Berline ynklnşmağn 

muvaffak olamamışlardır. 

sanlara kendi hayaUarıru korku Ve 
ihtiyaçtan l1rt Yllfaynbllecekleri temi. 
natını getirecek oıan bir .sulhun teea.:. 
ırUsUnU görmek arzusundadır. 

7 - Böyle bir sulh, bUlUn tnşanııı.. 
ra, açık denizleri ve Okyanuslan h!lt.. 
ilslz geçmek lmklnıru vermelidir. 

8 - lkl memleket, bUtUn dUnya 
mllleUcrlnln, gerek mad•ll, gerek ma. 
ncvı sebepler dolıı.yıslle, kuvvet isti. 
mallnl terk etmeleri ınzım geldiği Juı
naaUndedlr. Kanı. deniz \•e hnva si.. 
lAhlan, kendl huduUan dışında yaşa. 
yan mlllctıeri tecavüzle tehdit eden 
veyn tehdit edebilecek cılan mıııetıer 
tarafmdıı.n fsUmalde dcvnm edildikçe 
hiç bir mUdakbcl sulh fdeme olunn. 
mıyacağmdnn, iki memleket, dıı.ha 

geni§ ve d:ılıut bir umuml emniyet 
sıstcmlnln tecssU.sUne ıntlzaren, bu 
gibi mWetıerln slltıJıtan tccrldintn 
esııs prtı te3kll ettırı-t ltıı.nnatlndedir. 
Kczn, tkl mcmlcl~c(, sul•m seven mn. 
leUcr üzerinde ez.lct aıınt.ıanma yUkO. 
nU baflflctlcl bUtUn dtgcr mfimkUn 
tedbirlere ynrdrm edece~ ve bu ted-
birleri teşvik eyllyccektır. 

(Ba~ tarafı l ncide) 
Bundan böyle mülki idarelerin 

vazüe ve salahiyetleri merkezi 
ve mahalli i~larıtı tezahür ve 
mahiyetine göre tetkik ve tesbit 
edilecektir. Mıntaka valileri, 
kendi mmtakalan dahilinde işle
rin iyi şekilde tedvir edilip edil. 
memesinden şahsen mesul ola· 
caklardır. Buna mukabil kendi. 
lerine yeni saliihiyetler verile· 
ccktir. Bu :hususa mütaailık ola. 
rak neşredilen 11 ağustos 941 
tarihli lmnun vilayetlere mınta· 
katarı dahilindeki bütün memur. 
lar Uurinde murakabe haklarına 
haiz mühim saHlhiyetler vermek· 
tcdir. 

Dem·iryolu 
i nşaat ı 
uıa.s tarafı 3 ünciide) 

Mu Uo Van hududu arnsmdıı.kl kıs_ 
ınm etUdU bltlrllml11 ve zemine tatbik 
edllml§ bulunduğwı<lan vaziyetin mU. 
saade.st halinde bu kısımda d:ı yakın. 
da fnnllyete geçilecek ve bu suretle 
EUlzığ - Van - İran hattı Kotordır 

ıran hatlarllc b!rleşnılJ olacaktJr. 
Diğer taraftan bir bu-;:ul:: seneden. 

beri inşaatı devıı.m elmekw otan Zon. 
guldak - Ko7lu hntt.r, dört buçuk ki. 
ıometre{ik gtbl kısa bir hat olmasına 
ra~en, bUvUk tUnclleri ihtiva etme 
sl ve bir ço~ !imal lmalO.tı lcap ettir. 
mcsl baseblle bu kısım Uzcrlnde ln
aaa t hfı.li devam eylemektcdır. 

Pek yakındn ikmlU t>dllnıesine ıntı_ 
zar edllmck~e olan bu hat Ue Kozlu 
kömür havzalarına varılmı11 olııcaktır. 

tçlnde bulunulıı.n m~kU! şartll\nı 

rağmen yaptırılmasına karnr veril. 
mlş olan btltl1n demir yollıırım:z U.. 
zerinde inşaat norma1 zamanlarda 
oltlu~ glbl fnallyetıc devam ederken 
Nafia Vcktı.ltt1, diğer taraftan da in. 
şıuu mutasavver h!lUıı.ro ctUcUerlnl 
yaptırmakla mt-:guı olICaktadır. 

Bursadıı BozöyOk - Bursa hattı. 

nm ctUdıerl bttlrilm~ ve gUzcrgllJı 

tesblt cdllmıştlr. 

Bursa. ile Balıkesir - Bandırma 

hattının - (0kçug6l) anuımdaki kıs. 
mınm ctl1d'!eri de yapılmaktııdır. 

Ad:ıp:ızan - Bolu - tsmetp~a 
hattının etUdleri de bu yıl ikmal edl. 
lecekUr. 

Baron Hiranumaya 
yapılan · suikast 

ıapoa siyasi mab. 
llllerlade 

Heyecan uyandırdı 
Hükumet, hadisenin 

ehemmiyetini küçültmek 
için tedbirler aldı 

Tokyo, 14 (A.A.) - Ofi: 
Eski Japon ba.~vekili ve halen 

Japonya kabinesinde devlet na
zırı bulunan Bnron Hiranuma, 
bu sabah iknmetgahmda bir şa. 
hıs tarafından tocavüzc maruz 
knlmış ve atılan tabanca kurşu
niyle ensesinden yaralanmıştır. 

Baron Hiranuma yarasına. 
rn~cn mütecavizi takip etmiş. 
tir Katil, bir muhafız tarafın· 
dan yakalanmıştır. 

ToJ;yo, 15 ( A.A.) - Ofi: 
Siyasi mahafilde Baron Rira. 

numa'nın şahsına yapılan sui· 
kasttan mütevellit büyük bir he. 
yecan mevcuttur. Fakat lıüktl· 
metin mesclcnin ehemmiyetini 
küçültmek için aldığı tedbirler 
neticesi halk suikastla pek o ka. 
dar a13.kadar olma-nı~ görün· 
mcktedir. Şayiaların dilden dile 
dolaşıp mahiyetini değiştirme. 
mesi içln sert ve ~tin bir müra· 
kabe tatbik edilmektedir. Bil. 
hassa Baron Hiranuma'nm. bir 
m u h a f a z a k a r , bUtün 
sağcılık temayüllerinin lideri ve 
prens Konoyeden sonra Japon. 
yanın en mühim şahsiyetlerin· 
den biri olmam bu muraka:benin 
daJı:ı ış!ddetle tatbikini icap 

. Sovyet tebliği 
(Ba.~ ta.rııfı 1 ncidc) 

nın motörlil kuvvetler.ine, ba\'a 
mcydn.nlıırmdaki tayynrelerinc 
§İddetli darbeler in~tte de 
''nm ctmi§tir. 

13 Ağust.osta cereyan eden ha 
vn muharebelerinde 74 Alnı n 
tnyyarcsi düşUrdük. Bizim knyı • 
bııruz 27 tayyaredir. 

Baltık filosunn mensup bir b:ır> 
gemimiz. <lü~ bir dcnizal • 
tısını bat.rrnuştır. 

TEUl.tGu:nne iSM:t GEÇ&.'° 
şmliRLER .NEı..~ ;LI .mmtR~ 

Lond.ra, 15 (A. .) - BusUrı: 
kü tebliğlerde :lsml geÇell :KrivaJ 
Rog şehri Nikolayef şehrinln tak· 
ıibcn 17() kilometre §imal ve ı.ıiın 
li şa.rklsinde buhııını:ı.ktadır. Aynı 
zamnndn. Sovyet Rusyanm muaz
zam elektrik tesisat.mı ihtiva t> 
don Dnje.propetrovsk şehrine ~oo 
~ilometre mesafededir. 

Pervoınajsk şehri ise Nikola\ "'" 
fin ııbnal vo şirnnlı şa-rkisinde ' 
bu şellt'e HO kilometre mcsafcdr
dir. 

Riga harabe 
halinde 

(JJaR tarafr J ııd<l") • q 
tanı bir hafta silnnfü;Wr. R 
ııehrinin .harici merkezile e ski . " 
hir ve Duna nehrinin sağ sahıJı 
§im.dl haz.in bir manzııra nrzet 
mektcdir. Evler ynnmı: , yağına r
dilJ}liş vo yıkılmıştır. Nehrin :oıı 
sahili !hemen hemen kısmen s~" 
lam kalmış gibidir. Bu sahili ~ 
halkın kısrne.n tahrip cdilme.kt 
vikaye ettiği asri lkııhvclınneJcr ' 
gazinolar bulunmnktadır. 

ettirmektedir. A k d , . ., 
Japonyada en son siyasi fesat meri a a asker '" 

hareketi 1939 senesinde Ticnçin 
muha arası . e nasında vukun •• dd ıı· • 
gelmiş ve Japon zabıtası hü· mu e nın 
kümdara karabeti olanlardan bL 
rinin katline teşebbüs cürmiyle uzahlmasını I 
irtica teşekküllerine mensup do· 
kuz tethİŞGİyİ tevkif etmİ§ti. Almanya nai!I 
Öldürülme.si ~minı edilen bu ::J 

~~~~:tin ismi hiç zikredilme- karştlandı 1 
Elbisesile denize ::~~~ct0 ~~~~!ı~ ~y~~:, 

tllyan Pol.IS lerindo izhar edilen kanaate ~ a roerikan ınebus:ın mecllslnde J1l ' 

lçerenköyUnde oturan Nezahet is- askerllk blzmeUnln knbulU fÇJtl 
len reylerin neticesi Amerll< JI mlnde genç bir kadın dlln ak§alll 

l{ndıköy iskelesi civarında dol&§trkcn hlll vaziyetin ne kadar ır.ll§c' 
denize dUıımUştUr. İJlkelede nokta bek· duğwıu l:>Utlln dUnynya bir ıı:cr' 
!iyen Kadıköy Emniyet ..i\mlrllğl mü. göstennlştlr. ı! 

Yıı.rr resmi mnhftılartl\ ıtııft rcttcbştındıın l.241 numnrnlı poll!ı 

memuru Hasan Korkmaz. hı\dlııeyl ' gore, i.so bu kanun ctratmda '~ 
görllr gdrıncz clbiseli! rll denize atıı· muazzam propngandayn rağU> tlf 

nun yııintz blr rcyln temln et mı§, kadını kurtarmak 1';ln nefsini 
serlyeU;ı kabul edilmiş <>lınııs' 

lehllk.,ye .ıroltmnktnn çekinmemiştir. '-·oU, RuzvclUn harp lehlnc!cıd 
Bu cesur memurumuz, yine o sırada " --" 

kasını truıvlp ctmlyen Ctrt':lr....-clblselcrlle dcnlzc atılan iskele c;ima· tııl' 
cılanndan Ahmedln do ynrdımne Ne· mcrlkndıı ne kadar kuvvetli 

ku t t B ğunu göstermektedir. d' 
zıı.heU boğulmaktan r armış ır. u Alman hıı.r1ciye ncz~rctl" 
kurtarma ameliyesi esnasında haflf. mUnnscbcUe beyan edil~ 
çc yaralanan \·e Cazla u yutan me· Birleşik devleUerln nsker:er!Jl 
murta Ne7.a.het t.C<iavl ııltma alınmış· ~ 

tardır. .......... , 
H alk ıçın yazılmış 

tıbbi eser 
Kadınlarda ve 

erkeklerde 
BEL SOGUKJ..UGU 

ya on ~ne EllO.b allındı b 
nınlan Almnnynyı blCbir ,. e 
kad::ır ctm mektedlr. zı.-;ı b~ 
nlden §U noktayıı işaret c 
bu tedblri mlhvcr dcvlet:crl 
\'CCcih olarnlt tefsir ed .. ıt 
dcğlldlr. B:.ı, Amerik n o;ıŞt 
bazı Aınetlkan siyaset ndt·~ 
111.fmdan öne sUrUlmU:;ı "'e Jı 
nıiıJ bir tefsirdir ve !aka:. ft 

· hastalı~'l tarif ,.c tutulmamak rafından yapılan bOtUn P~ 
çareleri ya ve bunu tlestekllycn 11 

1 
~c 
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1:11 •• •J,\l' KlTı\UEVI 1 kcrllk kanununun ynln ıJ! 

ill•••lk W ı reyle kabul edllmlş olınA 

ÇERÇEVE 

Karşılaşma 
Necip Fazıl Kısakürek 

yan bir vnkı drr. ~. , 

Buna mukabU Alınan tayyareleri 
b r gece Moskovnyıı gtlmt§ler ve son 
dört gece içinde 60, 35, 70 ve fO ton 
in!llAk bomoosı atml§lardır. Mosko • 
vn Uzcrlne yapılan bu taarruzlıı.rda. 

nanda aı:ıvtımlycn ve umumt bo~ut • 
suzluk uyandırmı, zaUar oııruılan • 
dır. 

(Baş ta:rafı 1 nclde) 
Frnnsaya dönmek veya hUr Fran- dlj;I takdirde iugiltere , ·e Anıeri· 
s:ıv. kuvvetlerine Jltihak etmek hu· kanın nihai ha.reke.te g~mek hu. 
susunda. rnezkür kıtalnra mütare- su unda artık mazur kala<-a.klan 

Zannedildiğlne göre, general Katru.. kenin tanıdığı intihap hakkını ih. eda ıdrr. İogilt-cro \"O Amerika, 
nun karan Suriyo ve Lübnanda bl1 • lıil etmedib'"İni ehemmiyetle kay • mücerret \"O umumi, is im , .e hedef • mUblm ve bllbascı:ı yıınsı Moskovada 

temerl.Uz etUrilmlş bull:.nan tayyare 
endllstrl merkezi hasara uğratııııu~ 

ur. 
Suriyede 55 memur 
azledildi 

HUr Fransız kuvvetleri kumandanı 
~neral Katru Surlyede 55 memuru 
azletmiştir. Bunlar yakmda Franaa. 
ya gllnderilecetklr. 

yUk bir memnuniyet uyandırmıştır. decliyor ve diyor ki: lnyin etmJ~en birtakım mülilıa.ı.a.-

General Katronun Fransız Ancak slzlcrdcn somnm: Baym larıa, Almanyaya !'una sezd irmek 
ğrnı ve menfaatlerini mildafaa et- btiyor: askerlerine hitabı - - Handan sonra karde"'-, art~ tigim Fransaıun hizmetinde, ya· :ı-u• 

Müstakil Frruı.sız ajıı:ısmın Bey • km §arkta benimle beraber kal- silihlarmı bırakır, doğrudan doğ. 
ruttan öğrendiğine göre, Surlyedekt mak vazifeniz iktizasından dci>il nıya bizim lrıide , .o lennanmum 
Fransız kuvvetıerl kum<tndanı Gene· midir? bağlanır \e in afunıza gUH~nlrsen, 
rııl Katnı vışı kıtaıarmı Frnnsnya , sulh ve anlaşma t}ekilJerf üzerin. 
gönderinceye kadar kendl emri altına Solyada idamlar do clü Uncblliriz. Olmadığı ta:kdir-
aJmı,tır. Ecnebi bir d:ıvleUn hesabmn c:ısus· de Jmrc:l im, art:ık üzerine hem· 

General Katnı bu mühim iknrn- luk ynptıll§ olmakla suçlu O ki§l Bul. bcrcc ~ıllanmakta maznr Ohw-ağı.. 
ft yakm şark subay, erbaş ve er- gar askeri mshl;emesl tarafından mnı takdir etmen Jlzmıgellr. Bll
Ierlne hitaben neşrettiği bir emir idama mnhkQm edllmlal~rdir. Bu ha~sa takdir etmen liznngclir ki, 

Bu azıııere aebeb general Katnmun 
Suriye !daresl.nden Vlşlll unsurları 

tasfiye etmek fstcmui V'l aym zamnn 
da mezkQr memurlann Suriye ve Lüb name Ue bildirerek, bu ikarann ma.hkQmların hepsi aaJlmı.,tır. hele senin 

L__~~~~--~~--~~--~-'-__:_~~~~~--c.__---
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ftCed B Aa vE HAHNUD SAiN 
•• l'azan \•c oynıyan: nedamet eden •efb•r dolandırıcı Mahmut Saim ALTINDAG 

uvo k Milli Roman Ba§Toll~rae: Mediha, Zeyn~p, Malunut Saim, Komik Ha 11n efen~ı, Agop,~'1eddah Kazr':1 ves~re • 
6- Yazan: MAHMUT Anlu AYKUT M~dıhanın benı arayıp sormaması bır çılgına çevırmıştı; 

a ~~~·Sana lere vetişmiı} dacağız. Bu iMan- muracaatlarım, mektuplarım, telgraflarım boşa gidiyor, 
en Jtiıieıni a a.t: .haki_ lık deiil be lkll3Ulll. Şimdi at,;tm h. b• • • 
.~~e:;;::·k·- d•~~--=~irk.:... ıç ırıne ce.vap vermıyordu ... 
rdı? tuttuguzn bir değilim. Fakat kötü bir tarafmı • Anladun, bu, Deli Mcmi§t1, 

Bereket \'ersin trnmvny gehyor 
du .. kolumdan tuttu ı;;ekti. 

alde it" var. Ya. çdc yumU1!58imı. ya çok PERDEYt AÇIYORUM 
rş1 se:.af et ki; Nec. u~ bir defabk içi'! ıbile konuş. 

Medihayı görenler, onu bir mektep kızına benzeti
yorlardı; maceralarını İ§itenler de onu bir ifrit, 

bir şeytan, bir cin sanıyorlardı. 
ın kalbi bir zaa tugum kinmeler beni yanlarında 

nn • bir köle r.'bi eürliklevh> taşmak 
ı:eı~ kalbin_e bir nok· istiyorl~r-. Ve lbunu da bana. bir 

hakk bu Ştipheyi bü. kelıme tle hakir göstertmek ırtı· 
lakı aı-~ Yoktu. Sakla vorlar .. • Seviyoruz. ' 

Ve ÖldüadaşJık hislerin; Ben kadından bunun için bir 
rrne denıeır ola- ısıll{an otu gibi lkaçarım. Çünkü 

C(:van . hem yapışır, lhem acıtır .. 
'eUıısa '7etdıın = Fakat buna rağmen ben bu 
li~o~· '1.'ahnı.inlerinde gun kendi !kırdığını !r~nüllerin a· 
,hır l'\ıh ·. ı ·~ıye ile a. cısını duymuyor deJ{llım. 
J ?n.ita~ ıştıraJcj var. o Seyretmek oynamaktan <lafla 
,rn bir "~ . karakterim; güçmüş Kemal. Çenesi düşük bir 

1aılaııi eş R~bı buluyorum. filozof gibi sana bir sürü maval 
ah bi)j8evındiın ben Ke- okudwn. Affet beni, sıcak bir 

11 bi.r ~or ~- İ!:inıe bu yuvayı sıcak lbir evi tahayyül e. 
~ bn g-ıbi dU.~üğü derek kendimden jl;eçtim. Bunu 
\ıı.ıtar u~un Olumunu senin için o kadar istiyorwn ki. .. 
bi}\, Sevıııe duydum Sultanahmede gelmiştik. tram 
ltile;sıta harekete ·ti vavdan ir.dik. Canip Beyin kapı· 

ır ilır"ardır. Eğer ~ed - sı önünde bir otomobil duruyor· 
~ 1.ı:11aJi ı?örs !:Jz c du. Klişe baiJnda bekledik. oto· 

· ? dunUıiUk eydını:. mobilin yanında resmi loyafetli 
~ k . edecektın bir hademe vardı. 

bu alnlı, ne saf . - Canip Beyin misafirleri 
lttlı ~· Onun h. ne lemız var. 
ik~ ~~Y kadı:~tta en - İyi fUJ1R dostum. ben bu o. 
ketıd· h.ıle Platonik Daha tomobilli misafirlerden bir şey 

ll.daş1~1 kam0 ko rna ;tnlayamadım. Canip Beyin hüku 
"' a alay ede~ô; met adamlarile arası ~ iyi. 
13lldaJ • - Kurnaz adam. !şı falso et· 
!~ ~e ~rna:vnı . . m"dt=-.n :v :·rütUyor. 

btı·" ~~ l"dı. Onu k~ d~ Biz böyle konuşurken, kapının 
llıi lti "ardı? u önünde bir teliş oJdu· Hademe 

tı._ ~~~ _6Jb-enenı Bui;rt.~ seğirterek otomobilin kapısını 
b t "'~dı, gürb:m 1

· açtı. Otomobile iki kişi bindi. 
h~çllıca elıkanhydı. (} ~e Şüpheyi uvandmmama.;k. için o 
:-<lli, <)erka O}SUıı. d" U esnada oradan ge<;en tkı yolcu 
~tisi~ın. . Rorktu~~ gibi aksi istika.mette yiirümeie 
~ ele buı gıl'lllek <:esarc başladık· Otomobil yanımızdan 
.. bit ha yorsun. lnuia geçip Ç.Cnberlita.'a. do~ gitti.· 
ın . V i terakki va; Tekrar eve doğrfi döndük. Bt"' 
'iaı~ t Sesle zi bizzat Canip Bey kapıdan kar· 

ı.ı ~· \ra ce"\·ap verdi· şıladı. 
~e.!l'ıa.l Pa_;alnız olm~k - Vay .. azız do.,,tl· rımız .. val. 

dırıı şahnaktan avaş, ya.va.~ !ahi şimdi yıoo aklnn1man geçi· 
nıdl'lldiye k korkmağa yordunuz. Art.ık bizi unuttular 

'· kı %k ~dar hepiniz vefasızlar. diye "tem ediyorduk. 
laıban ll'akat g aşka düşu. Yukarıya. seelendi: 
'le~lfı- ~llcıa,;;1rnerJ}e baktı. _Hu . :neredesiniz yahu. üze 
~1 ltııq •r. ( •İinlev~ ~cındı. rinize öIÜ toprağı mı serptiler. 
~-ı: e 1 c:ırı \'c ~~~1• haf. Baksnnır.a kimler geldi. 
t 1 r~. ne verrnl~~ feda Misafir odasına giroiğinıiz za 
ıı ;crn ~ 1 ki.. M er ve man biraz evvel burada birkaç 

hı~ dü., 'kadar Hi~a:n•c ~ kişinin oturduğunu ve henüz o. 
~ı a~~l'ltnenıir;Um m~~z dadaki dağınıklığın toplanma 

• )derin1:Jn nihayet. 
1
11 nuş olduğunu gördük. 

ı k l ,.,. . aç ı C . Be . ba- w • 

rıa adar ıuhayet biı anıp yın grrıp: çagırm~. 
"il ıl oJrn b. ı:,evJer ol sına rağmen etrafta kımseler go 
~\ıh ~t~ o~ hatırhya rünmüyordu. O, tekrar bol ve 

t ~lam r Sövıec bi; neşeli bir sesle narayı attı: 
,. v:a il' ı \.1a bi~ s"gara :-. Hayriye .. Necmiye,. 'ere 

ili l1tr it t Jl'I lım tre desınız yahu? 
t· 1

1 
flt:nr::n. büşUniivo Sofada gdrduğü hizın~t.çiye 

1 
1 ~ır g"C.:ecek ve seslendi: -

l'i ~a kah~ O zaman - Kız. Dilküşa! Hanunlar öte· 
\ı ~'lttllRaca ~ ~İyi v ki bölüğe geçtiler galiba· Git. 

'1 ~ll\Jtı.Jnııv snz. Bu; en çabuk haber ver. Kemal Beyle 
b· h "tın '"a:" 

1 
s~ Ihsan Bey geldiler de •• Bak daha 

h',.r ey 01
1a ak •• ! ouradasın. Haydi ~uk· 

ı!a d ·. acaı,.. · Son. - Gelirler cf endim, nigin ü· 
1 il tılq bi zulüyorsunuz. 

"' ~ 'lnı-ııra~ok g~ Sigara tabakasını uzattı. 
"t'd 0 nı•n (Deva.mı ı·ar) 

1•tıt\b' d,Jı 
cıt' ••ı Y: rneıut, da· 
d-)d ~ ~ fIYordum 
)ı;L ı. I'\ llttlc "' O 
'<(~tı vnun .. ı151rn ya· 

~I~.,, ~. d, ... 1ıul çehresi· 
Clt tıı h R "Yan ta 1 'h'a er d,k.k t ı 
1\ ' ılı on ! a göre. 
~.~ ~"ebit· u ıatedj .... 
t '•iıı k •Yordum Ş~ım 

ta,l" oy11 • ıın-
., •)eler unda çifter 

'J ~~ .. ~~crı bir ~alayıklar 
r. '-' d "l'ol'tı adın Yüzü 
f.l' "dt eıi "~· Padi§a.hın 
p- la 1\ t" 1 uııer 

"1'11 ll~el c~ Ve hi. 
~. (l '&. bu Ctl C~tıye)er)e 
dil \rjlt. '- rıyelerden 

1 ~ b "''11.\ ik" if. ~t llhsed · ı ı kere 
lıl -'t\~ttıi ı d· ği halde 
~ bll ~. So1 ·· 

~ tıl l'ı.iıd J &unler-
)1) 't~ k' en bana da 
; h· bil, ~· al'a.yıp ıor
ıl •t .. ~, ,., hafta •on 

1 ~~!\ l'da.ta d çıka.cağını 
t \ 1.' di~inı~Ydurn. Al • 

"\\cf,. ltı ~ l?'"I 
~t' o • 

g~Et (! , 
ocı 

de ava İftİrak ederim· Buse
fer avda büyük bir muvaffa
kiyet göıterirsem ve paditah 
hana "n~ istersin?., diye so • 
rarsa. kellemi koliuğuma a • 
larak: 
"Martayı isterim.,, demek • 
ten çekinmiyeceğim Beni a. 
sacak değil ya. O zaten fazla 
kadın düıkünü değildir. lç· 
kiyi kadından fazla sevdiği. 
ni yeniçeri ağası bana kaç ke 
rP söyledi. Belki bu ıef er et • 
ref saatine rastlar da Mar'La • 
yı bana çırağ ve ihsan eder. 

Rüsemin Halil isminde bir 
arkadaın o gün saraya gel • 
ıniıti. Rüstemin dizinden ra. 
hatsız olduğunu vP yatakta 
yattıi{ını duyunca odaıına 

•u'!radı. 

Rüstem, Halil görünce se
vindi: 

-- Hangi rü,.crA'" attı sem 
·~'.lraya, sarı kartal? 

_,_ 
ZA \'ALLI KALBiM ! 

Artık kalbim ağlı)orıdu. Hiçbir 
yerde dunuruyordwn. Hiçbir is 
göremiyo.rdum,. Ne gecemde tat 
var, ne gUndüzilmde neşe ... sarhoş 
gibiydim. 
Medihayı bir yerde görmek kn: 

bil değildi. Çünkü "ihtifagfilı"ma 
çek il.rnlı3 ti. 

Tiyatroya gelmiyordu~ Pazar 
gocelerJ oyuna gclceek diye boş 
Yere heyocan çekiyordum. 

Telefon cdi~·orum. Meçhul bir 
kndm sesi cevap veriıyor: 

- KJnıse yok. 
. Ne söylesem. ne sorsam; bu ga. 

np seslen şu lld kelimeden başka 
bir cevap yok: 

- Kimse ) ok! 
Bir papağanın tekrarlamalan 

gibi her suale aynı kcllroele-ri tel» 
ra.tlryo~u. 

• - Mediha hanımefendiyi ça -
~mısınız? 

- Kimse yok! 
- Zeynep hanonı çağırın! 
- Kimse yok! 
- Saat kaçta evde bulunurlar? 
- Kimse yok! 
Tcfofonu kapıyorum. 
Pederden Anadoluhisarmda bır 

ev kalmı:şU. Onu sattım. Tamamiy 
le i'?üişrete daldım. Nerede güzel 
bir saz varsa ben oradayım: 
Se\ ıla o kadar l"uhumo sarmıs ki 

derinden 
Soldunı erki i ııı bdcmachm a§kın 

. "ederinden. 
U la~ma.dı dH ger.tl de yıllar üze. 

rlnden; 
llali-"'"ı gontH ~mi< alır aşkın 

kederinden 
Arna\'lltköyüne; BUyükd&rcyc 

gitmek a.klnna goliyor. Deli Me· 
bliiten; Ycrvantt.an belki bir hıı: 
ber abrnn diyorum. b"'akat bunıı 
bir düı,iince miıni oluyor: 

"-Ya baçlta biriyle gelir; kar. 
ımdaki masada oturursa?" 
Bir defa aklnna saplandı ya: 

"Ne olul'Sa olsun. BUyUkdereye 
gideyim!" dedim 

Gaz.inocu Ye~t Efendi beni 
çok güler yüp;Je kar§ıladı: 

- Vay beyim efendim. Nereler 
desiniz? Ha.nmıefencli Uç defadır 
telefonla sUi soruyor? Her defa· 
11ında mecburen ademi malümat 
beyan etnı.i~ir. • dedi. 

- Hangi hanmıefendi? 
- Mediha hanımefendl. 
B~ kelime bana bir hayat ver. 

miştı! Bu neşe ile Uç dört şişe bi· 
ra içtim. Acaba telefonu açayım 
mı? Bclkt uğtı.r5Uzluık Beyoğlu tel· 
)rı indedir. 

Telefonu elime aldım. Binbir U. 
mit ile açtım. 

- Medtha hanım beni anınır..1. 
Yine o baykuş sce ceva.p verdi: 
- Khnse yok!. 
Bir taraftan biranın verdiği 

mestlikle, diğer taraft.an bu me • 
şum sesin husule getirdiği ıztrrap 
la: 

----o----
- İnşallah sen de yokolursun! 1 - Vallahi o? Siz telefon ~ttik. 

deyip, kapapdnn. ten sonra yarun saat gUIUyor! 
tt * * . "Elinin koril'', "patln .. ,,: "sesin 

Dönlli te Amavutköyilne geldim. kısılsın; .. diyor m~unuz, 
Her saa.t Deli Memi§ gazinonun. - Y ~ o .,ceslmilscusse Muzaffer 
'kapısında nöbet beklemiyordu ~a. ne yapıJ:or · 
Garson Alcko beni görUncc se • - Vallahi beni~ kardeş.lındir! 

l 1 ıdi - Ey. dargmlıgunır. zamanın • 
,. ne; e vanıma ge : . 00 k aı d · · b 

- Neredesiniz beyefendi; Ü!; danbcn ş a ne em eBtnız a· 
Und.. h ~r d. telef ı.. • · kalnn? g ur, aıum\:1en ı onuı sızı B" 1 da d ğil" 1d. 

soruyor. - ız s zc rgm e ız . 
- Hangi luuıımefr..ndi? - Dargın değil misiniz? 
_ Mediha hanımefendi. - Hayır. O sJzl kaç defa tele· 
o anda fikrimr1 §i:mşck gibı bir fonla sordu. Artık o kadar da yap 

fik.ir geldi: masm mr? Gece oyun kııpısmda 
- AJeko! dedim. al şu telefon A.detn ~a.nmızdruı ko\'InUŞSunuz! 

numıı.ııuınıı.. Mediha hanıma bir - Şimdi ne olacak? 
telefon et. Benim burada olduğu • - Vaktile kralları aJdatmıı. 
mu söyle. Bakalım ne diyecek. Hay şimdi de heni ladııtsın .. dlyO'r!. 

-Ya??! di seni göreyim. 
_ Başilstüne pasam. - Az daha unutuyordum .. S•zc 
Artı1ı: sevincime payan yok. tyl gizlice şunu da haber vereyim: 

aldmıa geldl. Mademki Alekoya Bu )la.zar gecesi sizi görmek için 
telefon etmiş. Bittabi onunla Dro· tiyatroya gelecek! 

- Ya.!!! 
nuşacaktr. Bu da barışma.klığmPza. Bu kadın macera meraklısı 
bir vesile ola.cakb. Başım dönil · 
yordu. Bu bira.elan mı; sevinçten mıydı? Kadm belli olur mu? Ben 

bu muammayı yıllardır keşfed0omo 
miydi! 

Beş on dakika geçti. Bizim Ate· dirn? 
ko iştahsız süt dökmUş kedi gibi O, öyle namUtenahi bir kitap 
geldi. tır ld, her sayfası başka başka 

_Ne 0 Aleko? dedim. tefsirlere yol o.çar! Ve kıı.bll de. 
_ Tdefonu açtrm pasam. Sizi ğil değme müfessir ıçinden çıka· 

· i maz! 
söyler söylemez kanı batak gıb Mediha bir melek miydi? Bir 
bu- ses "Iknus .. (kimse yok!) de. 

" şeytan mıydı? 
mis. Telefonu ik:ıpamıs ! * * * Onu bt:r (melek) zannediyordum 

Ar~J.l! ümidim kırrlmı~tı. A)1nr yarını saat sonra bir (şeytan) o· 
g~ ti. Nelf:r ya.pma.mı§lım. luyordu. Onu bir (şeytan) znnne· 
'Yazdığım mektupların hü;blrlne dlyordıuo.. JGarım aa&.ı 80nra blr 
cevap aJanuı.dnn. Postanede mUvez (melek) oluyordu. 
ziler de, hnttii. kapıcı da mektup· Onu görenler bir (mektep kızı) 
lnrımdnn usandı. zannediyorlardı. O kadar mahcup, 

Blr gün belki BuyUkde.rede bir o kadar sakin, o kadar mütevazı 
haber vardır diy<' (Yervruıt) ah· idi. Macernlı:ınnı işitenler onJl bir 
bara gittim: (ifrit), bir (şeytan), bir (cin) sa.. 

- Hıp, diye haber kesildi! nıyorlardı. Onun bir sözUnU tahU· 
acdi. O gündenbcri hiç tman ol. le imkin var mıydı! Onun bir va· 
madı ahbar... adine inanmak kabil miydi? 
Nevmıl bir kalble dondum. Ya· Altın ve pırlanta gibi bir kalbi 

vnE] ya~ Tara:bya.ya geldim. Tnm vardı. Ateş ve cehennem gibi bir 
vapur iskelesinde Zcyncple karşr !kalbi vardı! 
laşmıyayım nu? Altın mıydı, atetı mi)di? 

- Zeynep hanun. Ya o Zeynep? 
- A .. .Mahmut Saim Bey. Bilatcreddlit (Jki şeytan bi.ribi 
- Aşkolsun sana. insan bu do· rmi bulmuş .. ) demek liızımgelml _ 

'rece vclnsız olur mu? Kaç bin yor muydu? 
mektup, kaç yüz telefon, kaç telg. Bu düşüncelerle kendimden bi· 
rnf .• lnsan birine olsun cevap ver ha.bel", yava.:i yavaş Tambyadan ta 
mez mi? Ne duruyorsun burada? Arnavut.köyüne kadar gelmişim. 

- Vapur bekliyorum! Ya. siz? İnsan 'bir ıztıraba. dalınca he.r şe)i 
- Büyükdereden geliyorum. de kendini de unutuyormuş. 
- Muhakkak Yervanta telefon (Gazinoda biraz oturayım) de· 

ettirdiniz? dim. Tekrar ummana dalmışım ve 
- Ettirir mi)im hiç? O gudu· durma.dan içmişim.. içmişim .. iç· 

bet ses nedir ya.hu? Kimin o bay- mfşim. Artık gece yarısı olmuştu. 
ukş gibi ses? Yolcsa telefona 1ki tar"afa sallana sallana gazino. 
cevap ve.rnnek i~ bir hizmetçi mi dan çıktım. Tranway durak yerl • 
tuttunuz? ne geldim. Direği tutmasnm yıkr 

Zeynep gülmeaen ka.ltlıyordu. Iacağun. Kulağmıın dibinde top 
- Medihn hanım cevap veri patlar gibi bir ses; 

yor. Onun sesidiT ! - Tu .• olan .• sakallu masbara 
- Mediha hanımın sesi mi? herif .• gene ınti başumuza ek§.idun? 

Sahi nU? dedi. 

Çünkü sen meıhur bir nişan· 
cısın .. padiıah tanınmış ok • 
çular arasında büyük bir mü
sabaka yapacakm!ş. 

- Kim söyledi hunu sana 
- Vezir Ahmet paşa aöy~ 

~Yazan: lskender F. SERTELLi 

• 101. 

ledi. 
- O da gidecek mi ava? 
- Gidecekmiş .. 
- Gidemez olsun mel'un 

Halil arkadatının boynu _ 
na sarıldı. 

- Geliboluya gitmittim. 
Donanma beyi, padiıaha v1•• 

rilmek üzere bir ariza ver
d i,. Onu getirdim. 

- Arizayı padiıaha ver • 
din mi? 

-Verdim .. 
- Burada çok kalacak 

mııın? 
- Belli değil ama, padi -

şah: - Avdan sor.ra döner. 
sin!,. dedi. 

- O halde bir haftadan 

fazla lralmıyacaksıJ! demek • 
tir. 

- Padiıahm bir haftaya 
kadar ava çıkacağmı iyi hi• 
liyor musun? 

- Evet Doğancılar hazır
lanıyorlar. Onlardnn duy • 
dum. 

- Ava sen de gidiyor mu
sun? 

- Her ıwferindf' padişah 
beni de ~ötürürdu. Bu sefer 
dizime bir zızı girdi. Fakat, 
gitmene çe.lışacağım. 

- Gidersen çok iyi olur. 

herif. 

- Ne o? Ahmet paşa ile 
aran açık galiba? 

- Cariyelerinden birini is 
tedim .. vermedi. Artık yüzü. 
nü görmek istemiyorum o • 
nun· .. 

- Adam sen el~ bunun i· 
cin Ahm"t pa~aya darılmak 
olur mu? Edirnf'de kadın kıt
lıtğı yok ya .. 

- Kadın çok a~n. Halil · 
cicim .. r,önül, iste:livin1 bul . 
ırı- .. "a. o kadın lıollu{iunun 
ne l .. ıymeti olur? 

- Haydu.. tırınvay gC'U~o .. 
bineceğin zrunan direklere ynpışr 
~on. lndiktcn .sonn eve kadar ba. 
hnlım hıınti kaldırımlara yapışa 
can? Z'.kkumun kökUnU iç! B'uaha 
buraya gelme! Bidııha gelirs n •. 
Vallahi her şeyi gözüm~ alır, sa 
kalundan tutar; seni Akuntubur 
nundn.n dC"nizo atarrm 

Tromvayn bindim. Trıımvav kal 
karken Memiş iki t.arafa başını sal 
ladı ve tramvayın tekerlek gıcır. 
tıları nrasmda nrkamdan onun: 

- llll.hl .. zlkkumun köktinU iç!. 
sesJ Ye~i. 

1\lnhmut. &im A YT.11\"DAô 
(Devamı 1JaT) 

(Gar.etemb;ln birinci •yfalmaaa 

ba.'lık yanmclakt tarih çerçeveaJ tm. 
ponuy1a birlikte göndcrllcook) 

EVLEI\"lllE TEKLlFLERI, iŞ ABA
)IA, fŞ VF •• RME, ALIM. SATIM 
(ibl tlcaı1 mahiyet! hab olmıyıuı kiı. 
çille llAnlu parasıa neeroıannr. 

Evlenme teklifleri 
• Ynş SO, 60 lira ırınnşlı b1r erkek 

gllzcll ve mert karakterli devlet mc. 
muru b!r bay; bal v vaıru yerinde 
bir aileye tç gUvfyaJ girmek t.ste • 
mektedlr. Bayanın oldukça gUzcl, o. 
rljinal ve mUtenas!p vflcuUu ve en 
çok 25 yqında olmasını istemekte. 
dlr. (latan 76) remz!ııo mtıracaat.. 2611 

• Yıl§ 38, boy l 7o, kilo 80, tahsil 
orta, gtlzclliği tcrclh olunabllir. Ay 
lık kazancı 60-SO arruımcıe bir bn~ 

bu kazanclle evini idare cdebJlccck 
25..85 ya.şlannda kız vey dul b!r ba.. 
yanla evlenmek i•t:.f:ınekte<lir, 1·1p V\ 

ınlJllyet mevzuubahs değildir. Kendi& 
cıgaradım başkn bir şey kullanmaz 
lade edileceğine emin olarak reslm. 
lcrlle (M. A. T. Ş. 21) remzine mu. 
racaat .. 270 

• Yaş 23. Orta boylu, kumral, tor: 
simalı, mavi gözlü, mütenasip vncut. 
lu bJr delikanlı evlenıru:ık istemekte 
dlr. Mesleği tornncılıktır. Hal ve vak 
tl yerinde bir aileye lç gUvcys! gir • 
mek ir;temekt.edlr. (K.ç.) remzine mu 
racaat. 272 

I f ve iıçi arayanlar: 
• Almanca dersleri için küçük moda 

boataıı sokağı numara 18 tct tıay&D 
Noe VolbUck'e müracaat. 

• Almanca bilen yüksek ta.ha1l ta. 
1ebes1 fizik, riyaziye almanca deraleıt 
verir. (H.N.E.) remzine mllracaat. 

Aldırınız: 
Aşafıcta nımuzJan 7a11lı o1aa o 

kuyucuJanmımı nam1&naa gfllal 
mektuplan ldarebanembdeit (pual'• 

ları dahil) bergtln sabahtaa öileJ'e 
kadar veya saat ı 'J den ...,. .w.r. 
m:ılan rica olUDur. 
(Rabia) (B.K.) (Seven) (M.M.) 
•{H.N.B.) (Riyaziye) (88 Mlno) 
(Pembe zarnf) (Mabmutpa.,a D.Ç.) 
(Sevim) (Susll 2~) '{F.K. 36.1) 
(B.R.) (M.R.) (Muammer) (Sevim 27) 
<E.M .• Tutulmaz) 

- Ne o? istediğin kadma 
vurgun gibi görünüyorsun?! 

Rüstem içini çekerek: 
- Eve\, dedi, vurgunum .. 

fakat, gönlümü yaralayan ka 
dııı bir değil. 

- Ne dedin? ba§'ls"a bir ka· 
dın daha mı seviyorsun? 

-Evet 
-O nerede? 
- Padisahın ko• nuncln ... 
- Tuha~f şı>y .. ! Senin gü· 

zün de kartallar gibi, hep 
yükseklerde. 

- Benim atlım Ztlrt l·artal 
değil ama, gönliım daı~a 
yükseklerde ucar. 

Onüne bakarak devam et· 
ti: 

-Keşki yükıoı-lcl,.rde uç • 
maıavdı . şimdi ··er,. inemi· 
vor Cür}cü ~c··.-' w r.1 lmdın • 
hr yerrl 0

• en l'nhıra İnem;. 
yo""' • • hut inm~!tni bi' • 

ır.:., or:.ı:n. (Devamı ra 
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At yarışlarının altıncı hafta 

:>suları pazar günti Veliefendide 
aptlacaktır. Gün geçtikçe mc
ı.kh ı artan ko~ulara bu hafta 
a fazla. atın istirakı a} rıca bir 
•vk ve h yecan verecektir. Bil. 
assa iki y ında ve büyüı, ikra 
ııyelı 1 n tay koşusu çok ente-
31Sandır. Gene üç yaşındaki A
ap tayl!\ı ı arasındaki ijandikap 
.a sayanı dikkattir. Bu ıkı koşu. 
la ~klenmedik bir süt priz de o-
1bilir. 

Bu h !tada uç ikili, iki cifte 
e bir de tlçlti bahıs vardır. 
lkilı bahisler: 1, 3, 5 ınci ko

ulard r 
Çıfte bahisler: 2 - 3; 4 • 5 inci 

.oşular üzerinde. 
Üçlü b:ıhis: 3 - 4 - 5 incı ko. 

ulaıi'adır. 
Koşulara i tirak edecek atlar 

ve koşuların mesafeleri aşağıda
:hr: 

BİRlNCl KOSU 
(TatfYarc koşusu) 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
safkan Arap at ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi 400 lira, 
mesafec:i 2800 metre. 

Y dı at aı ında olan bu koşu
nun ço\. hey .:anlı olacağı tabii. 
dir. Burada favori Sava ve Boz
kurttur. Fakat en mühim mese
le bu yarış üzerinde çok para ge
tircce k olan iıcüncü plase} i bul. 
m ktır. Bunun da en mühim 
nam-etleri Işık ve Sevimdir. 

1 - Bozkurt (Niyazi Kıcrtay) 
58 1...-ılo. i Bora (R. Baysal> 58 
kilo. J - Karak:ıtş (ll. MuNu) I 
58 ı ılo. ~ Buda1c ( A. Ertıır. 
han) 5 ~ :ZO 5 - Işık (N. Tc-mi
._cr) 56 kılo. 6 - Sava (1. Hak-
1n Tek e) 56 kilo. "/ - Sevim 
Vlll (M. Turgut) 54,5 k"lo. 

1K1 Cl l{OŞl' 
l ç ya ınd ki yerli yarım kar 

tn ı'iz erkek \"C d"si taylara mah
u tur. 1 ı<?.:mivesi 400 lira. me 

safE> -i 1800 metre. 
1 - Dclil.m tı (T- Ali Çınar) 

58 •1 . 2 - Heves (S. Karaos
nurı) 58 kilo. S - Elhan (Prens 
Halim) 56,5 kilo. 

Bu kosunun favorisi normal 
~arth• 'tında Elhandır 

l <;O ·ce KOŞU 
( llawlıkav) 

Üc vas ndakı safkan Arap <'r. 
kt.k ve dı i tavlaıa mahsu"'tıır 
İkramiyesi 190 !ıra mcsafcsı 
1600 m tre. 

1 Ta n (F. Vural) 65 ki 
lo. - G tl cç (F Atlı) 60 kı/o. 

ll!clil.c ullcwa (P. Halim> 
5CJ 1 lo. l - Emırii.<ı:stıhrn (P. 

R A B. E R - Akşam pooası 

Halimb) 58 kilo. 5 - Kw-ııır (.). 
Kırgu/) 56 kılo 6 - Sitlcvk (Sc 
dat Bbrt<'coıc) 48 1.ılo. 

En mühim kosulaı dan birı de 
budur. l.lzerinde hem iki bahis 
hem ciftc bahisin bir ayağı ve 
hem de üclü bahisin bırinci ava
ğı vardır. Ve sıkı cekişmc Pren~ 
Halimin Ahırı le Fehmi Vuıa 
lın Tarzam arasmda olacaktff. 
Favoriler Tarzaıı ve Prens Ha
lımin Altındır. Maamafih Gül
geç de bir surpriz yapabilir. 

DöW'C"Ncti KOŞU 
(Uzmıça1ıır kO!fllStl) ı 

Üç ve dahij. yukarı yaştaki saf 
kan İngiliz at ve kısraklara mah
sustur. İkramiye i 500 lira, me. 
saf esi 2400 metre. 

1 -· Komisari (Dr. Scferof) I 
60 kilo. 2 - Datıdi ( H. Alak-uşJ 

1 
60 kilo. S - Karanfil (A. At- 1 
num) 54 kilo. 4 Romans (P. 

Beyoğlu Halk Sineması 1 

Buı;Un matine 11 de. gece 8,30 ~ıı 
S bü:> lık li'flm b.rden: 
ı - ..loronun lş:ıreti (Haştnıı bnşa 

Henkll). 
2 - l'ompe;>in Son gUtılerl. (T1ırUıi 

ESt'r). 
S - Deni ıılevler içinde (H rilın. 

lar 1rnm1). 

Birinci sınıl 
mütehassıs doldor 

NURt BELLER 
SiNiR ve nmı HASTALIKl.AnJ 

Anknm Qıddeıı;i No. '11 
hın;\Cllf' s:ı:ıtl rl: 1!'> trn ltlbar<'tl 

OPEHA'lÖlı 

Halid Ziya Konuralp 
OHNGl G&RUAHI OÖÇEN'rl 

< ~oğlu lstlkULı Caadesı Elhamra 
Apartmanı l Nu nhrada 

, ı ırttn öt:"lcden 11onrs 7 ye kud:ır 
T't>lefon t22M 

z 
Halim) 5 \5 1rilo. 5 - Gonca ( A. 
At·maıı) 50,5 kılo. 

Safkan 1 gılızlcr arasındaki bu 
koşuda favori bcrmutad Karan
fildir Fakat Romcns ile Dandi
vi de ihmal etmem k lfızm1dır. 

BE.~lNCt KOŞU 
( Kabatqıe koşuS1ı) 

İki yaşındakı yerli afkan İn. 
~iliz eıkck ve disi taylara mah
su tur. ikramiyesi 1400 lira, 
m"safesi 1200 metre. 

1 - Çobanktzı (S. Temel) 
58,5 kılo. C - Karabiber (A. At
mcm) 58 kilo. J - Demet (F. 
Simsaro{jlu) 56.5 ldlo. 4 - Gun
gadin (F. Atlı) 5lj,5 1cilo. 5 -
Şans (S. Karaosmatı) 52 ldlo. 
fi - Buket• (F. Sfrnsaroğlu) 50,5 
1.-ilo. 

Bu koşuya gelince; malum oL 
duğu üzere tay k~uları hemen 
hemen ekseriyetle sürprizle bite
bilir. Burada ~nslı tayı seçmek 
biraz güçtür. Hepsinden bir sür
priz bcklenebılir. Çünkü muhte
lif zamanlarda hepsi de biribiri. 
ni geçmiş taylardır. En göz alan
ları Çobankızı, Demettir. Kara
biber de ihmale gelmez. 

15.8.1941 
1%.S~ Fasıl 

nrl.ılun 

l2.4G Ajan 
ıs.oo Fusıl 

fiarlular:ı 

llt • 5 Karı., ık 
program 

18.03 1 asıl h<';>etl 

18.SO &rhest 
10 dal.lkn 

18.40 $\ing 
Kunrtct1 

l 9.00 Konu m:ı 
19.15 "''in ... 

Kunrtetl 

19.SO Ajans 
lU.-lG Karışık 

Şarkılıır 

O~ptıU ÇI"Oö 
Gazetesi 

2Mu Solo 
arkılnr 

21.00 Zlrıı:ıt 

Tak\lınJ 

21.ıo Temsil 
22.00 Salon 

ork trası 

22 SO 'J:ınıı 
22.45 lon 

orke&"tnısı 

Rrısit Rıza Tivatrosu 
lln Al,ıoın Şeıı)ol Çuınrdlbtnde: 

- Yataklı \ agonlar h.ontroforü -
liomC'dl 8 ı)('rde. Hailde l'i'.il,ln birlikte 

z \ Yt 321 doğumlu Seyfi Erkut-
lu nUfu ktığıdımı ve askerl tezkere· 
mi znyı ettim. Ycntslnl çıkaracağım 
dan c ki inın hUkmU yo ctur. 

Şı hremini l\le\ l~ıwl.upı Mimar Hıı. 
mı tiOk ıl< No. 5 d Mehmet oğlu Sey

fi l~rlmtlıı 821 doğumlu. 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Oerı:ıc-.rl bı..lıııaıı bır den z t• rlütUlllnde muamele memuru mUnbalın. 

de:: UcreUe istıhC:<ıın ocJı mek Uzo ~ b r memura lht!vaç vardır. 
l L!sc mcvzuı u ve lhttya eı.; ay olması 
2 30 yaşm..ı<ıı vuımrı .ılmemosı, 

a Sıhhı HlZI'< ı ı.JJ.n sağlı• ı; c. musı "Derincede çalışab!kel'k vaziyet-
te b 'unnı:ısı • 

4 Yazı vra 1 0 ya v ı ı şlcnnde o lg!ll olmruıı, 
5 Pl6 ı çızınt" ıtn b:Uy~ tıı oıınası, 

6 • V:' ıcn <'• artları nalz ouıurım ı, 

, .- bn12 uıı... l ık ,st J,ı er n ı:ıır d tekçe lf' ts•anbu 
~rlcaat ı<.8711 

Çatalca P. T. T. 

•• 

Çocuklarıtıı...""I. küçiikten SA_ 
NIN diş macııtııtnıt lmllannıı. 
ya, SA'N iN di§ macunu. ile 
gilndc üç defa di§lerini fırça
la mı ya alı§tırınız. Gürbüz 
yetişmelerini temin ctnıi.5 
olursunuz. 

Eczahanelcrdc, bUyllk ltrlyat 
mağazalarında bulunur. 

mtıO!iSBl!lll• Y EN ı EV LEN E C EK L E R E ııtı 
:su.od:ll;>alar, Knryolalar, PortmanUılar ve nlr 

''" mobUyaıar fabrika flyntrna satılıyor. 

Asri Mobilya ağaıa 
AJımet 1'"evzl 

J tunbul Rwıpaşa ~·okuşu No. 66 Telefon: 28101 

Siyasal Bilgiler Okulu DirektörlüğündeJ1: 
Okulumuz nnmzot kayıt znmnnı ve çmo sınavının ~ 

a.şa~:daki şekilde d ~LştirllmlşUr. ıstı. 
~9.9.941 pazattcsl saat 8.30 thrkçe komposlzlsyon ve ccıeb ııCl 

U r .;e 
29.9.941 :paz3rtcsi saat 14.30 Tllrklyc komşu mcmlcke e 

leUcr coğrafyası. 
SC 9.9tl anlı wıot 8.30 Hayvan ve nebat fizyolojist eııııı1 

S0.9.9C salı saat 14.30 Rlvazıyfl "lise edebiyat kolu ın 
meııl Jdzım gelen bahislerden. ~ 

ı.ı0.941 çarııamba saat 8.SO TUıkiye tarihi ve Rönesanst:sJl 
pa tarihi. ı;oıo 

l.10.941 çnl"§amb:ı sant 14.,30 Felsefe ve içtimaiyat "liSO tcı> 
larmm bilmesi ll\z.ımg<:len ba.hlalot·clen.,. 

2.10 941 pcr§tmbe 6aut 8.30 yabancı dil. p 
Namzet kaydı 20 ağustos 27 eylO.l tarihleri arasında. >-s 

'{5265-6863) 

Devl~t De~İryolları ve Limanları lşletrııe 
L Umum idaresi ilanları 

Muhammen b<dell ıışağıda ~ozı:ı 3 liste mubtoviyaU .ı\llı<sJI' 
sıhhi tesisat maızeınrs'. 26.0.941 cı..nıa gUnU saat 15 ten iUbntc

0 

pah zar! us.ıınC' Ankaraaa idare b~aı!mdn sn tın nlınacakur. 1 
Bu işe girmek ıstı:rrnıerin U·mı hizalarında yazılı mu,1lld<"' t 

kanunun tay!n etliği H•.!'iknları ve tekliflerini aynı gUn saat :ı4 
misyon reısl'ğıne ver'?...elcrl lAzımd:ı. 11 Şartnameler parnPu olarak J:nkarad:ı Malzeme d:ıiresınde 
şnda Tesellüm vo Sc\'l; Şefliğin 'lr1ıı dağıtılacaktır. 

Liste Muhammen bedeli 
1 19805 Liro. 

6000 " 
9140 " 

\ f68!!5) 

aliye Ve ~a.ıe inden; Jı 
Eski nikel 5. 1Ove20 r.tarahkları11 redtı~ 
kaldırılması hakku.da ilan 

•·! 
Eskı nikel 5, 10 ve 20 parnlıkıarm yerine dantcm bir kurtıd 

on paralıklar dnrl' ve pıyasnyl. l"iifi miktn'rda çıkar11ınış 0~ 
nikel 5, 10 ve 20 ı:au Jık,arm SO--G--942 t.nrlhinden sonm tc 
nlm::ısı kararlo.şı .r1,mı~tır. 

Mezkl\r ufak para:ar l ternnıur. 942 tnrlhlnden tibareı:ı .,ı 
ctmlyecek ve bu tarlhlen ıtiba.- n anoalt bir eenc mUddeUe >ti' 
dıklerfle Cumhuriyet Merkez Bsnlmsı şu beterine ve cupılııl f 
Bankası Şubesi olmıyan yerlerJe ~.traat Bnnlmsı Şubeleri uırtı 
edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufal~ pnrnlarfaıı bulunanların bunıe.rı 

Cumhuriyet M rkcz Bankası __., Zirno.t Ba.nknsı şubelerin 
ıerl ilAn olunur. 

Beyo ~ u Fıkaraper e 
HE\'Olıl.IJ FlhAnAl'lmVER OF..l\IİYl'JTİNllEN : ıl1 
lstnnbul Vılayeti c:eıııesinln 17.6 940 tarih ve 438 "'Jo,lı ıllJl 6l 

scccel bulunan Fıkv.raµcrvcr Ccmı~ -etınlıı ana nlzamnaıncsııılllıd 
desine tezı.11 e<iıltn m.ıodc ile 71 tucl maddesinin mundd l şe 
kanunu o.lık!umna tevfikan berveçlıh'l.ti 111!.n olunur: 

51 t'~f't 1\1'.\HDI.l:' E 7.Jo:a'tı .. 
ııı11e 

Cemiyetin vnrldatındn.ı:ı ohı;:ı ismini haber vermek ıste ı;e 
hibl bir kndrn tarafından gayri l'Jlblli lstibdal olmak uzerc ııııl o 
y el le cemıyet ıınm•nn Osmanlı E.mkasına mevdu bulunan gc9 " 
İshnhu' hrı ş.:>h.r ur. n ti ve yil2.de 4,5 faizli 100 .s,det 1 tı ı 
do1 ~ Dcmıryollan tahv- Atı ve 27 det mfimesııll blsııe scned" 11 
yır sahibınln nr7:ıısu veçhi! Y :ltk.;ıe Rum bastahuncsınln de ı.ıı 
etmekle ~rabcr r.:ı vı i ı a bıU isti! dal §ar tile de tebcrrü edilnırs \ 
!arın tamatıı"n vcvn ı. 1 ı.Ttıc-n h<'r ne sureti olursa oısun td3 re ıı 
c'an s:-ttıl .... r 1• parayu r~vrilmc3 l· nt'lycn memnu olup bil ı:ı> 
c k .d ıre heyeti ~ah er. ve mUt , lsı1en meeul oıacalt ardır. 

71. l\H'ADDEI. 1 UJDE: .of 
ı be• 

Cemiyetin bnUıdı.ıd madde e.lıkAmı dairesinde umulll ı1 ııl 

şııhıı!~ctl mtın<>vlycsi ortadan Kail •ığı takdirde menltul. gaıısııı" 
vll t VP alacak glbl 1 ılc Umle senec'at ve servet ve bukui<U ıe ft 
erle it ve kız 'ytnmtwıı<'lcrlne, b.:lur.madıttı takdirde yrdllttl 
h ne'ilne o tJa butunn.ro ğı hnıd • bı.t\ tefrıki cins ve m cP 1 
rnsına geçecektir. _____/' 

Subeve Davet 
~ııılnhııl.ı l'erll As. ::;ııhcslııdeıı : 
Em kll Jnndnrma Yzb Cemal oğlu 

SnllLhattln lstaııbul t2147). 
Yd. Nk. Tğın l\lcbtnel oğlu Yusuf 

~:?8 (461)30) 

Yd. Eezac: Atğır. Zlyr oğlu Cevat 
Akşın 318 Jstanb':.ıl (5~8:..2). nın pek 
acele ol rak şubemiz mUrııcnntıarı -;.;.;;....;..;...;.....,,-...-.. ________ ı llfln olunur. 

niz ... • • 
S( R 'l • 

an 

seneleı A vrup:ı.vı nntuklarivlc 
rın cm cınl tan o idi 

l nı oı un b~ ru i miv< r. 
du I tta onun t · nı da i t ven 
yC'ktu. GahMr n iı:ind' bir c.ok 

r 11 bulunduüu ir•in m 
ı\l'llanvanm b"r cmnlı• • 0 \Ct ol· 
m ını ist;\en vokt ı H •C A _ 
man ~Y i~t 1 ,., b;'<' bunu dü. 
~unmüvorlnrdı Y· inız -ıun ta ı 
bir b:v:kn <ıKrar ~' ı. t rketmc
cıini i tiv0rl; dı Bilha ~ krali. 
vete en .ziyad b -:.1: bulunan 

{fJ 


