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Sovyet t-0praklarında m~tla UerUyl'lll Almmı Mkerlel'I 

ingiliz hava 
kuvvetleri 

Sovyet tebliği 

Mukabil 
Rusyamn şimal şı·ddetlı· 
mmtakasmda 
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BAKKALLARI DOLANDIRAN 
BiR ŞEBEKE EFRADI ARANIYOR 
Cemiyetten yapılan un tevziatını 
vasıta edereK sahte makbuzlarla 

Bilhassa Kadıköy ve ÜskUdarda 
bir çok bakkal dolandırıldı 
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~em yet vasıtasıle un tevziatı durduruldu 
Toprak mabaulleri ofisi ı:ıak.kallarm 

ötedenberl normal olarak halka ut • 
makta olduklan unu Bakkallar Cemi· 
yeU vurtuile ft ihtiyaçlar teablt o-

Şark 
cephesınde 
1Wretıı .atan1 
tanır• aıa 

Alman ve 
Sovget 

kuvvetleri 
Büyük imha 
harbi yapıyor 

lunarak haftaUk olarak tııakkall&ra 
vermekteydi. GörWen lllzum bll1ae 
bu pkilde cemiyet vaaıtuUe yapılaa 
un tevziatı tlaıdillk durd11rulmuftar, 

Şehrin bazı MDıUerinde ft lıdbar 
aa Kadıköy ve 'OakQdar IEuaJan d&· 

hillnde buı ktmaelertıı bir feb*e ba· 
llnde, bakkallar cemlyetJndeıı UD 'flrl• 
Jecelfni llÖ)'Jfyerek eDertadeJd lılrta • 
Jam makbuJllarla dolandırdddaft ,.. 
para topl&dılılan haber &lnnalfbr. Ba 
tekilde bir bayU bakkaldan pan aJm
dtlı ötrenilmiftir. 

Bu hu...ta :ıı&bıta fiddetJe taldlıat 
yapmakta dolandınedul yabJa.lllr 
ÜlleN bulunmaktadır, 

lkind bir karara kadar ~ 
vurtuUe bakkalara un bmlatı ya • 
pıJmıyacaktır. 

Bombalanan gambot 
yüzünden 

japonga 

Alman tebliği 

Yedi Rus 
fırkası 
imha 
edildi 

Sovyetlere yardtrna hDcumlar 
' başladdar yapıyoruz 

VJti, 1 (A.A.) - Ofi: 

Katı netice bu 
mubirabalardan 

Smof8nMı lfinan sonra. belli olacak 
taarruzları ağır za- Alman bududu, l (AA.) _ Ofi: 

tKjJilıa.fa.4 tfa.._oaaüaa 1mM11M~: 
rı ·.......,-~e11 ·1 Geçen gün v• gece prk1 Anupa. nr • 

k d .., dul&nnm urnuml vaziyetinde hiçbir 

Şar a ogru dcği§lkllk vücuda geUrmcıniftir. lıler
kez cepheainde bllhaasa Smolenak ~ 

l· ıerleme Viazama arasında aynı mevzilerde 
aynı §lddetle muharebe edilmektedir 

Amerikaya 
tarziye verdi 
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...... )'a twı•i9d 
wnneyi kabul ediyor 
Lon4ra, 1 (A.A.) - B.B.C: 

Japon tayyarleri tarafm.dan 
Şanghayda Tutila adındaki A.11* 
rika gambotuna bombalar atJl.. 
muı ilzerine Japonya Aaıerika 
ya tarziye vermif, Amerika bunu 
kabul ettiğinden hMiseye lraparr 
mış nazariyle bakdmakteclır. Ja. 
POnya tawninat vermei- hazır 
olduğumı biklirmiştir. 

devam edl·yor Bir de etraflı malOmat mevcut olma: 
dığmdan vaziyet mUphem görWmek • 

Yiatla pUskUrtUldU de~~ R:ı!ud'!.U: om~ 
flddetlenmiftir ki bunun lıu minval 
üzere birkaç günden ful& devam 

0 tedlr. 

M h Lenlngrad cephesine mUtaallik ola· oskova ar gece rak Ortada dolqan pyl&Jan kaydet· 
(Devamı 4 lbaelde) 

bombardıman ~~----.:-=--

ediliyor 
BerJin, 1 (RAdyo) - Alman 

başkumandanlığı tebliği: 
Şimal cephesinde Alman ku~·

vetleri Rus fıI"kalarma tatbik 
ettikleri çemberi t.amamla.m.J§ 
)ardır. Şimdiye kadar yedi. R~ 
fırkası tamamiyle imha edılmlf" 
tir. Binlerce esir aJnmııştır. Ele 
aeçen harp ganaimi mühimdir. 

Berün, 1 (Radyo) - Alman 
baAjkumandanlığınm tebliği: 

Cenup cephesinde Alman k·· 
taatı mühim yeni sahra mevzi~ 
rini işgal etmişler ve şarlca doğru 
ileri hareketlerine devama ba§ 
lamışlardır. 

Smolensk ileriainde bulunan 
Rua hava meydanları 9iddetti 
bir surette bombardıman edil• 
miı bu meydanlarda bulunan bü 
tün' tayyareler tahrip olunm~· 
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Bir çok esır ve 
maızeme aldık 

(Yazmı 4 tineöile) 

etme.si mllmkiln görtllmemektedir. Ku 
h&rebeniD en myade flddetle deY&lll 
etmekte olduğu iki mmtaka vardır. 
Bunlar d& Smolenak ve Zltomlr De 

:~rumdakl Ukr&ny& mmt&ka . Lord Halit aks 
Bu mıntakalarda l.hUyat kuvvetle • 

r1 ce1betm1t oıan iki ıaraı ka..,ıam· Sovyetlerin bUyUk 
dakl tamamtyle tmba ne matuf bir 
mOcadelıe yapmaktadırlar. mukavemet göslerdık· 

Alman payitahtında Sovyet ba§ku· lerını· söy•Uyor 
mandanlıtmm garpta yapılan tec • ı 

rObelerden aımmıı deralerden taUfade Londra. 1 ( A . A-) _ B.~.C: 
etmlf oldutu kabul ve tealhn edil • İngilterenin Vavingtaı .ıtri 
mektedlr. Bu aevkulceyt plbı, uçlar Lord Halifak8 dün Rusveltle p 
Dert atırmek. çıkıntılar vllcuda ge · ı rüşmüştür. Sefir uzak pdı:t.a 
urmek ve müteakiben bU çıkıntılan vaziyet ve Sovyetler hakkmda 
ele pçtmıekten ibaretti. Eter ;ıert g9rü§üldüğünü Rus ordusanun 
.ortııen uç pek ziyade uzaklara lmtt· bliyük mukavemet g&terdiflni 

(Devamı 4 IDciide) söylemiştir. 

, ÇERÇEVE 

Deli mi 
ne? 

tur. .._ ..... .;:ıı ) 
(Devamı 4 llJIÇllUe 

Harp sinirle
rinizi bozdu 

iKMAL KURSLARINA GiDEN 
TALEBEliN TREN KARNELERi· ;!_;~1;~!~:. ff•yır, bayır! Hiçbir tef olmalı 

lstP.mlyorm\lı da adeee t.-tea 
duran ve dtlftiaen bir .-. el 
mak lrd;lyonnuı t 

Biraz gülmek, eğlenmek 
•stemekte hakhsımz 

"HABER" bunu dütü· 
nerek aize zevkle oku
yacağınız bir tefrika 

bazırlatb 
Pek 7ÜJDda "BABZB"' etttanlann
.. tülp edeeeibds lıu tıefrllmllm 
......... ...ıatıaıda,,...aıda ....... ~ .. -~ 
tir. 

••ı.ntm ... 

DemiryoUarı idaresi kurslar için 
ayllk lenzilAtll karne veriyor 

Devlet Demiryolları Umum M:UdUr
IUğU, mektep talebeleri ve talebe ve· 
lllerl için fevkallde blr karar ver . 
mlfUr. 

Devlet Demiryollarmda talebeye 
verilen gidi§ ve döntlf aylık talebe 
karneleri ancak mekteplerin açık ol· 
dutu zamanlarda muteber bulunmak· 
ta, tatillerde bu karMler ile ııeya • 
hat edilememektedir. 

Bu sene maarif veklletlnln mek · 
tepıerde ikmal kunlan açmam 11Jle • 
rtne ikmale kalan t&lebentn bu kun
lara devamı mecburiyeti bUıl olmU§, 
füat. evvelce verilmif olan bu karar 

dolayı.sile gerek Anadolu PNk AY
nıpa battı benll)'&Jllıe mektebe gidip 
gelen talebe tam UcreUe •Jahat et· 
mek mecburiyeUnde kalmlflardlr. Al· 
lelere bOyük bir yük olaD bU vul7eU 
nazarı dikkate alan Devlet J>emlı70&· 
lan umum mtldOrlQttl UmMil lam • 
larma devam -eden taıebenill mektep
lerin umumi taWlnde de kunwı yapıl 
dıtı mektep mOdtlrluttbldeD veya 
Kaarlf KQdtlr!qtbıdea ft8llca Pnall 
prtlle aylık taıebe karDMf ftrtlme • 
sine karar vermttUr. 

Bu karneler bug11ndq lttbVU a· 

·~· ...... 

Bualardu (H) ilai hiçbir keli
mede Jml)aamadaa yalnız ( 11) 
tiyle bltt&n ftldrl6rlnl ifade edebl
llr mi? 

Vug•n Allahafluna, deH mi 
bu ad~ ne? 

* Pelitlkaiıl olmak istiyormuş 1 
Tavpn kaoar ve tazı konlar. 

Tav§alla stirat ha.pi ve t.aaya gay• 
l"M pnnguı buırbyan (Şekspir) 
tinlvenltellbıden debi dlplomumı 
almabma ne ytizle istealr bu 
me,lrun! 

(Böytik tskender) ler, (Ntty
ton) lar, (Me,lryavel) ler, (Napol
yon) lar ve (Bethofen) lerin P.dn 
el nöslaalan delller arumdadll' • 
DeUnt1 aef 

• 

Kah. kah, kah, bh!ff 
Blrlblrlle bojutu Od Wllıiliıll 

birinin mezara, ibttrilntin • .._. 
taneye kaldınlnuıan11 emred9 Wr 
uun~ ve mekADda tesat.allP 
lmki.n tasavvar etmekt-
Ka~ kah, b11, llallll1 
Bu adam cJeJI pDll!. 

* 
Yok, Jok! K..ureilıl ,..mn-

nı ... ~. nu _,,... lf.elıl-
net 
Knıekirek. her ltbt ıuetaln· 

den: 
DIJe "' lfltlnıe, zatf'a hilkat. 

t.eıt bUıMce dlfldlnl kelemlae .. 
1111 meıut anlatablllrf 

1111 ..111111 matlab del! .. Fabt 
lııa yazıyı anhyablldlr-e m11tlakıı 
akıllıf ••• 



Dunl.ll ızrtelrnlc ~öyle blr 
haber 1:ıktı: "Getllkli h!wn yu\'n• 
ısmn ı rimlıdcn S:>o ortam 1 tcıı 
mezunu nuirnoo:ıt t'tml"tir. Um.
hırdan Hd \ /. otuzunun muamele
.. ; tama.ınlunamk mc.'i tcb<" :.:ıinılc·. 
rilıni-,tir. Dun dl' otm ki ili!< hir 
knfil<" hnr<"l.et ctml Ur.,, 

Bu haber <?e gösteri) or 11, ~t nç 
lerlnıizdc ha' ıı.mhjhı karsı cldıli 
hir ııliika tırnnmıs, knlplt>rinde 
ı;.önm<"z lıir nle, \ 11 e<Slı>nmf.,tir. 
Huhi \c bliıı)c'·i ıınn \nsırıarı 

içinde ita\ aeılıkt.n Türk ~encln:u 
ınUnwyyfz \il ıfhrınd n birini tes 
kil etmelrtcdlr. 

Tiirk gt'h\'lrıiııln ha\a.larn lılı
klm olmak uorunu lm.falaı md:l 
yas:ıtmnya •ı\nşmalnn kars1;ııncla 

evinı: \e ~urnr dn)'Dlıunnk kabil 
değildir. \ <" bu mcw.u u:.-erlnllt> 
mlitmuıdi ısr..ır \ e mlltemerriC Lir 
inatla dumuk liwndır. 

Ilın a lınmplarıııllıı !.!alışan, tll) • 

yarccllik, pliinöreüJük öğrenen 
;:;ençlerimi7.in, b<'r sahada olduğu 
;..'fbi, bn ahnd da. bil "lı bir kud
ret olarak )eti eeklerinc üphe
mlz )Oktur. Ve bugün ha\'lıt'Jln.r 
ordumuz içinde, muhnl<k&Sıc ld bh 
ı,ıok "laynıet" \t• "kudret,. unsur. 
lan \ardır. • 
BUtWı bir ınmılelmt ~ olan 

ha\'aCJlık meselesi, yalnız ıım.-rı. 
met ılşi dcğiJdir, biraı ds fert \"e 
\atanda"' i ldir. Ortamel.-Wplcrl o
lan yerler ll;iidir. Yukarda.o aşağı
ya, d ., lettcıı ,·a.tanda..'9 do - nı u
:ı.anan bir (Stlr. 

BUtUn ortrunektep olan yerler. 

HUscyin Cahlt Ya.lçm, ln.gUiz h rt 

clyc Nazın Edcı.ın son beyanatında 

'"erdığt bır rı.berl bııhis mevzuu ynp· 
maktadır. l\li ter Eden, Londrada 
bulunan müttefik devletler anısmda 

ya.kmd.."ı bir toplantı ynpıls.ra.k .sulh 
mes ı lerl ve mllsta.kbel dllııya olr.a· 
mı hakkınd mUza.ken-ler oereyan 
edece ini b ldlrmlfitlr. 

HU yln Cahlt Yalçın bu teşcbbü· 
sün Alm ny nm ,>en! nizam tC§kWi. • 
tma mukııb.l bir kuvvet te§kll edece· 
ğinl, h r ıki tarafın da harbin yalnız 
silMıln kUAnııamıyac:ığını anlam11 
gibi gôrUndilk~rint: çtınıdl dilnya et· 
kll.n umumlyest itin b~ gel~cek " 
muharip memlekeUer de dahil olduğu 
hald h~r tarnftn takdir -.e tuvip 
celbed cek müııtakfl bir dllııya ntza • 
mı kurmnğa kim muvaffak oıunı:ı nt· 
bni zafert elde ctmclt fçln mUblm bir 
koz elde etmiş olacağı tnkdlr edildi· 
ğinl kaydederek diyor iti: 

"lıısnnJ::ır belki tayyurl' bonılııaı

dnmnlarms, t:ınk bUcumlanna, cnna 
'\.-ar düılillderlne lnlrlerln1 olştırtr'lar 
,.e bö)1o bl!' be , c içi c yaşama· 
ğa mu\ ftak olnrbr. F t tiktr ve 
ahi it h:ısmda hUltllm sl\re.n anar 
şl 'o lde:ıl lzllk lçlndo mede.nlyctln 
) :ım:ı ın •ınldi.n yoktur ... 

• ·~ret Vel<~ti ttyat mtıre.kabe 
ku,rstannd!tn ~ıken yeni memurıarm 

tayinlerini yapm ğıı bqla.mtştll'. b -
tanbulıı tsyln olunan memurlara nit 
lıste de ~imek Uuırcdir. 

- Slındı herkes bfriblriylc kav
ga edecek, dayak }iyecckler, ban 
şnı:aklar ve ben parn yetlştircmi
yeceğim ! 

- İsti 'en tecrübe etsin baka-
lmı ovle mı oluyor? ' 

Soldaki k<ıpıdan çıkarılnn otuz 
kadar nd mı VLçenU>fıun karşı.sııı. 
~i duvar bovuncn sıralıyorlardı. 
Vıçenzo karde i Lorenzoya sordu: 

- Bize kaç kişi lazım ? 
- Oıı kişi yeter! 
Bunlar muhtelif ?.aamnlard:ı e · 

sir edilen ve korsanlığa girmek is· 
ti yen aclıı-L:ırdı; Bazılan da ya -
km o. h v a An chu sahil· 
lennden P lM lm lerdı; o 
ralardn vn a ··r b/.r su~ ·ı::temi !er· 
ya bır k · ki .u-na u~ı.,lıı.r; 
yahut en in :ı.k rzuslle bu 
macenı-> a all nrdı. 1 ımbilir ne 
zaman rgu} a çek im cılC'!r; soyle. 
dikleri bir ya an gizledik! ri bir 
şey var mı diye kimbılir ne fglten. 
celcr<> ul:'I".ımışmr; zindanlard:ı ynt 
mış' r: en sonra reis" d yıl 
dönumu m :ın ..,.betile korsanlığa 
kabul edilip edilmiyreeklerinin tıı. 
yini için bumya getirilmişlerdi. 

Vfoonzo on!an blrer birer önüne 
~~"Ordu. Sonra doğrudan do" • 
ruvn kend.I.si, ynhnt ten:ilman vn 
sıtnsilc onlarla konumı)ordu. Bun· 
lıırcWı birisi ~ · ı.i dört 63nt ba _ 
cn.klıın:ı<la.n "'- kollarından tavana 
asılı durduğu 'de yuzünU bile 
iburusturmam.ıftı Giritli olduğunu 
söylUyordu; u..-un iboylu, Qinm gibi 
ve ~ bir lhc.r.iiti; ancak yirmi 

EY 
de, ~"""lt•ri hu\acılıı;ıı u· ,n, et. 
mek, he' e .. lcrini lmmçılnmn~• ichı 
uruzıı ınnl edllcrek tahta psı·n

ut lmlrleri ~aı mo.k lazımdır. h1ı· 
lel< r. halkın yanhmile ~ pılahile
•·<'ı:-t c,-IM, 'illh et lıu:o.usi hu ~ rl 
rlnd"n :ı\ rılarnl, 11nrn il<' de \lıl'tı 
dn ;:;ctirilehllh. 

llıılke\ l<·rhıiıı df• hu lıu .. u~.a 
nııi..,ıwt fo~ da '<' t ı• ... ı. ıcrl ı,:ıinilı

lıili ı·. 

\ld:ınını.) oı .ını, ill• ıı:ırm;iıı ı,u

l~j - lhı,.,11,;i mnhiH•ttc- - ir.
nılrde )npıtmı .. tı. nam ,ıe,·.un e 
ıli) or mu bilmeı ı. 

lzmlrılcl.1 ~ibi lı:ı,J,a 'lla H'tl(·r
de ıh• ıı:ırn,.,\it J,ulclcri ynpılanıaı 
mıt .• 

l ıılnı1. 'ilÜ) et lt>rdc ıleğil, k:11.n
lard:ı, hM tfı nnhi) elerde 'e i•İı.) • 
lrtdp hirrr parnsilt kuJeı i \11.J>tıı
ınuhıhr. Bu nokt:ı ib:C"rlmlc t•lıenı· 

nı .)Ptle cıurmalı, "ıınrnşUt lmlclc 
rj ıne.<ıclesi., ıli~ I' orta\ n hu.,lıbıı,.,ı
nıı bir nıe.sC'IP alıJI, bu nıe\""7.U et.
rafında ~all§fll:ılı. bo-. 'e oetfoc
.,lı likrnlılarla \"O.kit ~ednııetlt•ıı 
harekete gocınenıell, hir j l'"kll5 ı 
ultm.t almalıdır. 

ist:ınbulumuzun bu 1 • ondc•r 
olma mı ıtfiııiil ne kadar isi hor! 

Şt'hrin im:ın i 1 yanında, tııarn
t kuleleri) ynpılma. ... ı j~nl' de (>"' 

hemmiyet \Cnnclldir. 

Halimi tasvir eyledim bin kere <'V 

nytne rlı, 
Olaınduı b r k r·C" olsun inkisarını. 

dan habtr! 

LAEDRi 

Tevki fedilen 
muhtekirler 

Sultanhama.mırxla "Stok .. ru?• 
$,!azası sahibi Kenan, dün asliy 
ıkınci <:eZa mahkemesi tarafın
dan tevkif ohuımuştur. Okunan 
tahkikat evrakından anln.5ıldı<Y • 
na göre Kenan, kadınlara aıt 
balo elbisesi ikumaşları iizcrindı> 
ihtilli yapmıştır. 

Balıkpazannda Tahmi'- sok -
ğında 11 numarada kahvecilik 
~'apan Sfikyas da fahiş fiyatla 
kahve satarken cürmUm ut 
halinde yakalarımı . ın nı mah 
kemeye verilmıştir. 

Aynca ibo •a tüccarlığı vapan 
Prodromosda, r>o'amatnnm k • 
losunu 8 lirnva sat:mı!'I, dUn aslı· 
ye ij{inci ceza mah..'<ernesind 
y.ıptlan duruşmasını mıiteakip 
tevkif edilerek du~ma"I haşkn 
bir J?ilne bırakılmıştır. 

Et narhına yine 
ıtırazlar 
---0--

KRr :-ın tatbik kabiliye
ti olrnadığı ileri srülüyor 

l"ı, murakabt' komısvonı. 

urlar 
Bu sene ter/ i 

ettirilmi
gecek 

Fakat bunu telafi için 
layihaya hükümler 

konuyor 

mm toı tnncı kasaplar içın venı 
ko\•duıhı toptaı1 ko) un eti satış 
mırhı \ e JX'r kcndPcılere kiloda 
on kuru- \tnn~ m cburl\eti ne 
perak~ndrrı k cıa plaı ı, ne de to· • 
tanC'l rı m ·mnun etmı tır Çün j 
h.-ü erek ı rak n cı k ~aplar 1 
ger ·ks!• toptancılaı ı i başkn An'rnradan bildirildığırı gö~ 
ccr.hcc •n onııektedir. Mm azcnei umumiye knnum.-

f ırutnbulun d d rdınm b şı ..ı.· nun bir maddeı:;ini değiştırnıek 
Eti urti nahıp erı w• b ı~ük c<• uzere hazırlanan yeni kanun 
leplerd · bulunınal.t dır. Bunlaı 1 valn z bu seneye · mahsus ol-
hic: bır fiyat e ası t!ıb" tutu - ınnk ÜU're re biltcedc tasarruf 
madıkhı.rı ı<;ııı hav\ anı ist ilde yapmak ınak .adiyle müddeti 
ri fiynttan atmakta ve bundan 1 I dolmuş ol::ın devlet m ... murları 1 
dolavı toptanc· den len mut<''"• • 1.erfı etlirılmiyeccktir. 
s•tlar fiyatları h\at murakabt-- ı Yalnız bu sene terfi maaşı 
komi~yonunun narhına göre ayar alam:y.ıcak olan memurların 
edememektedirler. Bunun ıC'in 1 dığer terfi &'nelerinde müte 
"'imdi toptancılar fiyat murakn· ?..anır o'mamalan içih la~ ih. • 
be komisyonunun koyduğu n.t • ya hUklimler konmaktadır. 
ha itiraz etmeğ-e ba.c::ladıkları gı- Bu .fllikümlere ~öre. ilk se>n • 
hi l eııı.kcndeci ka~plnr da bu !eri kny1>olan memurlar diğer 
şeklin tatbik kabilıy~i olmadı senelerde bu müddeti telafi c-
ğmı bildinııişlcrdir . decekler ve tekaütlük zamanı·. 

Meselenin yme evvelce knsaı. rında da terfi maaşı alama· 
lar cemiyeti tarafından yapılmış dıkları bu sene teı·fi etmiş 
olan narhın bir tecrübe olarak addolunarak ona göre nrname-
20 gün kaldırılması şekline gi• leyl' tabi tutulacaklardır. 

deceği tahmin edilmektedir. !•-------------• 
Maliye tahsil şubeleri 

teşkilatında değişiklik 
lstıınbul dcttcıdarlığı mallye tahsil • Denız)olları Umum .MUdUr!UgU 

ıubclerl tcşkllAtuıda bazı deği§lkllk · Mudanya seferleri için yeni bir kat.ır 
lcr yapılması takarrür ebnlş ve Uıtbl ııJnuştır Buna göıe tst.ınbuldan . tu 
kntn glrl§ilmlgtlr. d..-ınya İıostnlan şimdilik hııftada S 

Yrnl teşkil ttıı vazltclert o.ğır olan I ...... ,0 , 111 a' t.ı ;.;u )npı c ;c r. 
ve piyasa muhıttnde b ılwıaıı kilçUlt • Dl tab 1 ri 1.. 1 k 

1 
p e n ... zım o an aıı-

pazar maliye tnhs.I 1;1ubcsl tarafından çuklBrın teınlni için dlş~ lt>ı, <!iş tn 
vergi talısı.!lltı y~rlan mnball ler blblcri birliği~ mliracu t ederek tb 
deftcrdarııkçn Emlnt>nU e'Fneı \e f tlye.çlıınnı tesbıt ettlreceklerdlr. 
Fatlh malıy t ıhsll ubeleri aro ın • 
da tak m cdHmlştlr. KUçUkpaz r şu· 
l,c!;1nin bnkııynm d:ı bu nubelere dev· 
roıuıım:ı.ktı.ı.d " 

ı Uı;ukp zard t~kılAıı daha bat • 
ka kide bır nı lıye ı;ıulıesi lmluna· 
cak ve: bu şubt: bUttin lst.ruıbulun ve 
rnsı t v rgUen c zalı tııhsillı.t gtbı 

ıt.ıerı lle m~muı olııca tır Bu su -
reteıe dlğl!r mnliye şubelerinin ışlcrl 

hl\fiflem ola :ıkUr. 
Yrnı tc kiıtltm tatbllmtımı ğu11too 

sonundaıı IUbnren b:ışl.::ın:ıcııktır 

DN U-rdaTllk. daha bnT.ı tabı 1 ko 
ı ylıkl rını derpış ctmektcc.llr. 

Fiyat mUr kabc .koınlsy mı IJ ı Uı 

Uyaçlan gzonflndl' tutarıık clışı;ılcre 

kauçulc tt'vzı edecck\11'. 
• Beı\J•ta ta Barbaros ttiroo!I 1 • et 

rntrnm nçılmast işı bıtm ~.ı. S~n o 
lark burada lskcl• ch·anııdo luı.ıtuış 

olan rntal bıçak fabrıl n•ınm istim 
lı\.kl lşl tl•mlil edılml,.Ur. On bcıı gün 
1çlnde bu bina d ı yılttırılncaktır. 

• Vil!\y t sefcrbet llh n.UdUrlllğüne 

tayin edil n Eskt hlr vlll\vctt ırefı>r 

beri k rn dUrll 1\: um I'•) rnrnn. dt\ıı 

şehrln1ızc gele"ck vnz resine o:ışın 

nuştır. 

• lak nd ı un yohl in lllereckn 

Ege ve Marmara 
tütünleri 

--<>--
Bu sene mahsulü 
kamiİen satıldı 

Bu sene mutattan geç aÇllmış olan 
Ege tUtUn plyasası.ndtın sonra Mar · 
mara tutun piyasası da kapanmı~t.ır. 

Ege tütiln piyasasında olduf;'u gibi. 
.Marmara mıntnkasında da bu ııekJ 

nıııhsul klnıllen sauıınııtır. Yalnız 

Mnnnarod nıu'\yyen b!.rkaç l<öylhı 
lstlsnat ola ı nk bir mlktnr UltOnU kal:: 
nıştır ki bı.: da chcmnıhmtll bir mlk 
tnra bıı.liS olrunnıalttac.'1r 

Bu acn<' bu iki mm ta kad 
·ı.yallnrı geçen sen.den )07.<le 

deıd 'isinde noksan oımıı.kl ı bcra 
b<'r, ilmlt cd!ldlgındeo çolt f}i J;itmi · 
Ur. DUnya plyaSc?lnnmn bUgUnkU 
şarllan lçlaclc ahi almar nettoclerl 
hcmmlyctıe k ydctmc'k ltııımdır. 

Ynlnu: bu tJCn ın.1lsarlar ularcsl de 
mutattan f'lZI mu ayn t v p r k pi 
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Hadiseler 
voooouvov++oooowt 

Ve 

~adın taburları. 
l'<•m: Kadircan KAi 

l~ lııırp s:1h11f',.fndc yafıld 
d 111_!1ıtan ibarl't birJP'.derin b0'1 
du ·u, H nıah\ olduğunu Y~ 
kuyo•,. Uu facia ilk olarak 
kaılııı \ının ba~ınıı geldi. t)lııf 
'irl<"rcı erlıck elbise<! g;ytıl 
erkeklqen ) rı bir ccmi1~ 1' 
de' let lrantk oıılnrla h•~ 
nmıı1.onl:,1ıuı behs<:t1ik; ., 
hak ikaı h zinıde bir cf...uııe 
l."tınu I\~teık. Ordula~ ~ 
ııınnıla ed ka.duılar , ard•'· .rl 
Darı, .buııbn en m bur&a'' 
hlrfdlr. ı~ Rltilulinılc ~~ 
lann ltııır.tııa Urek, bıçak, ı;ıH•ll' 
huldulars.'\ Or:ık )ti;ın w ~ ...... 
lindc \'crsay ıra31 b:ıerlnc ~ 
chiklcri de ın<ıunhır. Bııtıı. ; 
1nnte1i kablliJcn sin ıedlkfrtl 
bf 1'-adın cfn,,.i. flli'\·et b: , e r-,..1 

millet f'rk<:ld '\il· ellertııc ~ 
lerse onların o~ıcağı ol•• 
ıiıld:ır değildir. \dınla.rıPffl ,1 .J 
c."lde <'ephcyc gi't<liği rne"':;ı 
ler•le orlam a~''"ere(·edc 111 ~ 
'e güç olan cephe?Ji,.1 ailC flf 

ı:ıasındn elin 11atı.şı r devanı etmekte metleri 'erilrnl-.thnü!Un <" -
dlr. Bu mıntnkaııtı dahı flyaUar ev rnala.ra 'e lrratlar-.aağınCll ~ 
vele tahmin edildığlndca iyi tdl, A · yucJn 1 Hı· lmdıu t.abla,rı rrıll> ~ 
merika kumpnnyaıan şımd'llk mllha in ~yıl:ııı ortlııcla lıinın 1 IJD f1. 
yanttaıı ı;ekllmls olmnlnrına rağmen "'ele kupılnıı<ı bir da.,:ırçıt"1 ~ 
fiyatlıır sıığtanıııgını nıuuofn.zli e: dir. ISuounlıı hl'rnbcrıarfhtt~ 

ılınl.1nıı nçtıklon, ic1n cıtf"..6 

yaııalnrı bo, l)ırnkmamışur 
.Karadcn!:ı: m ntnka111 bütUn p.ya 

mektcdlr. 
~,i n ) ığm dÖ\üştUk~ ..,ır_.a 
hulmak da nıUmkUndiİTfJt 

Sümerbank Umum hatıra gt•lcn ııruııse ~ıııtl' 
Müdürünün İzahatı )"nUİ iındi·.d Çek mlllcth,ttd' 
Sümer bnnk umum mUtilırü Kimbillr hanın te iri• 1 

Bul'han Zihni Sanus şehrimize olanı'( Boheınya. tnıd1"' 
gelnıi!'ttır. l 'mum müdür ~aze- nıla.rmdo blrlPst.Ucr: 
tecileı-e şu izahatı \•eımiı:ıtir: 'c i ' i 1 bir i d • 

"...__ f stnnbulda iki gün kaldık ılular: knirl ı· )nptılat· 
tan sonra K:ırahüke gideceğim. )n diilmsı Pnemyslru."a ~ı"ı' 
Orada üç gün lml:ırnk Karabü'· nçtıhır: \'lıısta isminde :t 
demir ve c-elik fabrikalarının is- ın:ındnsında olıırnk ı:ohtJll~ 
le>nt' vıızh ctiıu tetkik edeeeğim. sının <•rk<•l•ll•nlcn milr~111t 
fıite:ıkibcn fetanbula dönec • "unu ... ~itiz <'ne uğrno;t~ ~ 

ğim. lstaııhulcla devlet pamu d u 1 tul l:ırı erl\r~ll'rl öldii~Y~ 
vr- yiinli.\ fa!'-rıka grup müınes huf ir ~bı kullnnıyo ·ıtıı': 
sillcrinin istirnkivıe t)ir toplnntı l 'ınrp hunrm ekiz ı;cne ı;~ 
yapılacaktır. Bu toplaııtıya işti- ki d<• erkckl~rin kadınla. ,. 
rak etmek u~ere btitün grup mü- lan umumi hır lslip<lsd"' 
mc-;c:il'eri lstıı.nbula g-cl0 cektir. ~iydl ı\Jlll' 
Ondnn SC"tm ls.t.aübulda 15 g:iin On :tltm~ı a ın:la ·rrı~ 
kalnra. t<'tkiklcrd(" culmu ca~m. 1le ft ta:ınamlanırlt ·ıı o 
!?:mit kfıf.ıt fabrikaları normal clilöi <flrnU~ a ha\'ali~ııe rıf'• 
scldlcle l'ahcıwor. l kinci kağıt orada ~lılrannn neh.ri .' ~ 
fc.brikusmm b"ran ev\·el ikmali -anın en !<lk '<" blırlik ~ 
ne c;:ıhı:;ılmaktııd•t·.,, nndan birinin ort su:d••·rııt' 

hi akrrordıı. Orrllan bU "'t', 
Ceza hanu u tadil nncleld ~·erli hull:lu ,.pe' ,., 

d·ı· <>iir~n kanlı miicndcJelı•rrf~ 
e 1 ıyor mcchur oldo; Hrli ınuh11 ._,' 

Ank rndan habl.'r verildii:in<' .,mda bir ~ok· da kıııl•11 ~ 

Vali muavini Şileye gitti 
Vnli mua\'inl Ahın l Kınık t• Jtış · 

ıerd bulunmak tl7.crr bu sabah Ş le~e 
gitmiştir. 

mcmlt1'kctlmlz 2<10 lc:ımyon iı;: Vl" '11'1 1 
Ayakkabı satışlarında f lsllği gelml tir. l)~ 1fi!!tlk\Pr1n beheri 

. . . . 1 ı 7 5 llnı.y aatılac kllr 

g-_>:-1
•• Ad1;ve V;kfıl ti Tiirk cez.l l Dö\ii~tt· erı.eJ;lrrind<>ll ,r 

k3" ıı •nJ~ C"llŞ de~i~iklik va· ınn orlıır<lı. o t'le\ irdc• ";-. 
ıım b•r kr.nun layihac;ı ha?.rrl • \ı•~n vı~ııı dnntcller wi"ır ~ 
maq 'I r. wyn e' ı Hl~ tnm mfıı(.l.."1 

C .. kanunu bu l dilfıtla bu - r , sı 1 i , , nıntsrtıtll ~ ---·-()---- kar haddı tesblt edıldı • Dcıılz)ollıı.n 1 1 tın. ırıe ı;c n 

Beden mükellefleri 
kayak sporu da yapacak 

Fiyat mUrnkabe komls)o u dLln Haliç \apurlaıwa Den z.yollannıo Cor 
itil topl ntıda. ayakkabı .Ar hadi rlni au konmu tur. 
t lklk ctmlş 'il evvelce verdiği ka • Beyl rbcy!nJ b r talı .ıı 

f!.edcn terbfye.ııı umum mUc!Ut tnğtl rarda kUçUk bir değişiklik yapmııı • 
kayak sponınun btlttin memlckctt tır \" !ll k rara göre lbUk ayakka· 
t.ıınmmQmU !c;in bazı kıırarlıı.r ittihaz bı, çtzrue ..ıt l "' ı1a ;) d 
etmiştir. Bilhassa t>r.dcıı terbly ı mtl i 25, trıyandnfora k ın Vl erkek )'l\k 
keııener1nln le.ayak sporunu ynpmala vUz<I 
n için yeni 1000 k:ıya lın rnk d ğ 
cılık federasyonu c-nırinr verilecek 
tlr 

beş JiS..'jlarındn gönınli) oı dıı. Kaı ı • 
fflnI bMtnn çrknron köy pıı.p3zını 
dağaa ve at('f;te yakmı~tı. 

- O beni iç md o ,>aktı, b ı 

onu d Jan yukum ! 
O yordu. 
- Knrmı ue ' pun? 
Dcdii.lerl zamnıı u eev ı ve 

mi tı· 
- Onu da bil"cr b=ıcağmdıın iki 

atın kuyruklarına bağladrm: s:>n · 
ra atları iki aksi lstıknmettc kır 
baçladım. 

- Adın n ·? 
- Angelos .•. 
Vlçcnzo bir kahWtha attı: 
- .Aııgelos mu? 
- Evet ... Beğ nmedln m! sin 

yör? Değ:i tirlriz! 
- Onun <'in gl.ilmüvonım. 1siın.. 

ler b-ız:ın sahipl!.'rlnc o kndar ters 
düşUyor kıl .. Bir mPJek böyle şc 
Jer yapar mı? H Pll' bir pan:ı.z ve 
znva!.lı bir ikadm hakkında merha. 
metli olmak llznn gelmez mi? 
-Onların ikisi de papa7. ve ka 

dm lultğma. rgirm~ §eytanlardı. Ba· 
na ilişmh enlerp ocn de m~mem. 

İyi anın sana biz de i.'?lteoce 
yaptık1 

40 
S m usulilnUz buymuş. n 

)apsan•z )erind dlr! Fakat p 
ı n vazı fesi yoldnn çıkanı n ~ola. 

1km ktır; ,>oi nnda gid nlcri ~a 
p·ttırmnk de" ı ! 

Vira zo Ta dondu; Lore :>:0 

ne ... . kelime konuştu; sol:l d n 
iu; • zo~ a danıştı vt• karannı 

b'ldördl: 
- S aı Pn t ınosun c sur ve şan.. 

it kor: nlnrı nrn.sınn atıyorum. İyi 
hlzmPt l'Clersen kazanırsın, etmez. 
sen ka \'be dersin ve benim Mç in 
-afun yoktur! 

Viçcnzo Cin Ali) e doğru b:ıktı: 
- Mart nc>z, bu dellknnlıyı sa • 

na verl,>"-Oruın ' 
- Peki inyör! 
Angclos orayn gitti. vı enzonun 

bu sefer çağırdığı ndrun otuz } 
lamı.da gorünüyordu; tıkruı.z, !kıı • 
T'8. sakallı, orta boylu VC" gü i>Uz ~ 
dü; yırtık elbi !erinin nralarındnn 
gergin ... e sert adaleleri göze çar . 
pıyordu. Vi!cudunu y r yer yar • 
mışlar; deniz suyu ile dolu lbir te· 
neked lb r gtin yat.ımmlardı! hfc 
fjfkdyot etmemiş; kim olduğu ve 
niçin geldiği hakkmdıı. ruylediklB" 

ıinin rlogru oldu •uıı:ı hükilm ,., rll 
ınıstı. 

Bu he icr n h psı de akla hn 
yale l'!'«'lmh C'Ç k eKilc.ic i kc>nc<.' \•c 
ttıı) iki rl tccr be <'C!ilmiş: itimnt 
kazan~ı: onların kı) nH•tl<-rı 
kun·etlcrınd n, r<' arr•lerinden ve 
ıstıraba taharnmUI ltabiliyetlı>r ııın 

tam olu•undan ibnı tti. 
V.çenr.o onlardan bazı1 rmı n . 

cak kUrcl. ıli°'e kabul C'di} or: ba 
7. 1 rmı d g rl göndeıiyordu. İti 
rn~ ed nJ r. hele yalvaı·unlar olur 
s:ı. büshiıtün kw)or, kırbaçla döv
dilriiyordu, As ton ah oldu· u hnldc 
reis"n h ın g tmC'k Umidlk KR • 
t.nlonyalı o\, "unu SÖ) liyC'n 'c talı. 
ki.kat ncticcs.ind<- bu yalanı mey · 
dan çıkan birl!'inin dili ke$ldi: 
R) aklan ve ellerJ kırıldı; ölUm te 
pesıne götürülmek üzere bir ke · 
nam atıldı. Istıraba t.nlıammüllcri 
otmı)an korkak, zay1f iki ihtiynl'a 
bir sandal ve ytyocck verilerek 
kıılC'nin gruıbindekl kıyıdan engine 
n.cılmnk ti.zere Sı>rbest brrakılm~· 
nnı emret ti. 

V cenzo en sona kalan ınyan, 
sivri saknllı ve ince bıyıklı otuz 
)aşhrmd ki ndamı ba tan ayaşa 
kadar slıtdü; onun erknsmda te • 
miz v üzt>l. fakat uzun znına:t 
bakımsız kalmL5 bir elbise vardı; 
bu kıyafet o zaman İspanyol asil. 
zadelerine mahsus gibiydi. 

Viçenro alaylı alaylı glllerck ve 
ayağa kalkıp eğilerek onu &el.imla 
dı: 

(Dt>rnmı var) 

•iinkl: ihti,·aGları \"" zarnreth.•ri laı; \, r •p l l:ır, ._ -~: 
mınam"n karşılanı·s ohı,..aklır. snlınelere hayret l ttfl<'1 j,.ı 
V~kfi1e•t(' tenkil edil n biı· tO'" d:; .. t:m o•cJu: • rnlnıı h"!J~ 
mi von tadilatı te bit rtınckl· • ınllrc:.krıı Jcorl;ım" orc'l01'ıttf 
dır. ı;t>tl" ili. l'\itckim dııh:• ""'t)jl, 

kll,JC'ı- 'a ı• nt r oı ınrd•.,... 
lın ordt11::ırmn buhınılı~ J\1crhum Profesör 

Ziya Gün'iin rnir sl 
:\ferhını Ziva (;t n i'l 1•n·n·1-

rl.ı "lçhtr 'rs!kn cltle ,.11 

Uununlıı h •r•\h~r M<Jrıı." 
t r. "" ,..,.. 7 ıı ı•ehri ol<lıı. 

luılln• 1l"lc· ;:;ı etrafı rJa \frik. ııın ,znrblnıtr t 
d ' 11 \" ni\"l'rc>İt d<> 7.•vı C.lin 1 • ıni .. 1~nıHcP 1 olan ()il rf '1' 
si he · 1 i f. vkol' de olar"'· ton- ıı,j '<' cn"1':ıt .\ır.nzo"'; 'J 
!"" 'ıt. ır. ıın'J memlr' ettir. !':llU tlJ e~ 

1\--. ~ hen ;nd ıt: kHlr. hu \'ol•hır '<' bu i'ihn ~htı ~1" 
~ '•'- f:ıkliltesı dekanı Ali Fuat l•h,..sl ~h ne!. ahı ı-ır.{'11 
Fh ('fil edebi\·nt fakiilt~-i dekanı dııılar:ı 'f'ıilnwkt r.dir. 
ll' nit: Onnunsu. ziraat b:ırl·n•n J O'_/ 
mura kinl0rindıın Ziva Güniin ''e'" el 
"'li Ş:'lffl,., tin. •·c emniyet • Şubeye daf' 

d•i'Yı rrıftd-r'i hull•rımaktndır. H 1 . ,, 
,. •t ~nn rıclf:'rlikten ·ıollrmcm hıHh '\!llkı•rlll• :."ııbi°!' f'' 
7,i\·a fi!.i•1ii 1 t('<>ic; senetlerini et- ı Yd Thb. Yzb o mf\11 or• 
kil.\ et mic:tir. P<>vet pazartesi 33) çok ac ·h: şubeye rıı 
giiniı toplanacaktır. olunur. 

- ..,. ____ _ 
HER GÜN BiR tSt~l 

S KOV~ ... 
Umun tanuN•lerı Mııllko\'n_}ı ~Pdi rıtn kurd11f11 )etJ~ ~ 

ıı..~r:ı b<ınıbındmııuı e!tllcr. t\loııkcı1ra deki iRtııt mUU\fferl~,,a..,. 
Blrlı· lk ~"~ ı•tler Cumburi.) etleri Hir hatırası ol:ınık korul111"' 

li~nln merkez.ldJr. bel nıll}on nürut>111 mıntakadadır. Şı>tırf" 
blr Nehirdir. ~v;ıet Uıııt.)llıtın rn bü· dlmre81 burMla otu~ 
~iik • cJırl cılan Mru;kova, MOllko\8 mağınm flll)t Nlhlll reı' lfl1 
ırmağının sol .sahlllndt'ı'lır. Ayrı nyrı muş olen nııanollJ0 

bej Ş«".hir gibi na7.an lUl:ıam ahnabl ınnhallew.rl lhth-a ~jJ 
lir. Ortada So\'.)~ htııduuetinlo mer bu mıntakada . ını~-ld ,,,,, 
keı.i olnn Kremlin \"llrdır. Kr~mllnl.n ldaretıl bu mmıa.auaa--,.,.-.: 
arkında Kitalgorot bolnnnr. Borası rak Ru yanın llt-r t9 ' 
Moffko,anın 1Jcar'1 me.rke7.ldir. Kı • ya rapbıden lm n~ıre.r r 
r.ıl ıne• dan ve Lenlnln mozolcsl bu· ı tııtı muau.am bir ı
radadır. Bura51 da Kremlin glbl bir Şehrin imal tarafl1lcllt 
duvarla i,ICVrDnılttlr. Kttınallalll -ve leleri pnl parkı.t' ~.....-; 
Kltalıcorotuo eh-alında ~·arun dı\IM Grr. &ki Buıı at'lll~ f ,, 

ıekllnılo Rlyelleorot balaaar. 1751 dr llp otunluklan flıtr&'111 

kunılDHJ ttnl\'"enlte, Lellln kfttüplıa· takada bUlwıınn~1r 
rıt'l.'!I, tl~"D.trolar, J7M et{) Kat.erin n 
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TERBiYE BAHiSLERi -:=::::-. .. ! 
Çocuklarımızı nasıl '""!'. ~ . ~ .. , .~ ·r_ · .~ .:ı: . 

Hortlak 
DüşHnUnöz: Oğlunuz kaybohnuş. 

Çalgılı. çalgıs z 
Dilenciler 

büyütmeliyiz? l Gilnlerce aramı, bulamnmıssmız. 
Sonra morga ba., nırmu~sunuz. o
rooa, denizde boğ-Jlmu, rn bulun. 
muı; <'~tler aras'nıla birinin o:;. 
lımuz oldui:una hiikmerliyorsuımz. 
Aldınyorsunuz. C<>naze mc-rasiıni 
nl ya.ptınp, hazırlanan toyım;;.a t~ 
ralnyorsunuz ... At·ı bir Kıdi .c •• Ge· 
li~mis, kt•nclisindcn yardım göre· 
~ek bir ya!'}a f't>lmis yıwnınuzun 
hö)IC"'-' ara:m:dan a··nlma"'· her 
halde tabii öliimden daha a<'.ıdrr. 

Naci 8ııdullnh. bir fil·rasmr'a 
çnlgı"ı ılil<'nPil<'rdC'n bahscdiyorcı.ı. 
\'npnrlarıla ('al;._'llarmı ealı;> bitir 
dlJ<tcn sonra ııal'!'ia toplayan l ıı 
n ri clilcnrilc-rin, c!!.ldı!·ln.n için n i 
rol.sn sa.:tu ı:farmd<>n c"lolan mı Jl'.l 
ra f"tC'dikJcrlnC' r1P1 erdiremem 
sinde JıaJ,lıdrr. Fnl::ıt daha hal I• 
ol:ın çalhı dinledil<ten sonra par'I 
:nı d:ı\"ranmnk ın"elıuriy<'füıdc k ı 
lan 'apnr ~ olrulanndan çok fsta 1 

bul <'nıldelcrinde dclasanlanlır. 

ht .. Rusya anıa,. 
ası hakkında 

Don Avam 
kaınarasında 

d_Yaııatta bulundu 
~ •ı ("-& 

dUQ 4~ - lfartclye na. 
"' hta kanıarannd&, 
~ -.aerı •raauıda Po 
.... ~ ~Dln fmHıaU: 
-. ......._ lllllnaaebeUe bir 
• ----k~ 

'-a ' IÖyle de. 

,L _ _...,,,,.._ hp~' lllll§te~ dli§. 

t 'l'aaın harpte Polonya 
~ dakı nıUstakbel it 
' llıU. teıneııer atmaktadır 

.__,_lıır ~?ek dava utnm~ 
lı.~.~ teşkil eden aııla§. 
.~ tın llı1!ıtıleketıerde ve bil_ 
~ Paratorluğu ınemt• 

~-- reue ka -
-"IO!ıh .. 11ı1&nacaıctır." 

.. ... .. Sov,et aııla§JllUı 
,, 11( ..... telLk! -
"'-~t llota P General SJ. 
.._ ""'llıit "• te.dı etmı, oldu. 

• 
110t&nnı metııbıl ~ 

Anne ve babalara terbiyen ö
ğü tler adlI l>ir yazımda aile oca • 
ğmda geçen ilk çocukluk umanı 
nm bUtil.D :hayat müddetince ne 
kadar &ıemli olduğunu göstemıi
ye cahıJmıu, vücut terblyeainin e. 
hemmiyeti Uzerinde durmuştum. 
ŞJmdl de yine anne ve b&baJan 

Çok yakından ilgilendiren f}eyler -
deıı balıaedeceğim. 

Çoealdanmızm iyi uyku uyumaları 
~ •eler yapmalıyız f 

Gerek vücut ve gerek nıh iyi 
bir şekilde gelişmeleri için istira .. 
hate çok muhtaçtırlar. Yorgunlu.. 
ğunu giderem.iyen bir insanın nP 
bedeni ve ne de knf:m doğru bir 

lloltcta. töyı Çocuklara kitap , e mttmua ,.e-
' -lloıoıı e denilmektedir: rlıken çok dikkat etmelidir. Da 
~ &nlafmaamm bu ha eV'·eJ bunlan anhyan klmsefe-

!ıtı~ !ıehtı Olmaaı ıntınue~ l'e gii8termcll; fikirlerini 
ı :'llllletı etznek lalerlın kl, anlamalıdl1' 
'~ llıUtteıııcı krallık De '° 

laaıı &ktedilıuıv bulunazı §ekilde :işliyemez ve bu hal de!aı_n 
)\ · h larthJ. karıılıklı yar ede~ glinUn birinde artı~ hiçbir 
ıııo..~ ~ llıtuınlertne tevfikan, şey yapaıruyaca.k hale gelır. Bu 
tı~lıttıe:tıer birUgı aramı.. Jial kilçtılrler için de a~dir. Sıı.. 

~rıı e ı:tıUtedai la k bahtan akşama kadar didınen ço. t..,"'.'' aı h r o ra . k ihti ta ~il~ llknınetıne kal'fl cukların dinlenmıye ço ya.ç. 
' rtrnıit değili SJ lan vardır. Bunu da ancak, gece, 

"tı, eıırıeıt lstert km. ııı:. uyku ile temin edebilirlC'r; Fakat 
~~8 Yllındıı: ~:.ı l'o. ' bunun da uyk~nun . iyi gcçmesile 
~ ~ dcgışlkllkleriDI mümkün olacagt aşıkii~ır .. 
llııtı Bazı çocuklar g<'celeyın ıyi uyu.-

ll!ıı it tııı ~de:ı yamazlar; sık S"k gördilkleri kor-
llcıta>'ı •ııııtaıııe . General Sl. kulu rüyalarla u\·anırlar. Bunlan 
M)ı_ Oltııın., .. t!rmtş olduğu hiç zaman kaybctmedrfl doktora 

...._ oe dt , Ur. Bu notada • d 
oqı nıııYt>t. göstermek lazım ır. 

lbe1ttetle11ıı!Jı 30 • Çünkü bu gibi haller vücuttaki 
b oıa:butı ıttıla leınmuz 1941 bozuklukhrdan (fena hazım, ağız 
~ltı ~oıoıı keabetmekle dan tenC'fftis illı) \'eYa ruhi kan. 
~-:llıı.ırı ı9i: tıllMmett, ln. şıklıklardan (heyecaı;lılık, fen~. L 

·--··..._ '"tzı t ctanbert Polon. Uyallar. ilh .. ) meydana gelebılıı·. 
~ ' llılltecı ebcddU!ıı.tını ta. ler 
1':'lı aır be • ~' 111btıı ~ Yanatmdan Bununla ber:ıbC'r uyku."u mun-

t eciet ınııunıyet!nl lfl.. lazam olınıyan her çocuk karşı. 
.... - ~~ .,,.~:u gÖl'Üf, Poıoıı. smda teliş gösterm-ek doğnı de • 
ıı..~.:._·"ll'lllt ta.ı nazarına .da ğlldir Bazan buna bizzat bllylikler 

)\ \~~ktedlr. Fllha_ sebep olurlar. Yukarki haller w dL 
~ ha~ır.be~' YllkUle tngı. şmda (hastalıklar) b;r çocugun 
ı.,..~ '-1 r etınl§ olduğu muntazam uyku uyuması için şun. 

'ıt ~~l'tlı~angıcındanberi Jara dikkat etmelidir: 
... :"tıllıttt YllPılan her 1 - Çocuklara de\', peri, öcU 

·· -.ıa tanmıamq gibi kO'rkunç mas.ıllar anlatmama. 
lıdır; 

Casus mektebi profesörlerinden 
lsveçli 

A. \lmgham 

tmda bulunan Sent Andrc hapitı. 
ha.nesine koydular. 

Holandalmm tevkifinden on da
kika BODra da papasın tevkif em
ri verildi.· 

Fa.kat Fransadaki papasın oto. 
mobille lılarsllyaya hareket ettiği 
hayretle görüldü. 
Vakıa papas ka.çmıya muvn!fak 

olamadı ve yolda yakalandı. Fa
kat bütün telefon merkezleri kon· 
trol altmda olduğu için bu papasm 
Holandalmm tevkifini he~ dakika 
içinde naaıl haber aldığına son 
derece hayret etmekten kendileri
m alPJNddar. 

Papu bllttin tazyiklerine rağ. 
men bir şey söylememekte ısrar 

etti. 
Bu seri ve eerarengiz muhabe· 

re vasıtasmı fevkallde merak eden 
Alman poUei. evveli. Holandabnm 
litreli bir telgrafla keyfiyeti pa
pua haber verdiğine hükmetmlo-
tlu. 

Her ~uiun C\ de kendisine 

,(. - Hele U\"ku zamanı onlara 
asla esrarengiz'" hikayelerlo dolu 
,·azılar okuinam:ılı veva okumaln
rına nıusaade etmem;lidir; 

3 - Gündüzleri ve bilhassa 
geceleri haydutlara ait ve Tar -
zaııvarj filmleri görm!'lcrine kat .. 
iyyen mümanaat etmelidir; 

4 - U~·umadan evvel gündür... 
leri oyun esnasında ve derslerine 
çnlışrrken duydukları gliçlilklor, 
üzüntüler, sıkıntılardan mümkün 
olduğu kadar uz:ıklnştrrm:ığa. çalı.. 
f;ılmalıdır. Zira bunlar ve bilhassa. 
heyecanlar uyku üzerind€! çok 
menfi tesirlerde bulunurlar; 

5 - Çocukların yanında. mil • 
nalı:Malarda bulunmamalı ve hele 
hiçbir ~ kavga etmemelidir. 

6 - Çocuklan c\.'za. ile tehdit 
etmemelidir. onları hiçbir suretle 
korkutmamalıdır. Burada mk sık 
tekrar olunan ıbir hata lizeriPft(! 
durmadan geçemiyeceğlm. ~azı 
annPler uyumak istomiyen :)av • 
ruslUlu "sus polis geliyor,, diye. 
rek sindirmek istiyor. Bu çok 
yanlış ve fenıı. bir şeydir. Çünkil 
onu iNLbında kendisine. on kıy • 
metli bir şekilde yarılım edecek 
bir varlıktan korkutmak haddin.. 
den fazla bir mana.su.Irktır. 

7 - Ç'lcuğa ı>erHcrdcn, cinler .. 
·den, sihirbazlardan bahsetmeme. 
lidir, 

8 - Karanlıktan korkmamasını 
temin etmelidir 

9 -- Şimşek.' gök gürilltUsii gl. 
bi tabii hadiselere nlıştınlmnlıdır; 

1 O Sene evvel buqün 

ı Ağustos 1931 CümartcsJ 
ı:;ehrlnıi.ı:de bulunan Frnnııt7. tay • 

)'anı fll08u dün sabuh l'f'!llllCöyden 
kalkarak Jo;skiŞt•hire gitml5tlr. 

Filoyu, Ji.:!4kl,ehlrden hareket fi"' 

den dört ta~~ı&rPmlz knr .. ıla.ınııı ve 
EııklteJıtrde Fransn~ tayyarolerilo 
beraber yne inmiştir . .t"rıımıız tay

)"al'eCilt>r Eskiıtehlr t.aY)a.N" karar -
Pbmda ta~·yare mbltıerlml7. tara· 
tından merasimle karı,ılanmııt, şe-1 
refteriue bir kabul rtl8ml yapılıııııt • 
tır. 

Fakat Hola.ndalı hiç ummadığı 
bır sırada, fevkalade ani olarak 
tevkif edilmiş olduğu iÇln telgrafı 
b;zzat vermesine .imkan )'oktu. 

Hola.ndalıyı her an tarasautta 
olan ve tevkif.ini gören bir ajanm 
papa.sa telgrafla malumat verme
si ihtimali kalıyordu. 

Halbuki Holandalı rece ya!'LSID . 
dan sonra tevkif edilmış bulwıu _ 
vordu. 
• Yatağından kaldırılıp götürül • 
mililtli. 

Binaenaleyh kendisinin tevkifi 
anında, bu ihtimal üzcrınde ta:r-aa· 
su~ta olan ajana verilmesi evvelce 
kararlaştırılmış bir işaret olmuş 
olsa dahi Holandalınm bu işareti 
vermesine meydan bırakılnıanuştı. 

Esasen gece yansından sonra 
telgraf merkezleri telgraf kabul 
ctmi Vl)rlardı. 
O~un i<;in gece yarısmdan sonra 

tevkifin a'cabindc Brükselden tii 
cenupi Fransadaki papasa tevkif 

mahsus bir köŞesi olmalıdır ••. 

1 O - Çocuğu zamanında uyu -
mağa ve kalkmağı adet edinmesl
ne dikkat etmeliair . 

Çocuğun idarcsl •• 

Çocuğu idare etmek istiyen 
kimseler her ~eyden evvel kendi
lerini iyi idare etmelidirler. Çocu 
ğa kaı"Rı yapılması gereken genel 
eeyler §Un)ardır: 

1 - Kfiçükleri bliyilklcr gibi 
ynsamağa zorlamamnhdrr, 

2 - Haddinden fazla sert dav. 
ranmanıalıdır, 

3 - LUzumundan fazla gevşek 
olmamalıdır, 

4 - Çocuklara evde kendileri
ne mahsus lbir yel" ayırmalıdır, 
onlara bir oda tahsis etmelidir ve 
bunun tanzim ve idaresini de ser 
best bırakmalıdır. Tamamile ken. 
disine ait olduğuna. inandıf'.;'I gün 
çocuk odasına karşı bilylik bir iti 
na ye al!ı.ka gösterecektir. 

5 - Çocuğun evdeki C§yalara 
dokunmaması isteniyorsa ona ait 
öte beriye el sürmemek lAznndır. 

6 - İlk yaşlardan itibaren ço.. 
cuğu makul bir disipline alıftır .. 
malı, kendi kendini kontrol edebi. 
lccek bir hale gelmesine dikkat 
etmelidir. 

1 - İtaat kuvvete değil saygı 
ve sevgiye dayanmalıdır. 

8 - Alman kararlar sıhhatle 
tatbik cdilınelidir, 

9 - Soğukkanlılık ve sükfıneL 
1 en asla aynlmnmalıdır, 

1 O - Zaruri olduğu zaman ce-
1.a verilmeden evvel çocukta intf. 
kam hissini uyandıracak hiddet -
ten tamamile uzaklaşmalıdır, 

11 - İnatçı ve hiddetli çocuğa 
ayni şekilde mukabelede bulun .. 
mamalıdır, bunların sebeplerini a. 
ramnlıdrr; çtinkü bunlann birçok 
seb<'pleri vardır. 

12 - Çocuğu olduğu gibi, ken.. 
dine göre bir varlık olarak gör
melidir. 

13 - Kardeşler arasında kıs.. 
kançhk doğuracak durumlardan 
çekir..me lidir; 

14 - Ktiçüklilk duygusunu ya. 
rn tmamal,dır, 

15 - Her şeyden evvel cocuğu 
nnlamağa çal•şmalıdrr. 

haberinin gitmesi son derece şaşr 
lacak bir şeydi. 

Alman poli$leri bu El.!rarengiz 
Holandalının muhabere vasıtasmı 
c ğrcnmek o.zminde oldukları için 
bu hiidist>yc büsbUtUn hayret et • 
tiler. · 

Sent Andre hapishanesinde ise 
mevkuf bir casususun gece yansı 
fmrine verilebilecek bir telgraf 
hattı olmasına imkan tasavvur edi. 
lcmezdl 

Hapishane meqıurlarmdan birisi 
Holandalının tC'vkif habe ini pa 
paza vennic; olabilirdı. 

Fakat buna imkan olmadığı aşı· 
kardı. 

Zira Holandalı hapishaneye der· 
hal polis otomobiliyle naklolun · 
muş ve hapishanedeki höcresine 
götürülmeden evvel hapishane di · 
rektörUnün odasına bir saat mtid. 
detl(' ha.psolunmuştu. 

Artık acınızı nnntmaya yiiz tut 
tıığunu:r. bir gUud .... ln1pmız rı>lını 
'or Uakn·orsuntt7., bir müddet ev· 
~ <'1 • ('ennu- menısimlni \·nıınrak 
kı>ndlslni ~ömcfüğünüz o<;lunuz. 

O da'klkada morgdaki tcslıMnJ· 
zln vnnlışlığına mı. yol<sıı. ~ell'nfn 
hortlak olrlui:rtmıı mı lnanırı;,mrz?. 

İnsan lıükilmlerlnin yanlısl•l!;ına 
kolay lrnlav karar 'eremiyect'~lne 
göre, hortlakta kanır lolmamak 
mümkün mU! 

Merakım şu: Acaba hamal ~leh. 
met o~iu Zekhi birdenbire kal'Şt. 
smdıı. ~ördiiiii zaman ne düsiindü; 
nnsıl cliisllndü ':' 

Onlar ne y:ıp ml:ır FU sözdr. se\ 
Y~r satıcıf:ırı! 

Son glinlerclc> ı;azctelere de d-ı 
dandılar. S';inema lutpı1armtl3. lı"n 
bir :\"ılı~·khldıırh mcrhnmc( leriııe 
bn-ı \'Urup hıılkı!l elinden gazef<'le 
rlnl toııt:ıyan!nr: 

- A<:nn Allnlıa<;lnna. .. Bir g~. 
zctc nim! Diye tnttunıyorlal', g<'· 
llp geçeni rahat bmılmııyorlar. 

• lşln acı tarıırı ı;u ki, gazetel'l<' 
rlılencnleri hakiki mü,·ezrl sanıp 
bizden 911.)aular da var ••• 

R. 

TARiH SAYFALARI 

Osmanlı Padişabı. 
ıarıaın Şiirleri 

Üçüncü Selim ve İkinci Mahmut ••. Devrinin gü .. 
zide musikisinası olan Selimin kıymetli beste 
semai ve §~rkıları ve gazelleri ... 

Yazan: REŞAD EKREM KOÇtl 

VçVNCV 

üçüncü Mustafanın oğluydu. 
1789 da yirmi sekiz yaşında Osm~:ur 
Iı tahtına ciilus etti. Memleketin 
geriliğini, bir inkıraz uçurumuna 
doğru sllrilklendiğini bütün deh· 
şeWe glSrUy~u. Sadra.sama gıln. 
derdiği ilk hattı hümayununda 
şunlnn yazdı: "Zulmün çokluğun. 
dan memleket harap oldu. Teba· 
amda takat kalınaınıştır. Kadılar, 
naibler, voyvodalar ve ayanların 
etmedikleri zuliım yok. Bunl.ll", 
hep devlet memuriyetlerinin ehli· 
ne verilmediğinden oluyor. Ben • 
den bir şey saklanmasın;. ~akika; 
ler olduğu gibi bildırilmelidir, dog • 
ru sözden kınlmam !". :Memleket. 
te geni~ ölçüde rslahat y~pı~ası 
lii.zımgcldiğine karar _ve~ı~~1• r ~ 
dokuz yıl süren \"e bın tilrlu bari 
ci gailelerle de dolu olan salta.na· 
tınca '1ilhim işler. başardı. Mun~a: 
zam üfliformalı, ıv>n sistemli sı 
lnhlı yeni bir sınıf asker vücude 
getirdi. Topçu ve kumbaracı gıbi 
teknik askeri ocaklar ıslah olu~. 
du Deniz ve kara ordularma za.hıt 
yeti.qtlren mektepler açtırttı. 
Memlekette bUtlin gen fikrli mu. 

GAZEL: 

SELİM 

ta.assıplar Üçüncü Selime duıµn"r 
oldulD.!". H:ıttô. kendini küfürle ıt 
ham ettiler. Üçüncü Selim kaıı' 
bir irtica hareketinin kurbanı oldu 
şehit .edildi • 

Sellin, devrinin g{l%idc bir bcs 
tekiin ve hassas bir şairiydi. Mı.: 
siki ve şürle uğraŞmağa daha rr 
cuk denilebilecek yaşta ba.5lann"'. 
tı. Başta devrinin büyük üstad. 
Dervis İsmail Dede Efendi, Şebin 
vendim Hafız Abdullah FJ'cndı. 
Almant Ali Ağn, Suyolcuzade g"bı 
sanatkô.rlan gelmek üzere, onun 
musiki ilmine olan derin vukufuna 
ve olgun zevkine hayran olmuş • 
lardı. 

üçüncü Selim ''Suzi dilara" dan 
iki beste ve iki semai, "rastı ce.· 
did" den bir beste, ''pesendidc., 
den bir beste ve bir semai, mahur 
şehnaz, muhayyer slinbüle, sehnıız 
buselek, tabir, hüzzam, şevkı trı. 
nıb li!eVkefzade Ustade şarlolar ib. 
da etmişti. Bilhassg, ölümünden 
sonra "ağlar' redifli bir gazeli. 
dostlan nrasmda pek meşhur ol • 
muştu. Şiirlerini "İlhami" takma 
adiyle yazardı. 

nuzu ::ı-=b didelcrim derdin ile kan ağlar, 
Vakıf olan benim csrarmıa her an ağlar, 
Daj:;rı sinem görlcek hun ile aJfıde beni, 
Rabnıidüp halime czlı:ıri gülistan nğlnr. 
l'ine rahmcylonıez bana ol &fetl can, 
Böyle biınar görüp luıllmo ni:',ryar ağlar. 
Gördii çün derdi clill 7.ilrımı, rahmetti t:ibib 

• 1 
DldJ, ey hastel hıcra!l, Rana drrman aAlar. 
Kimse fehmltmcdl hayfa ld nedir mnl.~udum, 
Gicc gündüz ne içün gözleri her an ağlar. 
Derci flc rfıyfne bal.1 ıkça senin İllıfınıi, 
Gerçi hamlan olıır amma rı::.<'ri knn ağlar. 

BEYİTLER'. 

Beni a!J'rlyle kıldı ol peri hülbiil gibi nalan 
Anm anı baharl~"Se benim b:ınet -:amannndır. 

KUsdwn fcleğl", fariği alüyl5i dehrim, 
Zira ki siba zülfü perişana dokur.du. 

Musikişinas Üçüncü Selimin eserleri şunlardır· 

* A gönül cur'umıyız ka'ri penah e)·liyeUm 
(Suzi d!lara semnl) 

* Abü tabivle bu scb haneM" ~ .,nan ~ellyoı 
Hal\'Cti ü•lf<>te bi~ şemi seblstan ~l'lll•or 

(Suzi dil:ira srmai) 

21 

Bu müddet zarlındn kendisini 
hapishane ml'mtırlanndnn hiç lcim. 
se görmemiş olduğu için onun da 
papaza tevkif haberini vermeı!iııe 
imkiın tasavvur edilemezdi. O hal .. 
de rapas:n ayni zamanda firarl , 
hadisesinin sırf bir tesadUften i. 
baret olması Iazımgeliyordu. 

* Çini keysurona zcn<'lri t;eıeJsul dediler, 
Düııdtilcr sonra h:ıtadır deyo kikfll dcdilt"ı 

<Suzi dllar:ı beste) 

* Kemanı a.,"<ını çekmek o ımbun hayli mUşldlmJıt 
<Suzi di!nra beste) 

»: Çek~ o şuhu sineye hulyalanm ~h 
Görsem safavi \•aslını nıyalanm ~bl 

(Rastı cedld beste) 
Faknt Holandalmm hapishane · 

Ye naklinin ertesi gecesi vukua 
gelen bir hfıdise bu tesadüf fikri 
ni de ortadan kaldırdı 

rSotıu yarın) 

*Her ne dem saki elinden saı;arl işret gelfr, 
Gel.ı.nemek milmkln mi \-Uslat hntıra. elbet r. ·•. 

(Peaendide beste) 
(Lütfen sayfayı Çe\irlnlz: 
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ı'\ruıdolu ajamıının ~·t•rdlğl haber. 
lrrt gore dün\-a \azlvf'tinc bakr,. 

japonyada 
Mühim 

<9mirnameleı 
neşredilidi 
Smo~ensk 

şarkında Almah 
çemberi daralıyor 

Japonya.da milli umumi sefer. 
bertik meclisi lı;:timamda neşrine 

karar verilen iki mlihim emirna. 
me imparator tarafından tasdik 
• dilmi:ıtir. Bunlarla Japonyanın 
harp gny•reU arttm~tır. Bir:n
ci emirname maaclin sanayii, de • 
ı;irmencil:k, mihanik, kimya, çi 
mento, nakliye ve inşa.at sanayii 
için birer merkn kontrol ofisi ku. 
ru lacalrtır. 

İkincj emirnameye göre de de. 
mir, çelik. bakır, pirlnç, bronz, hU 
kümet tarafından el konabileceğL 
nJ Aml'rdl.r. 
HükUınet sözcüsü bu tedbirin 

hedefi demir, çelik, bakır kıtlığı
na mAnl olmaktır, demiştir. 

saacn devam ederek demiştir 
ki: 

Cebri müsadere usulü tatbik c
dilmiyecekilr. Ancak bu gibi mad. 
delere 88.hip olan Japonların va_ 
tanperverliğine müracaat edile • 
cektir. 

Milli umumi seferberlik meclisi 
dmiz nakliyatma ait bir kontrol 
ihdas ettiği gibi elekt:rik ku'lVeti 
tevziatını da kontrol altuıa almış. 
tır. 

Japonya Ruayaya 
taarruz edecek mi?, 

Japonya Rusynya taanuz ede
cek mi! ln.gilizce Tay:mja gazete. 
si yazdığı bir makalede bu husua. 
ta töyle diyor: 

İyi mallımat alan mllphitler, 
.. aponlann henüz Rueyaya. taar • 
ruz etmeğc hazır olmadıklan ka. 
naatindcdirler. 1913 Rus • Japon 
ihtilafı ve Japonların Romonhan
cia bilhassa Ruslann motörlU kuv· 
vcUerlnbı üııUlnlUğil kamsmda 
''enilmJt olına1a.n hllll hatn-larda. 
dır. 

Japonlar. kuvvetli bir motörlü 
ordu vücuda getirmek için sa.r _ 
fettlkleri ga)Tetc rağmen §imdiye 
kadar Sibcryada Ruslara yetişe • 
mcmişlerdir. 

Diğer taraftan, harbin başın • 
danbc11 Ru.slar ~rktnn garba. an
cak bJrka.ç tümen göndermiş ol • 
duklarmdan Siberyada Japon kuv 
vetıerinden daha çok tistUn kuv • 
vetlıre maliktirler. 

Panama kanalından 
geçecek Japon vapuru 

Va.b.gi Manı adındaki Ja.pon 
'Vapl11'U, Panama :kanalı mmtakaın. 
'ft!ll mtıdataa telda.tmda kullanıla. 

c ... lr olan ~tmt'nto V(' İn" .at ma1
• 

ıcm &n ı N mi' olouğu hnldr> r: '
oal a gclm;:ıtlr. 
Vaka0ı M"ru, ı;:eçen hafta kann 

lı gccmcği bosu bofıuna bokledık
• r ronra '!e i dönmüş olan bir 
çok Japon gemisinden sonra •a... 
nal mmtakıuıma gelen ille Japon 
gcmiııidir. 

Sovyet - Leh anla~ması 
Sovyet • Leh aı1l~ması İngiliz 

hariciye nazırının mcl'!tll odamnda 
im7.alanmışt1T. Çön;.ilin sağında E
den, onun yanmdıı. Polonya baş • 
vekili general Sikorskl, Sovyet 
elı,;lsi 11(1 müs~a.r ÇörçJJ.ln 80lun
da yer nlmıolardır. 

Röytcr ajansı Rnla.şmaya miln 
cer olan mllzaknrcl<'rin çt>tin oL 
duğunu yar.nıa.ktadır. Anlruımayn 
ı;"Örc umumi aftan 500.000 sl\.'il ı. 

le 100 bin kadar asker tgU!adc e. 
dccekUr. Bunlann milhhn bir klf· 
mrnm Almanlara kan:ı ha.rbcdcce
ğf zennedllm«"kt«"dir. 

Sovyet - Alman harbi 
Alman orduları başkumandanlı. 

ğınm dlin geceki tebliğine göre 
Alman l«?§ekkUllerl Ukraynada. 
mağlüb edilen Rus ordularını ta. 
kip ederek derin bir sahada dUr
man rlcat hallan içcrsinc girmiş. 
lerdlr. 

Smolenskin §arkmda dil.5111anı f. 
hata etmiş olan Alman çcmbe"ri 
gittikçe daralmaktadır, 

Estonyadn harp teşekkülleri 
düı-mam şimnlc doğru püskürtmüş 
!erdir. 

Diln gece Almnn savaş tayya • 
releri Moskovadaki askeri hedef. 
ler ve Orel demiryolu mUnaka.lAt 
merkez.ini rnliesair bir surette 
bombardıman etml§lerdh-. 

Dlln öğle vakti Moskovada. ou 
tebliğ ne§rcdilmiştir: 

Ça.r§amba gecesi lotaatımız, 
Porldıov, Novorıbov, Smolensk ve 
Zitmor istikametlerinde düşmana 
k8.1"§ı mücadelelerine devam etmie,. 
Jerdir. Diğer istikametlerde ve 
mmtakalarda mühim mUcadelcler 
olmamıştır. 

Kara tuvveUerl ile meeai bll'li
gi yapan tayyarelerimiz düşmanm 
makineli kuvvetlerine ve batarya. 
lanna darbeler indirmişlerdir. 

30 temmuz gUnü düşman tayya.. 
releri, üç defa Lenlngrada akın 
ycı.pmak teşcbbUsUnde bulunmuş • 
tarsa da tayyare dafii bataryala. 
nmızla avcı tayyarele'rimJz tara • 
fmdan pilıslrilrtUlmflşlcrdir. 

Bir Alman gemi 
kafilesi dağıtıldı 

Tau ajan.mı& göre, Ballık de. 
Dizinde muhrip ve torpil ıemlle. 
rinin himayesi altmda seyrüsefer 
eden bir dtlfman gemi kafilesi 4 
Sovyet muhribi tara.f'ından lxıqu .. 
na uğrat.ıımqtır. Tank ve piyade 
askeri ile yüklil bUyük bir mavna 
batırılml§tır. Milaa.deme ecıasm • 
da bir Sovyet gemlei huara uğ_ 
ramışaa. da diljma.n hücumunu tar 
deden diğer Sovyet gemilerinin 
vUcuda getirdikleri bir duman 
perdesinin himayesi altında Ussu. 
ne avdet edP.bilmi§Ur. 

Rus seferinin ciddiyeti 
Zürihte ~ıkan Diyen IJ6yc: gıı. 

z.etealnin yaıdığma göre Alman 
halkı harp muhabirleri, filmler 
vuıtaalle Rus 11eferinln ciddiyetin 
den haberdar tdilmi,stir. Halk za. 
ferin muhakkak olduğuna dair ka_ 
naatinl terketmiştir. Zaferin mu-

* Ziverl siu.e ldüp ruh 1 revanım diyerek 
Eıuem ol gonca lcbbı lillnl canrm diy&ek 

<Pesendide semai) 

* Gel açıl goaea ılibcu -evk ldecek demlerdir 
(Mahur §9.l'kı) 

$ Bir nev d\"ana dil mUbtelA.dır 
(Şehnaz şarkı) 

• Dem o demklerdl ld ldüp hemdeınl ülf~t heni 
YU'cnıe merhem sarardın §lnu'U o demler kani 

(Muha~-ycr sfinbUle semai) 

::: Blr 3'0!Ulla tuh dllriiba 
(Muhayyer aUnbülo şarln) 

oı: Bugün bir bi amanı gördün 
Klnıln clnanıdır kimdir 
J<litl n!i. mihrlhan gördür 
Jihnin clnaındrr kimdir 
(Şehnaz basclek şarkı) 

ılı Gönül \f'.rdlm bir dvane 
Derdinden oldum dirnne 

Gtl dmdim girme kane 
Ben aeal \irmem cihane 
(Hüzzam ımrkı) 

Kapıldnn ben bir chane 
Gülnihal ne' fidanf' 
(Şcvkitarab şa'l"kı) 

• Ey t>Cl"\i gUJz:m \ 'Cfa 

N~ftn ettin hana cefa 
(Şevkefza earlu) 

Sovyei · ~J~r~i 
Mos'koua, l (Ra.trryo> - !Bu sa· 

bahki Sovyet tebliği: 31 remrwır. 
günü Porkof. Nevel, SmNenSk. 
Jitomir mıntakalarmda. muhare
beler devam ctmi§tlr. SınolelJBk 
de Almanların taarruzları ağır 
zayiatla tarocdilmiı;, mukabil 
hücumlar yapılarak anudane ça•. 
p~tlmıştır. Bir çok esır, ga.naim 
alınmıştır. 

Sovyet hava kuvvetleri, kara 
kuvvcUeriyle işbirliği yaparak 
Alman rnotörize kıt.alarma. hava 
meydanlarına taarruz etmiştir. 
Dün 8 Sovyct tayyaresine muk• • 
bil 15 Alman tayyareai düşiirii!

ingilizlerin Ruslara 
yardiiiii başladı 

(Ha§ tarafı l ncide) 
mele icap eder. Bıı pyialara göro, 
daha §imdiden muha.rcbelcr, Sovyet· 
lcrın 1;nmaldcki bO.yılk §ehlrlerlnln 
pek yakmmda ve hatt.tı. §Chlrlcrln \'A.8t 
çenesinde ccroyan etmektedir. Le • 
nl.ngradm pek yakında. sukut. edece· 
ğl tahmin edllmr.ktedlr. 

Maama:tih, Tlmoçcnkonun halen e
linde bulun n kuvveUerln lnhlllllni 
ıntao;; edecek bcklenllmlycn vakayl zu 
hur etmediği takıitrde ıklncl Sovyct 
payitahtının sürallt1 ve ısokak muha • 
rcbelı:rl yapılmakawn dU:meai muh· 

1 . • temel görWrnektedlr. Diğer taraftan 
Sovyet ~yy~e erının 'bomba: bUtUn mmtakıılardl\ .ki taro.f tnyya· 

müştUr. 

dımam nctıcesındc Baltık dcnı· 1 1 1 c oııy· cUert ""lm•• oldu~· 
• ~ !'L. • Alm · · ""' t . rl' er n n ıı ... ..,, tı u 

zıncıc :uır . . an gem ısı ıua ~ri • l<aydcdllmektedlr. Bir de 1ng111zlcrle 
mı~, bır d1~1 de ha.sara Ugl'< • R.uııların ıimal rnl•ntohc.m mıntnluı • 
tılmıştır. Bır tayya~ meychırı1r - 1 Bmda. ilk meımı blrlltlnl yapmı§ olduk 
da yc:Oe b~luna~ 1':' 4Jman tn. • 1 be an 1!dUmcktcdlr. Burada ln • 
yarcsı tahrıp edılmıştir. a~ Y • 
· LONDRANIN GöRC~U gılız tayyımı<'rl, beyaz drnize ı;lrmlş 

L d 1 ( JI A ) B":i' B c· terdir. Murma.ıuık ve Arkıuıjel de Sov on ra, ,.. . · - . . . 1 ki 
Smolensk muharebe' i ı 4 gün- yet tayyar<'lerlne yardım e< ece er • 

den'be::'i devam ooiyor. A,lmanlar _d_ır_. ----------
Smolcıtsk'i çcvirmE1

( üıJerc o·. 
duklarını söviü:vorlardı. Halbuki 
Alman a i:ınsı SmolcnSk'c ynkm 
bir Rus taryarc meydaııına ı • 
arn.ız edildiğini bftdinrr.e.'l{tecilr. 
Almanlar Smolensk şehrine 42 
defa taarruz etmi~kr. h"r defa· 
smıla ağır zayiatla t'.'l.rdedılm•-; 
lerdir. Alman te""liği Kiyef'in 
düşmesinin her dak:va be} lrndi 
ğini 13 temmuzda bildirdi(.ı ha·. 
de elan daha cenupta Jitcmir'de 
muharebeler ol~}~'!!';_ 

Dün gece iki 
ev yandı 

Yangının sebebi tahkik 
ediliyor 

DGn gece Beyoğlunda Firuza'" 
ğada. boyacı çıkmazı sokağında 
bir yangın olmuş ve iki ev h · 
mamen yanmıştır. 

hakkak olduSuna dair vnP.dC'dllr>n Yangın bu sokakta bekçi Iı:. 
haberler art.ık bUy11 · lblr merak rahime ait kufühedcıı çıkmış ve 
ve hntta endişeyle ıbekle~:-ncktc • derhal bitişiğindeki tapu ane

"dir. Londradan gC'len hn.bPrJnre murlarmdan Necminin iki katlı 
göre de yıldınm hnrbi muharebe evine sira.yet etmiştir. Yeti~n 
hattın'll büyük bir k1smı IOOyunca itfaiye ateşi, bura ~- ~~ı~le 
yerini siper harbin<.' terk:etmi.,tir. yandıktan sonra sondürebılmış 
Ancak Smolensıt mıntııP.tun bir if:.o lir. ~deki eşyalar da kurtar:I< • 
tima teşkil C'tmt'ktedir. ı mamış, yanmıştır. . 
Mısır kabine&i zabıta yangın etrafında tahk. 
. t .1 tt. kata başlamıştır. rs ı a e ı 

Mıslrda Sım paşa kabinesi dUn 
i.5t'fa c tıniştir. 

Sırrı paşa yeni kabineyi eski 
bqvekilln kardeşi ve 'bü~tik bir 
1nglliz dostu olan Ahmet Ma.lıir 
paşanın riya.set etilği Sa'd st par. 
tisi mensuplarının is irakile kura. 
caktır. Tahmin ecllldiğine göre 
yeni kabJne ~ l bcrnl, bf!ş Sa'_ 
ctst ve beş mUstakll CıLidruı mi. 
teşekkll olac.ddlr. 

Sa'ad partül ı.Iı:sırm harbe de
ha fiili bil" sur~tte l;;tt.'"8ld ll'hir.
de olduğundan dola), bu gl'-:n 
kadar ka'oiııeye girmekten L"UUna 
ebnişti. 

Almanya üzerine 
atılan venkalar 

Hamburger I•'remdenb1a.U. rzr. 
tP.Sine göre, ln.,"5Jlr; tayyareleri 
Almanya U~rine ell>iac vetükala. 
n da atmtş.le::-dır. Bu vcsilialar, 
pek güzel taklit ed.l~Ur. Bu ga_ 
zeten'n yazdığına. göre, bu sahte 
vesikaları kullananlar ağır hap·s 
cezasına ve hatta ölüm ecza.sına 
çarp!lacaklardir. 

Die Tat guetesinin Berlin m\'• 
hahirinin bllılirdiğinc göre lngi -
liz tayyaro1cri, Munster 3ehr Ü· 
zerinde dün Mbah erkenden UC:"'• 
rak et vesikalan atmışhrdır. 

Bu vesikaları o saa.tte sokakta 
bulunanlar t.oplanuqlardu. Bun • 
dan evvel Almanyan~.n diğer ·hnzı 
ıehirlcrindo atılan bemln vesika.. 
larmı t.oplıµrtık bunların beı•zin 
alınağa mUYllffak olan blrı:o!i: kim 
seler tcvtııif etlilmi5tir. Ş:mdi be • 
zin tevzii. g:ı.yct sıkı blr kontrol!' 
tlıbi tutulni&kte.dıı. 

Muha.'bitiı\ "bitdlrdi~ne ıoöre. bu 
~kala.r o kadar gllZ<-1 t Jtl't e
dilmiştir kJ, herkeıJ tgrnfırd:ın ha 
tiki \'el!!llt&lardan k<'lay ko'ny tef .. 
ıik tôilme&bıe tm• !Ln yoktur. .. -->-
Almanlar Elganiatanda 
da çoğalıyor 

1rana oldUG'u gı':li Efga.nistanıı 
da Almanların çok büyük miktnr .. 
da egldikl<'ri mü ahcde edilmek • 
tedir. BüyUk Bıita.nynnm Kab ı . 
deki elçisi Sir Vily:ı.rn Fransentil. 
ler, Efga.ni5t.ana akın eden Almaıı 
"tekıılsyen ve mUtehassıslarmı,,n 

yctlerinden ve onların lranda ne 
gibi ahval \"e tıerait dolayısile bu .. 
lunmakta olduklarından bahscdil· 
mekte ve faaliyetleri hakkında 
tahkikat ya.pılmaktn olduğu iliıvc 
Qdilınektedir. 

~ısbi:;tandaki Macar 
a-skeri vali11i 

Macar hıı.va generali Danglc 
men, Belgrad ci.\'aruıda Benzie 
tr.yyare meydanında bir tayyare 
kaza& neticesinde 28 temmuzda 
olınüş olan gcne:ral von Schroeder 
in yerino Srbist&n askeri valiliği_ 
ne tnjin edilmiştir. 
~Aüttefilder umumi 
lçlima yapacak/ ar 

A vnm kamarruımda kendisine 
bir sual sorulan Eden, verdiği ce. 
vapta, ınüttef k devletle'l" hükü • 
meUerinin yakında bir içtima ak .. 
tede<-eklerini ve bu içtimada harp 
sonram meselelerinin. mUıakerea·. 
ne bqlana.bileceğinj Ur.ıit etliğini 
eöylemiştir. 

lapanyada yakalanan 
komünistler 

Barsclon zabıtası, uzun mUddet 
tenberi aranmakta olan Birçok 
l·omünhıtl ntha.yet tnvklf ctmeğe 
muvaffak olmuştur. Bunle.rm ara. 
8Inda komünist mahkuırilardan 
Manuel Gros da bulunmaktadır. 
Dahiii harbin bMladığı sıradn 
Mad"rit hap1Shaneslnde bulunan 
Mamıcl Gros'yu komünl!tlcr ta.h • 
ıi.re etmi~lerdi. 

Amerikada aakerlik 
faaliy.eli 

AmPril<a mebuaan m<>clh!J.nin ns 
krrl encümeni, milli muhafızlarla 
11-ıti "L\t subayların ve mütehassıs 
~skerkrin C'vvelce hır sene ola • 
rak ltabill cdilmiıı olan askerlik 
hizm"t erinı tcmdjt eden kanun 
projcs1nı 7 muhalif re;ıc karşı 15 
reyle ko.bul c.:tmi~tir. 

Tobruktakiharekat 
İngiUz umum( karıırgılhmın tob 

llği: 

tKINCI • t.eı:kll ct.Uklcf'i telıltke hakkmdn 
,,[\UMUT ı ıran hUkô.metin!n dildtatini ccllıet 

Libya.da, Tobn.ı.k mmtakasında 
dU~ıuı dün öğleden sonra Tob • 
ruktm batı • ct-nup 'hattının dt • 
şında bulunan bir ileri tarassut 
mevzıintize hilcum etmiştir. n~ 
man, topçumuz tarafmdan pUs • 
kUrtülmUş \'e ynralı bir dUşman 
askeri esir almnuştır. Gt-ce esna-
smda. dcvri~rimiz faaUyetlcri • 
ne devam etmltlertıe de dUpna.nl.-. 
temaM geıı;meğe m11'Vtlffak olama 
m'll'lsTdır. 

otuz iki },l atiren !allanatı, da. 
hill ve barlcl büyük gailolcrlc do. 
lu gedi. ÖylC', bir taraftan isymı 
far, bir taraftal ha.rpler, bir taraf· 
tan da devl~ idaresinde ıslahat 

ile uğr~an lkincl Mahmut, kah' f imiştir. h ··k,.. · 
rmdaıı ölmüotUr denilebilir. ra'! u umetr 
Amcuı UcUncU Sel m gibi muııi· /ngıltereye cevap 

ki ve şilrlc me.sgul olmuş, birçok 1 verdi 
bE'steler, ııema.tter, şarkılar ve §iir ıranda naai a~nm ıbwlun • 
f Pr bıra.km13tır. makta olmam dola:l.'t&Ue İllgittere 

'OçüncU Selimin gazelmhı taımu. (bir p~) 

IJOrleıseın ... dem._ -- MMll ağlar, 
-.....~~~· taaltar, 
IJılr t;i0111 ı• ... Jmlf Yf) gömaa ......, 
-...... neft IW9elt:e•s ~De._ .ılhrr, 
._....._....._ J fU ... ofl'!\ c!i'IRr". 

E:t"ŞAT JAiREM liOÇ'U 

tarafmdan Ta.h:ran tımrtmett nas.
dinde )'a.pdnuıt ol&n tctetibti• 
melk~rhlktmettaralmdan ce. 
ftP verlbnlf*. 

RöytM a~m dlplcınal :ınu. 
~öğre~~~

: ,.l!!lfa 114 ... ,... .... btr te. 
: bedıfül !*t..-. ~,,,,_ ~ '
ı Alnıoo c..cban: .ıu: Uliıl. f ... ~~ 

Hudut nımtakaıınıda ~ir lta.I ~ 
yan av tayyarcel .med>urf btr iniş 
~· Ta.yyM"etıltı pll~u as • 
Jrerierlınke tMlim obn\lftur. 

Sarlyede, Vi~i k~tlerl Mil&ı 
Mıhl'l1 t.oplM!ltf .,,..~ e8blt toplıırmr 
mettelfk ~ere t.ıtm ._ 

Amerika Reisicumhur 
muavini diyor ki: 

Amerika 
Çarpışmak 
icabederse 
çekinmi
yecektir 

Lcndra, 1 (A.A.) - B.B.C.: 
Amerikad& 50 mU)'Ol\ dolar aarfile 

bUyük bir mnhtmmat f&brika11 açıl· 
m~tır. Aç:lına re.ırml.nde bul\man A· 
merlk& Re1.ıılcumhur mwı.\.'inl 116ylc • 
diğl nutukta. dcml§Ur ki: 

".Amt'rlka çarpı§lDak lca.p ederse 
bundnn çcıkinmlyecektir. HtırriyeUn 
muhafa:ı:.a.sx ıılınd! bize ba,lflıdır. Bun· 
dan dolayı cllm\z<lcn gelen her gey 

yapılacaktır.,, 

Şark cephesinde 
imha harbi 

<B&li tarafı l ncide) 
dat edecek olur ve dıl§ma.n çıkmtıd& 
bulunan kıtaatı sO.ra.Ue gert aıamı • 
yacak olursa bu çıkmtuun derhal cıt· 
ra.f Ue allkası ke11llm14 ve çember 
içine glrmi§ olur. O r.aman t.eaıırn ol· 
mRkta.n veyahut t.amıunlyle mahvol· 
ma.ktnn bqka Ç&OO kalmaz. 

Haber a.lmdığrna göre, Smolenıılc 
de mc,•zubah11 çıkıntılardan bir kaç 
tane te§ekkUl etml!} .,.e bunlarda bu· 
ıunan ve mlktadan maUım olmıyan 
Sovyet a.ııkerlcri çember içine alJn • 
ml§tır. 

Berlinde beyan edildlğ'.ıııe g&re, nor 
mal olarak bu kıtaatm pmdlye ka • 
dar teslim olmU§ olmaları icap e • 
der<li. Buna mllmuU bir vutyette 
Belçika Kralı Lce>pold. bu \'eçbtlo ha· 
rekct et.mi§Ur. P'akat Sovyet be.fkU • 
mand&nliğt insan be.yatma aynı •hem 
mlyeU vermemekte '\'C clradmı llQD 

kur§ununa kadar Umltslz bir mücade
leye attlmağa tcbar etmektedir. Hezl 
meti kabul etmekt.enae binlerce tn· 
sanın katllAm edUmestne mUaaade 
olunması tercih ediliyor. Her.halde 
mUcadelenin ua..zına11ı. onun ncUcesinl 
detf§Urecek değildir. Şimdi.ye kadar 
Ruslar. ordul&nıu lcurtarma.k için 
mücadele mcyda.nma mUblm ta.'kvlye 
kıtaatı sevketml.§lerdlr. Bu kuVTeUer 
harbin ~iddetinl artırmı9trr. Katt ne· 
ticenin bu barpten ı;:ıkmuı muhtemel 
dlr. 

Norveçin garp 
kısmı boşaltıhyor 
Lcndr&, ıı (A.A.) - Norveç teı.. 

grıı.f a~n.ı bildiriyor: 
Norveçln garp nahJyelcrindeld Nor 

veçlller!n ant ve pli ola!ak ta.hllye 
edilmeleri bluat Killllnglerln prQ,. 
te:ıto etme,te bqlamıı olduklan blr 
oeh,et ve kargaplık ı.vlil •tmlıttr. 

Bergen ve Hord~landt1' clvarmda
lô nahiyenin Ktsılng vııll11l trrkasınm 
:!.dcrlcrlne göndermtı oldutu bir mek. 

tupta ne Jibl mll§kW ~ralt lçlndc ça. 
ııtmata mecbUr kalD11J oldutunu tuh 
etmektedir. 

Bera·en valisi diyor ki: HardanC"cr 
fiyordunun şehri olan Ulrtkden %000 
klı! çıkanlmııtrr. Buııdaı:ı batka La 

K~vaag mmtakuında Gra"fdal komu 
nu da tahliye eaıım.11ur. Dll•r tahli

yelere lntlsar edilmektedir. Tahllyele. 
rln esbabı Jtenlla malam defildlr. 

Vali flft..\'e ediyor. 
Ecdadlannrn topraklarından kopa. 

n11p alman No"eç\Darlıı akııtlllmclle
rlnl size tasvir etmek ihtiyacını bl.I. 
setmlycmım. 

Norveç Telgraf aj&l181 bu mUnue
tıetle ıtıyle diyor: 

Bu vab~icesine te.hclrler, tKallerl 
altmda bulunao ge.ıılf toprakl&rda tay 
yare meyd&Jıl&n vo sair aakert ınlles
ııeseıer Vücuda getirmek lsUyen Al
manlann takip etmekte olduklan aı. 
yaııelln neticeleridir. 

Ankarada bir idam 
kararı 

Ankara.. 1 (H118Kli) - Kunt 
ycmiı::çi Ademi öldünnek ve kar 
deşl lbraninıi öldümıeie teşeb
htıs etmekten euçlu o.nazı Feh· 
mi. dün ağır cea :mabkeme.inee 
idama mabküm edlllDiltfr· 

Tevfik Fikretin 
itiyanında tanaint 
Tmik J'lbetin JJebektı.ld if1ya· 

l'1m.m mtıwe bltu ptlrilmMia.e Jcaıv 
_,,,,,,.. • .,_ ıntt111r.: t-ı 1"110 lf rıaldt '* 
tımlrc iht ~Bç t •nl o:ınu tur. 

Ekuatürl 
arası 

Muhasamat 



as 

Nakleden: 

HİKAYEC 

_. Yüzümü pencereden c;cvirei.. 
~ın~ zaman kapının yan.nda bir 
ıhtıyar kadın curuyordu. 

• 

izleri E3 .. 
.3~VOk MillT Roman 
~~n ~· 

0
. Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 

... . l<a" 1 
1 ır elbise mü. r· ......ıı,ı Sand 1 ~ lebleJ>i~:çı elbiselerinden uzum r......a ı motora baf. 

-~ayalet hikayelerinin daimn 
~l!J>hem noktalara. r.ivayetleıt• 
ıstınat ettiğini biliı ~j ııiz. Ekseri· 
ya kapıların aI'.kasında nsılı ça. 
ma.cıırların ~drla oynıyan 
dal_larm yerleııde çizxliği gölge 
Jerm ıbu işlerde oynadığı roller 
den korkan insanların lhavallc: 
rinde doğurduğu mevJm~ ku_ 
runtulanian bahsederler. Bu ı"in 
mütaha.ssısı olmnd:ğım ıçın mü· 
nakaşasına gimiiyeceğim. Yalnız 
o anda ~eği .hay:ıtnndu ~:ı h~. 
l~ nedir lbilmediğimi söyliyc 
yıın. 

Aldığı kadm :huysuz vt.: dar ka. 
falı olduğu için evlilik hayatı o· 
nu ziyadesiyie sık.mı~ bir sene 
sonra karısının !birdenbire ölme 
siyle bu· hayattan !kurtulmuştu: 

kadın odur. Allah aşkına beni 
yalnız bırakma. Bu geceyi bir 
atlatırsam tehlike bertaraf edil
miş olacaktır." 

Elimden geldiği kadar kendi
sini teskin ettim. Kütüphanede 
ateşin karşısında beraberce 0 • 

turduk. Alduna geldikçe tuhafı
ma ~idi.ror. İkimizin de clleri 
tıpkı ıki aşık gibi biribirini ya
kalamıştı. Ate§ yana yana en ni· 
hayet söndü.. Dışarıdaki karın 
S<Jlgun aydınlığı pencerelerden 
sızarak odayı korkunç bir ninen 
ış!ğa boğmuştu. Uzakta. öten 
baykuşların kısık sesleri derin~ 
den derine aitsedıyordu. 

~ ~t ı k1Yafetine •·- laym sağda kaya var. Eyübc 
'4\llll. elbise S\.i1 - doğru gidip sola dümen kınn ı 

L • Ç\irıı- lcrden kat zj..- ~D-Hasan dedit;.; 8t .. Jk 
11'hfM: __ ~ de birer Jı: ~ J- ur;;'.& ,... !I' 

nıı-~""ıe gırdik y a göz cesur kayıkçı liman vesikr. 
~e~~~~ati oc.· ı~8: larmı getirip bize verdi. Ve bize 
"llladıl-un'U,le h motorumuzun adını eöyledi. Mo
<lfıc~ Kol ıç bir §eY torumuzan ismi (Ba.ht) imis · ~ı.._,_ -~ . saatlerimizi. Allah L-''-4--- °!< ''°"-lltlizt l--1 1 Vd.UW.UUZl a-1. etsı•n., b· ~ k ' 1\.(1 em erimizi ı,.u-. 
i Ue ~e~ mendilleri _ Motordakiler çıktılar. Makin<" 
~1 "e ,. '1raktık. Birer h~urd~k işlemcğe başladı. 
k~' eura~ ın Y1in QOrap Bızı beklıyen meçhul fakat şe
l;i_~ saçı~r.rmız, dağı- refli a~rbete doğru Yol alıyoruz. .. 
.:-•ıoer ka-a. ızla ihatis bi- Sahıldcn aynlrrken ,~ur 
~> . k. J•1\çı tipinde Yo- bır hayli hıila.nmıştı .. Yavas. y-. 

lltkeıesinin . vaş gecenin karanlığı da silim 
llc 1' a bağlana bıraz ileri iı • vordu. 
~t/!*ı bizim ~k. sandala Eyüp örilcrine geldiğimiz za 
day~ sandalı ~bı giyinmiş man Siltlüc.eden iki motor dahs 
tıı>.. ndr. aradan de- knlkınıs bize doğru gelivorlnrdı 

"""!az. <>Is Yolu kestik ve anlan bekledik 
;~en kay~dOOouklar di- Motorlarda boş küfe doluvdu. 

~IU lctıre:k u. Köprüyü geçerken bir Jtalvan 
lt ~uğu <:ekerek moto• mektep gemisivle karsılmrtık·. O 

cl'tlu~tlıatJ ~:e g.eldik. Ald•. içeriye giriyordu. Bordaı:ımr he-
taı.:. lviotor rfrYen tatbik men sürünerek ge<;tik. Küfe 

atı ~ltk. l-.{u~ Yaklaşınca yüklii motorlarda bizim boro~. 
llir ~lora ram abeıc ettiler. . nuza yanaşmışlardı. Saraybıı : . 
linr. ~: Pa edince r. nt?nu ~eçince üç gemici bizim 

-:
1
gel<Iiniz motora atlcu:hJar. Har.ırlannu§ 

ı-er n sahih' CX>~uklar dedi. küreklerle bizim motordaki ku· 
Ribi ııı zivabe,~dı~ son tali- mrı denir.e atmağa bas}a<lılnr. Bu 

ır ., ı. O da b· ameliye mmn sürmedi. Hcvbeli 
• ı:erni · • • · l cı elbı si J!' • önünden geçerken k\if eler bi?.C 

ıt_tı(~r :Volund kavançu edilmiş. onlarda biulen 
~illa. il. liern a .'Motorda avare ederek Kartala doğru yol 
~ ~ıdlunı:.n hareket edi- vermişlerdi. 

L nl.. Bütün bu işler bir makine 
11rı.. ~ıa kat·· ~ v•ıtışuy ı ve daha ürat \·e intizınıiylc oluyordu. 
l'lhane 0 l"<lu. C,emicilerle hiç bir şey konuı:ıı • 

ti~) :va kuınun altında madı. Yalnız bu işin pek aşiıı • 
bi,.;_.:Verle{it.jriJm'ıc.t-· . ı oldukları belliydi. Ayrılırken: 
-~ıne . ~ .. n. 

k ~toru .seslendı: - Boşna'k Mehmet Aliye 'se-
. ~~.~.,.. h,t·let ! Çıwayı lfun dediler. · ·de~ar;; :,~orun çalış- Boşnak Mehmet Ali ( .... ) deki 

ı:;ıldir f~os~r. Onlar çetelerden birisinin başıydı. 
l"'-~ a izahata r Devamı ı 1ıar) 

h aarif llM··d·· 1..... .. d 
~ıttıı~Ye ıtO:.-ıu ur ugun en: 
t-':t.ı Oltıp k,.~!t ulan i : :Cursa Çelebt Mehmet tOrbealnin eB1U1l1 ta
l'lt ·~(; Jı 

8 
bcdctJ 182S5 Ura iki kuruştur. 

)~ı2litll1ğtı tllatos l!JH pnzartesı günU saat dörtte Bursa .Me.a-
' l:ıu it ~ktır: ck.!ııtıne komisyonu oda.smda 'kopalı zarf usum ne 
~ ~lb • 
~~ 'lrlaıı.rıf hUltuıaeı, umumt husus! şart.ruımeler. mukavele 
'11.tı:ı~e b:ılldUrlUği)nd görülebilir. 
\ot: 1~'1 ııa~1 ~?ııcckıerın yUkaek mtlhendia veya yüksek mimar oı. 
~1 6i.e2 lirn tnanda lnıii:lJ eski bir eseri tamir etmı, bulunmalan 
cta4!' lttı-ıııt1 llıı.b nıuvekltat tcnıJnat vermeleri üçUnctı maddede ya.. 
~~ llarıa rtılı('~l ve ~~ et.melc.ri, bu tnpst.J yapablleeeklerlne 
~ı~ llnıUJ?ı rlllğünun cbliyct vesikası ne maarif vekUUğt veya 
"t>.. bııı~.... hlUdUrtU~eu buSUSI wuU&rm istedl#i •eslkayı 

'"il """" ..... aıal'l. . 
teıc l'J -•ita lb 
lı..ı 0ııa lllü fi.le &1.lnündcn evvel Bursa vlllyetiııe mUnı.eant cdlle. 
°llea lllıı'<trı Qı~:rlUğllııden ve maarif vekilliği mJuk:r cıaıreaııe ev
le1t~tt 'lda~ııuı. Urıntu.'\ıltn alrnacaktır .. 
">ııı llı•~lupıa kayıtlı olduğuna dalr 941 yılı vnrak&Siyle birlikte 
" ı lt 11 ·~ rını 2490 sayılı kanun hUkUmlerl dahilinde baztr· 
lıııt 0ıtı ıı~·on <ıc l911 pay.artcsı gilnll lhnle :ıaatinden bir saat ev. 
·ı:ı, reiaJ!ğln" n:akbuz rauka.b111nd vcrmeJt!rl tlln olu. 

>.~ la Ciıı. "'Jkuuuı .. ~ ''lellıl ac k ~lkmelcr kabul edilemez. <63401 

~·~t h~ ekPt Ba. t . B b·bı ..... d ~ ~11eaın1n • s anesı asta ı ıgın en: 
lt,..~l!ıııdaıtxıı .. llt-U eC2a~"J tıbbiye ihtiyacı 15 ağuato!J 941 cuma gO.. 
~'' i:Orrr1ck 

0 
nıcncıe L'lıa!eııi !cra kllmacağmdan ta.llplerln ııst~ 

l) ,. l'lıtkttıpı. zere lstr.ı.ııtul sıhhat mlldllr ve ihale günllnden ev. 
~, 01ıaııur. (

6
';1c blrtiktt> Afyon daimi encümen riyasetine mQ. 

~-~M> 
tıı..~ ~ ~iktiT· ---:--------
b. ... , .. ~tterııı 1 naıtızetlerine: 

tııı,,_ "''f. t!<!n 836 s ""'lllt -tı•ı ve 35 doğumlulardan evraklar rnı tamam· 
• • 'Gt'l3) CUnıartcsı ~n .saat 8 sekizde kunımda bulunmn 

diyonunuz, devletlim? 
Ahmet paıanm yelkenleri 

pek çabuk ıuya İnmİf, ira • 
deıini, muhakemesini kay • 
bedivermitti. 

içkiyi bir yudumda içti: 
- Ne verirsen veı, elmas. 

parem! §il dakikada zehir 
sunsan içerim. 

Mari iki kiraz tanesi uza. 
tarak, kendi eliyle patanın 
ağzına verdi: 

- Macaristanda, kiraz en 
güzel içki mezesidir. 

Dedj. Bu ıırada tanburacı 
cotmuıtu. 

Neıeli nafmelerle tanburu 
nu inletiyordu· 

Ahmet paıa Edimedeki 
konağında o geceki kadar 
ıüzel eilendiğini hatırlamı .. 
yordu. 
Konağın cihannümaıın • 

dan dökülen tanbur nağme • 
leri bahçenin çamları ara • 

!htiyar kadını en ufak tefcr 
~,?~ ~ad~r hatırlıyoru.:n: 
~o..,<>'Sun?e çırkın hir lboroş t:'lkılı. 
sıya.h bır elbise giymis: saçlarını 
geriye doğru tarıyarak ortadan 
ayırmıştı. Bembeyaz yfö•:ii sinsı 
ve ı:ıey~nkar tbir ifade taşıyordu. 
E\•dck• hizmetçilerden . biriı, 
ı;andığını için odamda her şeyin 
mevcut olduğunu ve hizm('tinn 
lü~m kalmadığım söyliycrck 
t~ekkür ettim. 

Bir ~ra~~ ıbaşkn biı y:>rc bak. 
t:ım. Bır ıkı s.wiyc soJl!'a tekr:ır 
kap~yn doğru dÖndUğüm zam·Jn 
k.oca karıyı göremedim. Git.mis 
tı. ~ek hoşlanmadığım ev sahi. 
~sıyle bulu.~adan evvel biraz 
kıtap .ok.uı;ıak için uzandrm. Fu· 
k:ıt bı~ ıkı dakika sonra burnil. 
mun dıreğini kıracak kadar fı .. 
na, kes~in •bir koku odaya Y~
yıldı. T\.okunun geldiği tarafa, 
k~ırya doğru ilerledim. 1Iede
d~kçe aylarca yık~mnı}'an pis 
b!r a~amm yanma yaklaı;ıtığrmı 
zaneclıyordum. Birndenbirc amı·u 
kes~ldi. Odanın havam taze!e_.;ti. 
~erıye baktım. Rüzgar 'p~ncere. 
yı _aQnnş: karlc:- odanın inçine 
yagıvo:'du. Camı tekrar kapa
t~rak .o:;la~an çıktını. Aşağıya 
e,. sahıbının yanma indim. 

Ev sahibim umd~cYu.m kndnr 
~f.nasız. bir adam de~Jdi. Kül. 
tur sahıbi olduğu konuşmasm· 
dan anla.511ıyordu. Garip ~ekil. 
!erle silslü yemek odasında elin
den geldiği kadar ikrama çalrşt!. 

. Keçi sakallı ihtiya:- uşağı. 
hızmet ediyordu. Birdenbire 
kapı:t~ d~ bir güriilW flel .. 
n:ıesı uzerıne buruşuk ellerinin 
tıtreyerek tabağı sofraya lbıral:
tığım gördüm, gözleri !bil' n:ra. 
lık kapıya do*1'tı dikildi sonra 
gene işıııc devam etti. Yatak <. 
das"?-da !burnuma glen t>is lkoku. 
yu ibır defa daha duyar gibi ol
dum. Kütüphanedki :mükellef a. 
teşin başına doğru oturduğumuz 
:r.aman bütün !bunları unutmuş
tu~. Kitapları tetkik ctmeğe 
ı?~ırlerden. ediblerden. rn11.har. 
ı:_rlerdn lb:ıhsetmeğc başladrk· 
Kon~am~ eper ilerlediği za
man Uınt bırden ellerini omuz.. 
!arımın üzerine koydu. Hayatım 
da en tiksindiğim şey ıbaşkasmın 
bana d~unmasıdır. Gayri ihtL 
yari gerıye ~kiJdim. lşte o za
ma_ı: . karşımdaıki adam birden 
degışıverdi. Dev gibi iri, vlicu.. 
d~nun. nasıl tleğiştğini yüzilnUn 
hıddetinden nasıl morardığı ıbtı.la 
h~tınmdan cıkınıyor. Hareketi· 
mın h~are.t ifade ettiğini lbağı. 
~r~.k· .. ~~me dövecekmiş gibi 
yunıdugu kavga etmekten son 
derece nefret eden dö' •· • •w , \'U~eyı 
ıgrenç bulan bir adam olduğum-
d_an hemen yavaştan alarak tar 
~y~ vermeğe !başladım. Hareke: 
tı!flın hakaret için yapılmadığını 
elım?en geldiği kadar anlattım 

~ıdde1:1endiği kadar sürat!~ 
~kınleştı. ve hayatını an1atma· 
~~ b~la.dr. Yalnızlığım gidermek 
ıçın uç sene evvel evlenmişti. 

Sinirlerindeki müvazcnesizliğin 
ttından Ilı.asıl olduğunu söylU· 
Y?rdıı: Bir aralık lakırdı deği3_ 
sın dı;e evdeki ihtiyar kadının 
güzel yemek pişirdiğini söyle
dim. Ş~1;m bir tavırla evde ka· 
~ın namına kimse olmadığı gibi 
ıh ti yar 'hizmetçiden başka insan 
da bulunmadığını söyledi. Hal· 
buki biraz evvl odada b'r kadın 
görmüşt iın. Bıı kadından •sr~rla 
bahsctmcğc ba.ı:ıladım. F;ıkat 
Uınt tekrar asabi buhranlara 
lce.pıldığını görünce sözünıil gcı i 
nldım. 

Lfıı;ıt bu sefer birde!' ta\'nnı 
d~ğ'ştir. rek kendisini yaln·z bı_ 
ryutmamamı. hayatımda yapaca 
gım en Wvük iyiliğin bu ofdu. 
ğumı öyliyerek bir «acul;, gibı 
ynlvarma~a başladı. Birkac gür 
daha misafirliği.mi uzataca~ımı 
vaadettim., biraz sükO.nbuldu. 

Bu uzun uyanıklıktan sonra 
,•;ıtn~mda derin bir uykuya dal. 
mışnn. Birdenbire uyandırıldnn. 
Siyah <;akalı uzun beyaz gecelik 
entarisi üzerine düşen Lant bir 
elinde mum vntıtğımın b!l~mda 
duruyordu. 

Alc:::.k bu· sesle odasına git
mckliğimızi, odasır.m daha emni. 
yette olduğunu ·söyledi. Bunlan 
sö:vlerken ürkek ürkek etrafına 
b a k ı v O r d U • . korkusunu 

"' :f. :t- yatıştırmak için tekrar bir şey 
Vakanın sonunu ve nihnvctin- olmadığını hatırlattım. !\lumun 

deki faciayı herhalde merak e titrek ışığı altında bütün vücu· 
diyorsunuz. Her hakiki havalet dunun titrediği görülüyordu. La. 
hikaycc:inde olduğu gibi bCnim· kırdmın para etmediğini görerek 
kinde de sondaki faciayı meyda. robdflŞnmbrimi giydim. Arka ma 
na getiren sebepler ve tefemmt düştUm. Bu sE>fer <'iddcn ben de 
aşikar bir surette ortada değil. korknıağa baı:ılamıştım. Mumun 

Kiıtiiphancde aramızda ge<'er uzan·p kısalan mığı altında gö'.• 
vakadan ronra yatak odama geler arnsındaıı,loş koridorlar. 
çekildim. Hahat karrnJamda ku- dan odasına girdik. Hemen ka· 
lak verdiğim denizin gürUltUsü pryı kapatt1. Yatağının içine gL 
bir ninni gibi tesir ctti~inden rerek iki büklilm oturdu .Yuva
r-ahatı,:ıı Ul umuşun1. Sabahleyin smdan fırlıyan gözleriyle hep bi
uvandığım zaman parlak güneş rini be1diyonnuş gibi kapıya ba
akst:mi§ti. Ev sahibiyle tekrar kıyordu. Bir aralı'k ''kanını öl· 
bulu.0 tum. Olanca nezaketini dürdüm· Çünkü. hak etti. Beni 
takmmL5 benim rnisa.firliğimi ne için o kadar kızdırıyor, azap 

uzatm<!m icin lazım Relen her şc. veriyordu.,, di}·e mırıldandığını 
yi yapıyordu. fütaplarla oyalan- duyuyordum. Birden söyledikle
clıö :mdan vaktin naPıl gectiğinin rfoin doğru çıktığım gömden bir 
fnrkın<la dec7ildim. Mıurn i;.,.crin. adam gibi sükt1netle "işte o ora
de yazr "a?.dıüım bir ı:;nT ·rı or· da dedı' J ,... '• • 

talığa garip bir "essizlik <;öktü. Yatn~a doğru yaklaşarak knr-
Gnyri ihtiyari başımı kaldırdı. pıya doğru döndüm. 
ğım 7.aman I..antı da etrafı din· Mum oon dakikalarını 
Jemcğe alışırken gördüm. Öğle yaşıyor. lnce fakat yüksek alevi 
remeğinden sonra ormanda bir etrnfa ışrk vermeden titreyip 
gezinti yapmağa. çıktık. Uınt apurz 'Clf8'P :ıun ·np.ro.<nmp 
her vakltkinin aksine bu sefer dayanamıyanık kendini kn:y:bet· 
hiç kon\4,~uyordu. ti: "Allah aşkına beni onun e-

Orkek nazarlariyle etrafı a- lindcn ıkurta.r!,, diye bağırarak 
rnştırdığmın farlanda}rım. Eve üzerime atıldı. Elleriyle öldürül
doğru dönerken karanlık ağaç mekte.n korkan bir hayvan gibi 
gölgelerinin arasından birdenbi· olanca kuvve.tiyle deprenen bu 
re ôdada gordüğüm ihtiyar ka- koca vücuda karşı koyarken sert 
d.n lbir daha gözlerime ilişti. He· adaleleri birdenbrre yumuşadı. 
men kol.ıınu çekerek gösterdim. Ben de korklldan kendinrl kay-
Sara rdı fakat birşey görmediği· bcttimiştim. Ertesi sabah gelen 
ni; .benim de ~ördüğüm şeyin doktor, Uıntin kalp sektesinden 
gölgedeu başka bir şey olmadı,iı. öldüğ·ünil söyledi. Yalnız kimse 
nı il~vc etti. Bu sefer !benim de boynundaki tırnak yerlerini g-ö~
içiıne sinsi bir korku yerleşm~ teren lekeleri izah edemiyordu·,. 

ti. Kasvetli bir yoldan korka Ald-ın•"'.· 
korka eve doğru ilerlerl\en bu u ..... 

uğursuz, meş'um yere geldiğim- Atal'ICla na.mm.lan 1..., .._ • 
den 1iolayı kendi kendimi lanet- nyucuıanmııu• aam1arrfta ,..._ 
liyordınn. mekhıJ'lnn Narehan<'.nılz.den (par.ar. 

Eve geldiğimiz zaman birden-- Jan dahU) Mrglln ubahttın ôğleyc 
bire ayaklanma eğildi. Ağlar gi- kadar ,-eya ı;aat 1':' den sonra nldır. 
bi ibir sesle 0 gece kendisini yal• matara rlcs olunur. 
nız bırakmamamı rica €diyordu. (PAk S7) tS. 3) lK.M.) lRnbt:ı.l 
Kot.kusunun sebebini sordum: (Çevık l~) (Tekyıldız S> (Erol) 

"Korkuyorum!. dedi. Çünkü (Bayan afÇl) <Hndlye) l2092) (N.M> 
g~cn sene karnn ölürken ölüm <M. ısı es, 126> <XN.) <Tek} 
çırpmmalan arasmda hayalet· (80) <Temiz gUvcn) (R.F.)CM.'M.> 
Jetinin bir gece eve kadar döne- (96 Tezcan> (Poyraz 15) t swııı 25) 
relc beni öldüreceğini söyle- <F.K. 26) (19 Papatya) (A 17) <K.12) 
mişti !.,. 1 (Deniz 218) (Bankacı sııı (28 ~ılzel) 

Söylediği gece bu gecedir. Dün (F.A. 895) (Şans US> ıl,ık> (H.N. 

ormandan gelirken gördüğün ll.) 

nı bilmiyordu. 
Pqanın kahyası bir aralık 

f atmaya ıordu: 

ll'azan: lskender F. SERTELU 
- 87. 

- Beraber evlenirsek, sen 
de bana böyle hizmet edecek 
misin· •. Ağzıma kendi elce • 
ğizinle meze verecek misin , 
Fatma: 

f\ma cevap ~.,ermeden o • 
dadan fırladı ... sında hazin akisler bıraka • 

rak dağılıyordu. 
Ahme'L pa~a. dildadesini 

ıarhoı etmf'k isterken, çar • 
s:abuk kendisi sarhof olmuı
tu. 

ÇERKES DiLBERiNiN 

TUZACI 
O gece, Ahmet paşa, Ma . 

car dilberiyle cihannümada 
eğlenirken, paıanın Çerkes 
gözdesi Fatma, bu ahengi u. 
zaktan duydukça odasında 
hiddetinden kendi kendini 
yiyordu. 

- Bu kaltağı ne yapıp 
y~pmah, bu gece gebertmeli-
yım .•• 
Paıauın kahyası, bir ara. 

lık F atmanın od asma uğra. 
mı§ ve pa§anın o gece pek 
neıeli olduğunu ıöylemiıti. 

Fatma birden köpürdü: 
- Hala eğleniyorlar mı? 
- Evet. Eğleniyorlar •. 

hem de ne eğlenif ... pata e. 
f endimiz, Marinin ağzına 
kendi eliyle meze veriyor. 

Fatma yeıiııde duramadı. 
Hiddetinden ne yapacağı. 

Harem dairesinde paşanın 
habrı sayılır karısı Gülten 
hatunun yanına koıtu: 

- Hanımcığım! Pata e • 
f endimiz bu saatte nerede • 
dir, bilivor musunu7? 

Gülten hatun ka!lannt ça
tarak cevap verdi: 

- Nerede olacak? Ya di
andadır •. yahut padiphm 

yanında ••• 
Ftma müstehzi bir tavırla 

güldü: 
- Şaprım aklınıza, ha -

nrmcığmı ! Ben sizi hu kadar 

ı, • l 1101.111 OlflJJCJ ıııayll\81D 

bıı lık yanındaki tarih Qel't-CVe61 k~ 
ponoyla birllkW göndcrlleeek) 
E\'LE!lıiME TF..KLt:FLF,JU. tş ARA• 
MA. l VEıtME. ALI!L SA~ 
gibi tiran mn.hlyeti ba!r olmıyan k~ 
çllk ıı:ını. r p:ırtı&ız :ıcşrolıınur. 

Evlenme tekliflerı 
• Ynş 42, sıhhatli. BeyoC-lundıı b~ 

yük bir müessesede 45 llro aylık!~ 
ikı evl bulunan ynlnız b r oay: 35-11] 
yaşlnrındn, dul vcyn kr-.: durUst. atı:. 

ınk s;ıblbl b r bnyanl.ı evlenmek is~ .. 
ıncl<tcdlr. lsttyenler Beyoğlu posta ı. 
tusu 15G A. Rıza ııdres!ne vnznblllr 
lcr • 235 

Not: Bu ıll.i.n oırknç gun eV\·eı ınu..: 
ı.ı:ır ctmll}tl. 1-'nknt tertip &ı?bvi Ola 
rak post.n kutusu numarası yıınll§ 
çıktığı lı,:ln sahibinin gönderilen mek ... 
tuplnrını nlamadtg-.nı, öğrendik. Mek.i 
lup yuzanl!lrın ~ckı-ar 155 posta kutu 
suna yazmaınnnı rica etmektedir. 

1 !J Ve i.,ç; arayan/ ar: 
• Ynş 34 orta boylu, aıyuh göz!U, 

açık esmer cUne dolgun nafi! kırk 
nı,ı~k kıvırcık saçlı, ev ve el l§lerinJ. 
bllır, orto. tnh.sllll, güzel sesll, muıı1kı 
AleUerindcn birini ı;:alar iyi bir ali 
den. namusıu. oeranı dui bir baya 
başllc mUtenaslp, yakış•.; ı namusu 
ve eeretıııe lti:nıı• edilir. dcv~t m 
remzine müracaat • 247 

• Bir ouçuk yaşında bir çocuğa 
bnkmak için tılr 1adı aranmaktadır 
Nnmusıu oımnsı. çocuk yetişUrm~ 
buJunmıısı ~arttır. ıstıycnıeriıı '!'ak. 
simde Taksim eczanesine müracaat. 
lan. 

• Wao uucbeJenno transızca deni. 
ler. !llt •c orta talebeler!.nl lkmal im. 
tibanlnrına hazırlar. (K.B.T} remzine 
mUmcnAL 

• Almanca dersler için kU<;llk mOda. 
bo6tan sokağı numaı:a ıa te bayan 
Noa VolbrOck'o mUracaaL 

• TOrkce fraııst7.Ca fizık kimya ve 
orta talebesi.ne riyaziye tarih •e cog. 
rafya ve yurt bllgia1 del'l!lf:rl o(M.S.S.) 
remzlne müracaaL 

• Tnrkge ve fraıısızc.ayı mükemmel 
bflen genç bir bayan sabah veya öğte. 
den llOnralnn terctıme işlerinde Çalı> 
mak Uzere il} arama.ktadır. Almanca 
dan terctlmelcr de yopablıtr. (R.B.T.) 
remzine müracaat. 

* 25 ya§Ulda tllrkçe, fraMTTCa. 
rumca. okur yazar blr bayaıı 1§ ara.. 
makt.ndır. Te.zgAhtarıtk yapablllr, bJr 
doktor yıııımda çalt~abillr. (B&yan 
Ôll8D) rıemzlııe mOracaat 

• 17 Y8§111da biraz daktilo bilen bir 
orta mektep mezunu lı,ı aramaktadır. 
(Uçman) remzine müracaat. 

• Orta tahsilli eakf yazıyı mtlkem.. 
mel bilen ve daktilo kullar.an bir genç 
la aramakt.D.dır. M. R. remztne mQra.. 
caat. 

• Bir müessescn!n, yazıhanenin, 

mağannm yazı ve hesap ll!ertnt der 
uhto edebilecek bir bayan il aramak. 
tadır. (Rnbta) remzine müracaat. 

• Hcmaıre mektebi mezunu bir b&. 
ynn evinde her tUrlQ enjek81yon yap. 
maktadır. Ömer Rtl§tupa~a 80lralı 
No. M e mUracalı.t. 

• Blr doktonm veya. dişçinin 1&11111. 
da hlzmet edeblllr enjeksiyaa ve bas 
tabakıctJ.ık i§ler.n<ien anıanm. Yaı.. 
nız sab:ıh gidlp akp.m gelmek az.. 
l.stlyenk:rln adrealme blldlrmelerL 

Topkııpı ll'atmaauıtan maballeal a.. 
hem c!c.ndl sokak 10 numarada Zabel 

• İyi bir muhasip 1§ aramaktadtr. 
lstiyenlcr :lstanbuı posta kutma 176 
mubaatp remzine müracaat edebilir .. 
ler. • 

• 83 yıı.'ında aakerUkJe aıAkam oı. 
mıyan eski yazılarla cl.akWo bUen. lıU 
genç kAtipılk ışı aramaktadrr. <B.K.) 
remzine mUracaat. 

• Almanca, trnnsnca, inglllzoe De 
diğer dcnılcr mnsaıt p.rUarla verilir. 

Fatih M ca.r kardeşler caddesi ~ 

saf tanımazdım. 
Fatma, Gülten Jıatunla o 

günkü kadar laubali ıörüt -
memişti. Kadıncağız, Fat • 
manın yüzüne hayretle bak -
b: 

- Ne demek istiyorsun 
kız? Yirmi yıllık efendime 
bühtan mı ediyorsun? Paşa 
bu saatte nerede o urmuf .. ? 
söyle bakayım. 

- Hele bir kere cihannü -
maya bir kulak verin ... ora • 
dan aksedecek saz sesini du .. 
yarsanız, pa§a efendimizin 
nerede ve kimlerle baıbqa 
eğlendijini kolayca anlanı 
nız! 

Gülten hatun pencereden 
ba~ını çıkardı.·. 

Cihannümaya kulak v• • 
ili. 

Saz ıcsini duydu 

( Dev<ımı 1"77"' . 



ô B A B E R - AKşam pasası 

Fraı ısanın •nnllallnae, t sonra 
A iSTE'N i A A 
HUDUDU A YAZAN: 

Rudoll Van Wehrt 

Ayağa kalk ta, odasının bır köşesınde duran dolabı açarak bir paket çıkar 
.:lı. Sonra ışığın altına ge lerek hiddetli bir hareketle paketi açtı. Biraz 

sonra elinde kurşuni rcnf.<tt> bir palto ile göründü. 
JTılırkcn kederli 'e müteessir 

olduklan helll)di. Bize ,ı:elim: <' 
f,üsJ enin C\ ine ,ı:lrdik. oturduğı 
ı.ata ~ıkttk. 1,Usyeni l\lontparn~-. 
c'da tanınH) on yoktur. :Son dere· 

ce güzc>I bir \ ücuda malik olan 
Liic;~cni biıtün rl"i am \ 'C hc)kCl
tra5lnr model olarak nrar. Temiz 
olduj;'1J kadar ses iz bir hayat ,,jj. 

ren Lii,.ycni ne halde bulacaı';,rımı· 
zı merak cdiJordul., Birçok mcş.. 
hur ressam Liisycnin resmini ) ıııı 
nııslardır. 

Vurduk, kapı açılılı, içcri~·c 

ı;:irdik. Eski dostlara ha.; bir 'a -
mimiyetlc !iar~ılaııdık. Kiiçiik ı,ü-. 

\'en hiç rleğişmemi5. Onu J·alnı1 
biraz daha yaşlı. blrnı daha kr· 
derli bulduk. 1\iiçük odasını bir· 
k~ tablo \ e lrnmodin üzerindeki 
Buda heykeli u ... myor. 

- Son ~iınlcrt na ıl gcı:irclin 
Lü J en'? dl)·e orduk. 

- Çok fena ı;ünler geçirdim. 
Harp patlndı~rı zııman m0<lcllik 
ettii;-im bUtiın Amerikalı ressam· 
tar aynlılı. Kim c resim yapmı
yordu. Herkes hıırbc gidiyordu. 
Hayatımı knzanmıık için baş"ıia bir 
lf:P aradmı. Parn ızlık fena şey. 
Kuş lnırsal:-md:ın ufak olnn mi· 
dem benılcn fa7.la. bir 'ey ic;te
miyordu, fakat kira ııarası, elek
trik, ve giyim cihetini düşünmek 
mecburi) cUndeyiın: harp p.:.tla 
yınca \ 'C ressıunlar ayrılınnı aı;: 
kalmamnğa karar \'erdim. Harp 
nasında ordunun elbi e, silah ,.e 

daha bir sürü ihtiyaçlan olduğu
nu blliJordum. Arkada lnnmdan 
biri benimle alay cfU. Fransada, 
rarisin gobeğincle biıılcrce ı . iz 
,.ar, dedi. Bu kndnr ic; i7. ..a~mda 
ı;en mi i bula.ca1i ın ! 

Arkada rmla alay ettim. Fran. 
ı;anm muazzam bir cslihıı. fabrika-
"rna dönecl'ğindcn emindim. Ilü • 
tün l'llCrl' is \'Crilr~ekti. Ga:1etclc. 
•i olmsunıza ••• 
Arkndn~larım omuz silktiler, 

tıcn i e i tedarik ctmr.ğc çıktım. 
nirat. saf olduğumu biliyorsunuz. 
l'olic;c gittim, \iliiyete müracaat 
ettim, milli müclafaa komitesi 
baıdkanlığma \ M\'U('(lum; Fran -
sız olduğumu lkini1. ele biliyor,,u• 
nuz, değil mi? ller neJ c· her ta.
rafta bmimin uı .. ycn olduğunu, 
çalı.;mak istediğimi öyledim. Ba. 
na \erdikleri cc\ npta, gelccc'k 
harta tcknır gelmemi, o ır.amıına 
kadar ş ~rdlmlc mütcna ip bir i · 
\'ereceklerini Ö)lcdiler. Hayır, 

diye rmap \erdim. Fabrika \eya 
çiftlik h:·lcrlndc çalı,,,mağa hanr 
olrhığumıı ı;(iylcdim. Zira ~-a .. amnk 
isti.\ ordum; bir hafta ~·oksullu~ 

dayanamazdım. Mcınlekr.t<' hi.r. _ 
met etmek isti~·ordıım; hİ7met e
debilmem l!;İn para mukabilinde 
ı;.alısaca.kt ırn. tsrarlarınıa daya.na
mamı" olncal.lıır ki ismimi ka.r• 
dettiler \ ıı haber giinderccekleri. 
nl \aadcdcrck beni baslarından 
sındıl.ıır. 

Valtlcrindc dumtadılar. Bana 
gelince açlıktan ölmedim. Şu kö 
cdekl Buda h(') kcHnl ~örüyorstı• 

nn:r., dcj:;"11 mi! Buda hcJkellnin 
lçindr, en fena ı:ünlcr için hlıik
tirdf~rim blrk~ yüz rnınk nrdr. 
Frnn'i ları nrka nrka:rn arfettfm. 
Diğer taraftan mlitemadiyr.n j., 

pcsfnıhı koşııpırdıını. Biitiin' yoml 
mıı.lanm bosuna oldu. t ..... ızllk ek 
ilcccğlnc biliıkls artıyordu. Yal -

nrz mütehassıs olanlar i buluyor• 
tardı. Harbin ihliyarı olan ı~"i1. el. 
lcrr. ehemmiyet \ erllmcmi;-tl. Bü 
tün kabahat fr kilnfsız1ılltan ileri 
g<'liyordu. Hususi müesseseler 
rnlnız kendilerine bil\ ük ~ciir tc • 
mln eden milli müdnfnanm slpa -
rislerini kabul C'di~rlı-rdı. Az kir 
gPtiren siparisler ~ iiziistü kalıyor 

R,,~it Rıza Tivatrosu 
1/8/ 41 Cumn Şenyolda Hlıt ~IK 

ı.Al.1.1\1 Komedi 8 perde 
2/S/'1 Cumartesi Altmtepedo 

A811..Z.ADl-~U~lt Komedi 3 perde 
Hıılıde Pişkin birlikte 

HALEPLİ 
Sllnnetçibaşızade 

SO?'\'NETÇİ 

\HMET 
TEM i Z 
Adres: Çember. 

lı ta ş 1'ü rkia tan 
kı nı.ntbancsl ya. 

- 3 - - Jlükfımetlmiı bb:c dedi ki: 

ııı '(' nıilli ııı iı<lafnu nezareti 1111 

upacağmı bilmiyordu. 
- Sonunda U(' .l aptın I.üsycn '! 
- Gaz nınntolan dik11m. 

Almanlar ta)yarclcrlc gelecek, 
gaz atacaklar. Gaz, bütiin Frau· 
sırları yakar.ak \ c mııln cdccc:c 
böyle bir mani.() ı;iyen ha)atını 

lmrtarabilceck. 
- (iaı. mantosu mu? Bu da rı r 

demek. 

Liisycnin unlat tı'klunnu hayret 
tfk. 

\)ağa kalktı, od:ı ınrıı bir kiiş.. 
"inıle dunın dolabı n~nrak bir ııa. 
ket çıkardı. Sonra ı ığın altın:ı 
ı:clerl'k hiddetli hir hıırC~•etlc pa 
keti açtı. Bira:r. "'oııra ı•liııde kur 
şuni renkte bir ıınlto ~öriimlü. · 

- Fabrikada nıllyoııl::ırcn .ı:az 

mantA1su dil•lil•. Her gün lıcyct
l<'r ~eliyor çalı,.nıamızı ltontrol f'

ti .. orlnrdı, Ccplerılen biri bir mili 
rn· 're }ftn dikilse çatı)orlarılı. 

llaltadu altı t iirk lirası kn1.nnahi-
liyordunı. - Lii-.)'cn, bu ne? diye ha) rct

lc- sorduk. ( ncı•f1nl1 va• 

• 
r. ESi G G ........ . !füffi ! 4vUSTOS CUMART ün ve ecesı :mm 

m~ Sarayburnu Park Gazlnosunda 
~m BüYüK MECCANi Sünne. düğünü 
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i!llMUZEYYEN Sen r :::: .... .... .... ..... .... 
!H! ve arkadaşları KRiSTAL SAZ he ıeti 
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Br.stekar tanburi Saliıhaclclin Pınar 
Kemam Necati Tokyay 

Dümbüllü -sma .. I 
~.r. •• ~ıu • \'aryo.,e, J epcbaşı bahçı.,ılnln bü.} ük n·\.iı ıı 

i\Jütcnc\.\ıi ıuPlıtnp eğlenceleri 

~m .... .... .... :::: 
:: ... : n:-: 
:::~ ! . 
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;_·i.!.i. , üLnet ku.}· ıt nmamelcsı ::.ı::::.." ak?Jamma 1'3dar d,.vam edeceğinden 
kar;uıla \"C mns~ıl.ırınızı o ırr:.J> için herı;lin saat l7 den 21 e kadar: 

!m ısara.)·bııınu ı.aı.asına muıacaatla bu hu U!ll:t fazla tat llfıt \e 

···==·••111111mmm mı"ı nv ılııbllirslrıir.. ~iftiljf:ififüi!~~~ 
Çc:.nkırı Ornıan fVJüdürlüğünden: 

ı - Ç-'ankırı vllli.ycunl.n Çerkeş kazası dahilinde hudutltın ~artnıtmedc 
yazılı ''çit" ce\•lct ormanının katı ı~letme pldnına söre 1939 yıu tahammUILi 
elan S30S .M3 çam vtı "123,, MJ köknar dikili ağacın bir sene fçcrsindc or 
mandan çıkarılmuk l1zerc 23. ı Nl tarihinden itibaren 20 gün mUdd tle 
kapalı znr! usum ile ... rtırmaya 1'onu!muştur. 

2 - Artımnı. 13. 8. 941 tı.r.lıme mtisadl! çarşHmba ı;ünh saat 1 o: 

Çankın !staayoD cııddl!sinde ou.•.:.ııı;n orman çevırgc mU IUrlUğll b 
yapılacaktır. 

3 - Beher gayr. nıamuı uıet .·.: mikli.p çam ağdcınm nıuhamm~ •• 
deli ''460" köknarm ··.; oo,, kuruştu~. 

( - .Muvakkat '<'mtnat •'117e , lira "16,. kuruştur. 

5 - Şa:'lnamc ve mukavele proje ıeri Anknrada orman umum müdür 
lüğU ve Çankırı crmar çevirse mlldUr!Uğfuıdc görU:c!lllfr. 

6 - Teklif mektupınrının B S. 941 çarşamba gtlnll saat 14 de kada r 
komisyon reisliğine ~erlimes! illzınıdır. 

7 - lsteklll<.'rın tlcaret oda-s. vesikası ile birlikte belli edilen s-Un ,; c 
saatte ibale ı·om!syonı;;.,.a mllracaıo tlan "Bu vesıkıı köyııllerdcn istenmez" 

(6294) 

• 

• 

nında No l! 1 
Telefon: 23860 

. 
ver1r 

'1er sabah, öğle ve 
ıhşam, her yemekten 
onra mutlaka fırça-

~ 

, 'lmak şarttır . Bu u
ulü şaşmadan, mun· 
2zam bir metodla· 
-ı.~ıp edenlerin dişle · 
: mikro lardan. has 
.. /ık/ardan muhala-

·a edilmiş olrır. oas 
'..:ınmaktan ve çuru
..,ekten kurtulur. Her 
-:ıman temiz, parlak 
.. 'Y ·;ze/ olarak kalır 

ile sabah, öğle ve 
akşam her yemekten 
sonra PÜnde .1 dclr 

~czahanclerle büyük ıtriyat 

mağazalarında buıunur. 

SATILIK T AKSI 
Dcsoto 37, 1!stikler tamumlle ye· 

nl, motor y<"nl Ln mtr edildi. Knro· 
serisinin boyası mükemmeldir. 

.Müracaat: T<'lrfon: 20137 
~.-l!lll~'?lliıllaa~~11Ziii!!!5mm 

. f, ,. . 

ı 

Sürpriz 
At yarı3larınm dördüncıi hafta 1 İki yaşındaki yerli ~ 

ıcoşuları pazar günü Velieff' Jide giliz erkek ve dişi t.eJ 
yapılacaktır. Ko;-ulara fazla atın sus. İkramiyesi 850 Ut'• 
iştiraki meraklılar arasuıda heye· 1200 metre. 
can ve merakı her halde artıra- 1 - Karabiber 
caktır. Bu hafta.ki kO§ular uzun .. ıklct 56. 
mesafeli olduğu için müşterek ba- 2 - Çoban ı.,zr 
hisçileri oldukça derin bir dilşUnce ıklet 54,5. 
ye sevketse yeridir. Şimdly~ : .ı- 3 - Demet (F. 
dar daima 1600. 1800 nihayet ıklet 54,5. 8"" 
2000 metrelerde gördüı;ümüz fa· ı - Buket (F. SiıJI 
voriler acaba 2400 metrede aynı lct 54,5. ~ıı t 
neticeleri alacaklar mıdır? Oku- Dört ikili ta.yın işti~ 
vucularımıza her hafta olduğu gi- ltO§u belki yine bir sil ;J 
bi bu uzun mesafelerde de favori· celenebilir. Fakat f~.,ı ~J 
ieri tanıtmağa çalışacağız. Baka- kızı, Kara.biberdir. .M . "~ 
lrm ~ans hangi atlara gülecek. de bu iki at biribirJerfıı~ 

Yalnız bu hafta üçlü bahiste boyun farkla vurab 
daha pratik bir oynama şekli bu- Maama.fih bu iki tayın ~ti' 
lunmu~tur. Üçlü bahsin birinci ve den istifade eden deXJl 
ikinci koşularında aynen çifte ha- de sürpriz yapabilirler._ ~ 
histe olduğu gibi numaralı bilet- Dördüncü koşu (:SO~J 
Jer almacak bu şekilde iki ko. ıınun u): >"':.I 
da birincileri tayin olunduktaıı Üç ve daha yukarı 1"' 
sonra bu biletler üçlü bahsin son kan 1n°'iliz at ve kJS~ 
ko§usunda kazanması ihtimali o· sus. İk~miyesi 850 lir&' 
lan atın bileti ile Uçlu bahis gişe- 2400 metre . 
sinden tebdil edllece~tir. Koşula- 1 - Komi arj <P'· 
ra yınc saat 16 da başlanacaktır. -.ıklct 62. ı.1'1"' 

Bu hafta Uç iklll, :ki çifte ve 2 - Dandi (H •• .\ 
bir de Uçlü bahis vardır. 62. · _.11 

İkili bahisler: 1-3-5 inci ko- S - Karanfil (.\. ,..,,, 
§ulardadır. lct .36. ııJI 
1 Çifte bahisler: 2---3; 4-5 inci 4 - Romans er. 
1koşular ilzerindedir. lct 5i,5. (f· 
\ Üçlü bahis: 3-1-5 inci ko~u- 5 - .Abime puro 
lardndrr. <:ıklct 54. ~ 
ı Koııulann proğram ve tahminle· 6 - Konca (A. ,\ 
tinl aşağıda bulacaksınız: 52,S. ~ 

Birinci koşu (Satı ko usu): 7 - ~li!<i (F. Atlı) 
Dört ve daha yukarı yaştaki saf Günün en hcyeca.fl11 

kan Arap at ve kısraklara mab- dur. A~a.ğı yukarı 
sustur. İkramiyesi 190 lira, mesa- kunette olan bu atı~rııı 
~esi 2000 metre. cidden güzel ohwaktrt· ft1 

1 ._ Aneze (H. Mutlu) ıklet göz alan atlar Kart' 
ıH. man!'.tır. _,,1~ 

2 - Budak (A. Erturhan) sık· Beşincı 'ko~u (BİİY" 
ıct 58. ••11andika.p"): 

3 - Kı met (T. Muzaffer) l)Jk. Dört ve daha yu~ 
lct 58. saf kan Arap at ~;o., 

.ı - Tan.an (.\. A:rnagö~) 51k· mahsus. İkramiyesi 
let 5-1,5. safcsi 2400 metre. ,ti 

5 - Basra (M. Çelebi) ık1et 1 - Bora (R. S-
-., 66 .>..... . 1' 

Brs atın iştirak et fiği hu koı:u- 2 - Bozkurt (N. 
ıla en ~{iz alan atlar Buılak \'C let 61. 
.\nczedir. t"a.kat Ba"ra da ihmale S - Mihrican 

1 
ı:;clme:1. Fa\orilcr: Budak ve A· lct 60. 
nczc. 4 - Karaku~ 

ikinci kosıı (Çamlıra ko. usu): lct 51. 
Dört \·e daha yukan yaştaki 5 

)'erli )'arım kan tn~liz at \'e kı • 50. 
raklara mah<ius. ikramiyesi 510 6 Simri 
lira, meı.afe-.i 2100 metre. 49. 

1 - Ol~a (1\1. Çc-lcbi) sıklrt 62. 7 - Sc\'inı 
2 Cesur (A. Akan) ı;ıklct ·18. 

58. 8 - Çağlar (h-· .J 
3 Cemile (Giinıii~) sıklet sddct -16. ·e""ı 

rı1,;;. Bu koıııı da çok be;,)' 
l - !\'eriman (l"i. Kuru) Mk- cektir. BuradA. <'il gö ~i!,, 

let S ı,.>. tahii Bora. Bo1.kurtl,ıı1"' 
Bu uzun mesafeli yarım kan Birincilik üçünden 

ko usunun favorisi Cesurdur. Fa· lenebilir. 
kat Olga da ihmal olunmamalıdır. Çifte, tek ve 

l'~iin<'li ko 11 (Gök ıı koo:ıısu): •a.hibl (eküri) 

MÜNAKALAT VEKALE~I d~s 
islanbul Mıntal<a Liman Rivasetı11 

DENiZCiLERE iLArJ/ 
lstant>u! .ı:.ıektrık r. T. lşletn:cıcrı Umum MiJdl.lrJuğÜııı:,ııl 

Akınuhurııı. ıle Kanc:ı!lı arıuıın,;ı:ı. konulmU§ olan denızaltı 
ınl: E'dilmP.l~ üzere ka'cınlacağı rı.Utkadarıara bıldirlr. oı-9 

4 Ağustos ~ 941 d{) baı:ılaruı:e.k ·ve 15 gün kadar ellreCBl<dilJI IJll 
i~ın kullanılacak dub."ıc.u beyn.ıı:.ınucı 1.§areUer gece ve ~llıı ,r. 
tır. Bu mıntakalar<lan geçeC<'k ~enıllerin dubanın yaturı!ll 1 
rı ve bu nız&.da slırnllerıni kesmı:1!!!ri denizcilere UM olunur· 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum idare.si ilanları 

1- 9- 941 t.arlhlnden illbararı : 

ı - Kenı'll JDcsafeelne m:lnhaeır olmak lizerc J\. vrıJr: .. ~ 
"'Erzurum hu<!:ıt batı~m hariç" bUtUn §t!beke Uzcrıudeld 'ti''J"". 
hangi birinden en çok 100 kilometu:Jik b!r kısım dah•l!Jldpof ılf 
diğerine aynı günde c•diı- dönecı:ılt talebeye mahsıuı o. D /,. 
ahon-:ıan kartıa:-ı tuntesı, iD ,o f 

2 - Sınf.! zııa\ vıı Ucaı1 mileEscedcrıu dıııml ışçııeriD ~ 
. e IJ1 metre:lit kmıır aahlJmde yapacakları aylı!\ scyahatıerın 

No. lu tarife, I 
lhJas edllmı5tir. rsııd~J 
!şçl kartlan şimdilik Kırıkkale ve 1zm!r lsta.ııyoııl::S tf1"...I 
ı.ıczkür tarihten itibaren iJ.0./6 No. ıu ve 1-12-9 ışr' 

No. lu tarifclcr ,Ağvcdllnıiştir. It"azla tafell!t için 1stasY<>11 
dilmesi. ( -1974 - b!iC:l) 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Bartın Yolu Cumartesi Poataaı t1''1 
lııtıuıbuldan cumartea! gUn.e:"l kalkan Bartın yolı. pol'I J' 

tan itibaren mm ı.kkat~n lAğvedllmieUr. Çar§&mba gün;1~1) 
gidi§ ve dönU§te illvetev Akcak<>Qlı.l• uğrayacaklardır· C 


