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IDAREYERl: ANKARA CADDESİ VAKiT YURDU : lSTANBUL 

Bir 
1tösıü 

. 

zücaciVe 
kuıulnıuş 

ltl Birkaç büyük Firma Paşabahçe 
a~ulatını mütamadiyen ahyor, fakat 

~ Dıyasaya vermeyip ~a~yormuş ! 
~ ctA.şam. Anadoludan gelen tacirlerin şikayetleri üzerine 

A~~--- Mürakabe bü osu bu firmalar hakkında 

~;~is~~r:S, A•~:,u~u!,~~~~~~~~;~:.ta~~~~'ai~!1~.,:·~:~ 
'-. lıi larıa ~ fmdan şayanı dikkat bir ihba: yn. fabriltanın yerli mallarının piya _ 
~~ Slavlık Usla't arasında ko. pılmışt:r. Bu ihbar ve şlıkayetlerc saya çıkmasına mani olmak şek • 
~~ Ça loltaıtıa tabıtası vardır. göre lstanbulda bulunan ve bil - linde bulunduğundan hfi.dise daha 

\ 

Yazı işleri Tel. 23872 

Cumartesi 
1 9 4 1 -----
Sayı: 3433 

Fiyatı 5 KURUŞ 

'Amerikan 
filo u 

lazveıtın emri 
l zerlae 

Harekete 
geçti 

' Mlbver gemtlel'i•• 

ihtar yapılmadan 
ateş edilecek 
~ 

Bütün Atlantik Almanlar 
için tehlikeli mmtaka 

~~ l'ılı.ııı. h l"lnda haU\skur tün memleket zlicaciyc piyasa.sına hüyük bir ehemmiyet kespetmek.. ...._ 
~8~g~~~ij ~~clili~ hik~olan~u Wyilk firm~u ~te~d=~~·~~~~~~~~~~~~~A=t=IM=t=~=~~~~·=~=e~~~~-n~~~-~-~~d_0_~-~~-~-d-~~h-k_c_~_lı_·ı_am~ 
~l'dU~e Sia.,.:lletınln kalbin- zilcaciye ve billürlye eşyası saL 
~ ~· datna h.slcri hliklim maktan ist nkfı.f etmektedirler. 
'il llai Çarptı,!'!arında da Slav. Bunlar, Paşabahçe şişe ve cam 
~ ııe bıı1tı 81~ tannolunab!lir• fabrikasına mütemadiyen sipariş • 

Londnı, 18 (A.A.) - açıklarında 

Montana adında bir Aınr~ikan ticaret 
vapurunun batırılmış olduğu haberi 
Ruzveltin nul.kunu söylcn,.esinden bit' 
kaç saat evvel gelmi§tir, 

Amerikan ticaret gcnı.lerin! batır. 
makla Almanların Amerikayı kor .. 
kutmak gayesini takip etmektedirler. 

~it\ l'ab gelince orta. ler vererek zilcaclye eşyası al 
~t ~ hiaaı 1tası kalıyor, ne makta, fakat bunları piyasaya çı. 
1~ ı._ liıı1.g~~ı. Hem de gc. kartmayıp stoklar vücuda getir 
~ 'll1lı hı r ırk kardeş.. mekted r. Bu suretle 1.stanbulda 
~ dİl4'ic Sia.,. Yaıı.et.t ırk hissine zücaciye stoK:lan kabarırken, Ana 
v tııtiıltıanı ~krnnı en müth!s doluya mal gitmemekte, oradaki 
tı~a: tıtıe ha w1ft_~Ynğa kalka~ esnaf malsız kalmaktadır. 

etını§le~~ak suretile Anadolulu tacirler bu işi yapan 
·-ur. mühim bazı firmalar..n !.simlerini 

de vermişlerdir. 

1 
Fiat murakape bilrC'Su, tama.. 

men milli korunma kanunu hü.. 
klimlcrine aykm olan ve ağır ce. 
zaları mlistclzim bulunan bu mü_ 

Bu sabahki 
Sovyet tebl iğı 

Şiddetli 
muharebeler

e' en sonra 
Cernikof 
tahliye 
edi:di 

---0--

53 Alman tayyaresi 
tahrip edildi 

-0---

Fin körfezinde 
Birkaç Alman gum botu ve 

asker yüklü mavnalar 
batırıldı 

(Yazı~ı 4 üncüde) 

Sariye ve Irak 
emlryollarlle bir 
anlaşma yapıldı 
Bu demiryollarile Türkiye hatları 

arasında tam vagon ticari 
---~,,- nakhyata başlandı 

Devlet demir yollan idaresiyle bütün devlet demir yolları istas
Suriye ve Irak demiryolları ara yonlarma tam vagon olarak nak
sında hasıl olan yeni bir anla§ liyata başlanm.:ştır. 

Pariste 
Vaziyet 
süratle 

fenalaşıyor 
~ 

Sokak ba,ıarına 
m ıtralylzler 
yerleşt rllmlş 

---0--

0rtalık karardıktan sonra 
ıokağa çıka.1lar az 

----0--

Marsilyadaki ltalyan 
mütareke komisyonu 

Vişi hükumetinden 
himaye istedi 

(Yazısı 4 üncüde) ' 

Ruzveltln verınl§ olduğu emir Uu • 
rino Amerikan harp gem.!leri mihver 
gemllertnı, tayyarelcri.!l! nramıya ba§
lamışlardır. Amerikan ticaret gemlle
tinl himaye etmek için .filoya emir ve. 
rllmlştir. Amerikan harp gemileri tı:ı. 
tar etmeden dllşmaıu:: fl..i( darbeyi m.. 
dlrmcye hazır bulunmı<.!ı.tadırlar. 

:tzlnndanın ııarkı bundı.n böyle ln • 
gfllzler, garbı ise Amerikalılar tara. 
fmdan mUdafaa edileoekfir. Bu au • 
retle bUtUn Atıantlk Almaalar için 
tehlikeli mınt.akn olmuştu. 

ATLANTIKTE 

Bir Amerikan 
vapuru daha 

torpillendi 
--<>--

Tayfalar kurtarıldı 
Vapuı· Danimarkadan 

müsadere edilmİ§tİ 
(Yazısı 4 üncüde) 

maya istinaden bütün devlet de. Türkiye dahilindeki devlet de
mir yolları şebe.l{esinden Şam mir yollan ~beke istasyonların
Hama ve temdidi Suriye demir dan hareket edecek t am yüklü 
yollariyle Şam, TrablUS§am Se· ı vagonların ücretler i aynen dahi
mah ve Nuseyb istasyonlarına li nakliyat gibi hesap olunacak. 
ve Irak demiryolları şebekesinde tır. Yalnız tarifelerde tayin olu
Telköçek • Bağdat arası bütün nan asgari miktarlardan az ol. 
istasyonlara ve mukabil olarak mamak kaydiyle hakiki miktar 

hesapta esas tutualcaktır. Fakat 

LODdrava gaf 8 Suriye ve Irak demir yolların· 
.J U dan gelecek hamuleler için lbu 

L d 
kayıt aranmayacaktır. Diğer 

Şarktaki zelzele 
en;ngra demir yollarına ait mesafeler 

' i~ln tam vagon yükü Suriye ve 

Cephesl.nde cenup demir yolu için Irakla ala. 
kah nakliyata 5 tondan, Hama 
ve temdidi demir yollarında 10 • 

Vazı.yet 15 tonluk vagonlar için (5), 20 . 

Bir çok evler yıklldı 195 
vatandaş enkaz altında öldü 

24.5 tonluk vagonlar iç.in (8) ve Van, 12 (A. A.) - Dün mın. 
---<>-- bundan fazla vagonlar için 16 takamız~ duyulan ye: _sarsıntısı -

B'r Al al tondan az olmamak üzere hesabı nın Erel§ knza.sı dahıhndc bUyük 

şılmaktadır. Alman .. ilk mal\ımata 
nnzaran Erclşin mekez nahiyesi 
köylerlle Kocapınar nahiyesinin • maD mareş 1 yapıl:.icaktır. (Denmı 4 lincüd«ı) ı zararlara sebebiyet verdiği nnla (Devamı 4 üncüde) 

Leningradm birka.çgün 
içinde zaptı lazım olduğunu 

söylemiş 

(Yazısı 4 ünciide) Çelik kanatlı kartal
la.rımız arasında 

lll stakbel bava l!avvetıerlmfz' teşkil edecek olan 
yavrularımız, ,ımdidea biti n vatandaşların 
göğsüal kabartacak macızeıer g6steriyorlar 

Y azan: ' ' lskender F. SERTELLi 

10 eylül çarşamba sabahı. 

Feci bir tren kazası 
İnönü kampındayım, Milletimi. 
zin hava kurumuna verdiği iane 
lerle vücuda gelen bu kampta 
her yıl yüzlerce pilot ve makinist 
yetişmektedir. Bugün. bu çelik 
kanatlı karlalları işbaşında görü. 
yoruz. 

Ba sa!.!ab Veallrapı rstaıyonanda 

Bir kadın banliyö treninin tekerlekleri 
altında parçalanarak öldü 

(Yazısı .ı üncüde ) 

Sabahleyin sekim e kamp di
rektörü eski ve kıymetli tayya. 
recimiz Bay Somi ile öğretmen· 
ler tarafından yapılan mutat 

(Devanu ! üncüde) Sabiha Gökçen lnönü kampında uçman arkalcıtlarile 



"Çif 
ı n ı Kurumunun misafiri o~ 

mı, İn ııü knmpnıa ~itnM 'k. t~. 
tıml.ıula dönec· ~iz gece, Jwnpm 
'ıec.,ı li kum:ındnnı bize bir ziyn 
f<'I \ t•rdl. 

:-. ;fra nıühellefti. Eskilerin de. 
ılil lcri gibi bir .im ütü el· Jkti. 
1-..-; sen k:ıldığmıız biltim günlerde 
,.c- gecelerde ·pme'k sofrııl n hep 
ho~ lf'~ di y:ı ! .. 

Ulr aralı!. ııml Kom~ el h.,nn 
e f'ndl: 
- Il U yctl CJDİ)Orum. \unm • 

lnki 1ıtb ~t.nn b rn:ı: s 1 m \C'r. 

l':rottıi,rı tab:ı~rn bir dilim koy -
ılum. \~'7.mı npırdat~ pırdatn 

;\·edıklen sonra: 
- Ynhu, <lcdi. Ne nefis §CY bu. 

htanbuldıın mı lmrşlar. Blr üğ -
r<'nsek. 

.Jimn:ı.stik h ı cenp ,..,n11: 
- ı·ok f.'1LIHm, cl\'nl'd \"Um1US 

hır ••• 'Fakat hüner yaplıştn. 
- :Kı~ domuz vunna.k fçln bu. 
~ geleceğim gel!yor. 
Tnneı ltü_tü söze k n~ı: 
- enln porcu olduğunu bilir· 

dik nmma, nvf'ı olduğunn yeni öğ. 
ren'yorum. 

Gözlüklü CeliLI ntrldı: 
- Avcılık da, de , poruo 

koHaroıdnn biri değil mi! .. D im 
porla aırucam ydk amma, pek »ti 

..Jliih atm!lSmı bJlirlm. 

ı kcnder Falı.reddin rdu: 
- Hangi lli.hln.n lnıllanırsınT 

\le elddi co\ p vcnll: 
- M'lrlinl <.'lime ahu d :\• 

~r az lrullıındım. Faket revolver 
re ı;lftcyl çok ı,ı atamnl 

J3aşma&afeleı-' 
ı.,,,, ~ r"'n-1-ı:a:www@ - - ~ 

Yakıt 
Amm Va "tluitılny attın yerine geı. 

mı? .. ~ı ya.zı.s;nda §ÖY1 
!yor: 

Anupa mcnıJckctıc.rlni bUytlk 
ehemmi~ tıe 1 ~ tıden b11~al 
n 'nt hu manzarası Türl\ 
müstfthslllerlnln ciddi 8urette ııla-, 
k ısını yıın~ m h' eti haiz· 
,ıır. Onun için ı.nı,·.rnctln dcl:let-0 
ıit 2inınt mnldneJcrJ ile Orta Ana
rlotudıd.i aruil1ekmek1 ı hu. 
asi bir p'iin h znladı rı yohınd"ki 

haberler rnonıleket efldin nmnmI. 
H~indc derin b'r memnuniyet u
;andınmstrr. Dize kalırsa Orta A· 
nado'u 19.ki bo arııziyi d '1 tc alt 
.tira<ıt ınuldneJerl ile vlruat etn <."k 
fiı•rlni hlr adım dalıa ileriye ot -
rerck onh1:v b ı.öfı ele t:aborlıı· 
n ile "onar 'a.p 1 tı ~ibi zlrn. t 
lıMiiklcrl teşldl eder<'!. bo<ı top
r-n:klıırı chnok işi ~ tecrüoo c.-di. 
leblllr. Böylelikle mctnk>- ettf> 
mt•\cut bUtlln \~ rta ve hnkAn
lanlan istifade oluruırak bir zirai 
Wih al ft-rberli~ yapılmı ohu. 

Belediye, lstanbul hipod. 
romu yapm4k istiyor 

B lr.dıy koordln:lsylllı h Uno mU. 
ra... t. ~d rck E ım ... 1<aııı clvannda 
bir hipodrom ya,pılmas.ı ıı. mu ıı.dc lı.

t )<ı.;c Ur A;)nca Vel ef ndl satıam • 
nm ve tı'Cll ;yolundnn ~t:. ya ad:ır 

uzanan ııosenin esaslı surette dUz :l • 
lılm ı ' in tedbirler a>•r.mışt.rr. 

---o--. 
Kuduz rxıkaları 

ı z..ımanl rda Ni§antaı ı, Mac;. 
k • Taksim semtlcrhıde münferil 
kuduz vnkalnrnuı. tesadür cdJ.lmiş. 
tiı. Bunn ehep, buralarda.ki kedi 
ropek glbi hnyvaıı.l&nn MtUrUI • 

chtkleJi sa,·fivel rde kuduza tutul. 
nıalandır. 

Şehre goç lıa la.ılığı fçin beledi.. 
t l.edbirler almıştır. 

Orcl u mensuplarına 
benziyen kıya/etler yasak 
Aı>kııradan bildil"ildl nne gore 

).tıllı MUdafaa. Vekaleti, l'P mi V{) 

usu.si müesseselerdf i miı d~-
miniıL Jtıya.fl"tıerinin oı'du m nırup 
an ·ıyafetine bcnzememclerinı 
temir icln hazırladığı kanun pro -
es nl meclısc verznjgtir. 

Hayırlı bir teşebbüs 
rsıknpıda Tramvay durağı kal"Jl• 

etı"li S nn U • 
~· hlbi Avni TUrkcen bugünkü 
'Umnrtesi günü öglecıen eonra Çclı

berllt.ıı. tramv y cadd" Atik Al! 
nmu yann:da aile bnh~dc 

·suı uklan &Unnet etxneği k bul 
Ur. Panuinıdır. Dnği!n saat ı ı 

en flayarak gece nAt ftl;vc 1 
(l vanı ede.cektlr. MU~ c 
er vardlt'. Kayıtlar a:ıktrr. ly 
ver A.vnt T r'kcınun 'bıı h&yırlt 

1'71. ta lı:d\re delJ'er btr t 

•• 

, 
Şa'rin Divanı 

Trencle, konıp:ırtmınm\ ı t{lıılau-
mı'.ı. lıir t n ç ne ralr or, bir 
ta.mrtan d demi nlyorduk. Bir 
ıı rnlr ne esi ta.ı n Celil, < ki Bf .. 
irleri den ı. dAırıtu olnının bac;. 
lndı. :unlnr lınldkn.tcn orijinal, 
hama 1 '\ e ' lam sö liyen ~irll'r 
içindn clddeo os_<Jı 1 lemi. 1\ln • 
temndiyen nllu l:ındı. 

na ~ra.da. b r fısıltı duyuldu: 
- &; .. ıı il tı:ln l bu \Mlıl 

hirç0k 'Şe\ 1 r ) az ~:ıfr \ar. 
kat bu•u a• 1 m lret, aıııt yok. 
An h hWm n il hu me~bey<' 
ola tl. Blz m15rnfıırımızr hlr 4l~n 
gibi 1 l 'Ol UZ. 

\' e sonm blrlıa~ mı~ okuııuığa 
başladı. Biraz evvel gÖ7Jüldi.i Ce
r li dl llyenler, hu fer ı.olnklıı • 
rmı tıl tılar. 

Yolcuhdrta ~eçeu bu mu\111\11 
bana u :fı'krnyı lıntırlattı: 

lun ız <') Jer ynm akl oh' • 
ret ka:mnan !lfrl<'rdcıı biri 11 cc 
gifüp ~elir, P<." •gnnıbcriıı mezarı. 
na yilı n' goz• ıni Urdükten on 
ra, dham d.: rı erı· dl mUb rekt" 
sün'mtl . ntr l nr. dönU linıle, 
mc hur r <>aminm •nnm gc • 
Hr, divanını g t1>rerek der ki: 

- Dunu llncerf lt)."\eclC' Ur • 
düm, mlibaretdcdlm. 

OamI cevap verir. 
- nnta ctuıl~sin, biiyhı blr di-

'an Jfnceri F.Jwede llr\ilmf'z, 
:zemzem lnı~•usuna d:ıldınlır! 

ayır sever 
bir kadın 

---0--

Naciye Halimot;.lunun vasi 
yctnamc i dün sabah açıldı 

--o-

Fakat ocası 

etnameyl 
ralr.. 

01' 
N ciyc Hal m lu dmda bir 

ııdm. iki y kadar evvel öldUğü 
zaman ibir k .m ınnllannı bazı hn.. 
yır mü eselerlne brra.kmmtlr. 

Bayan Na.cJye va.siyetnnmcsJn • 
de, Beyoğlundaki ovini Haseki has 

nesine, lzmirdekl yalısını çocuk 
esirgeme kurumuna, Hnrblyedn SL 
palıt ocağı karşısrndn.ki evini Da • 
rUlfl.cczeye, lzmirdeki hıı.nım lz -
mlı' memleket hastanesine bmıktı 
ğmı ve c yalrınıu, pırlanta yUzU
j:;'iinU ve BüyU.kadadnld köşkUnUn 
la.rISJ ile bora.her, bUyütllp okuttu
b'U Raşide ndnıdaki genç kıza ve 
Sany<!rdekl evml de yine ynnınd:ı 
bıı.ktığı Blmen adında 6 yll.§ında.kl 
kız çocuğuna tel'kottlğini yıwyor. 

du. 
Vaeıyetnamenin okunmasından 

sonra profealir Akil Muhtarla. ope
ratör Orhan .Abdi ~ahit olarak din· 
lenilmiş, bunlar Naciyen.in ameli -

Sen Ku.~ ,gibi ondln. hürmotle yat olmadan evvel ve.sJyetnamesi-
b nnm el! ni yazınnk ıstedlğini söylediğini ve 

ı. F. DR1 kendsinc kalem kA.ğrt verilerek 
bunlan yazdığını söylcmşlerdir. 

1 

Ancak Bayan Nnclyonin kocası 
Hamnml ?A'l~ Zokl vekili vnsrtnsile 
vasiyetnam'enin usulsüz ve kanun-

i nuz tanzim edildiğini ileri sürerek 
iptnlini istemi§Ur. 

Yeni Sabalt 

1 

Neticede mahkeme, \ llSI). etna
Hllscyin Cah.ıt Ynı-nı Ruzve1Un meye itirazı olanların 3 ay içinde· 

nutkunu tahlil ve tetkik ctrnclctedlr. İC3p eden davayı cıç.mak Uzere du
Muhttrrtr ya..z sın n sonunda şu n C<'. rusma3''1 8 y sonraya bıralcmq;;br, 

• lncgöilU Hayriye adındn 67 ya -
şmda bir :kndm dlln KöpıUnUn Ad~ • 
ıar iskelesinden vapura binerken ıı.nı 

ol rak dilşüp ölmlljtür. Rayrlyenln 
knlb durmamıdan öldUğU nnlaşılnı1' -
ur. 

Alman nın d:ı l ı c>d ımı, lılr h.ırp 

ımııtakaııı vardır H lm• ıdaki ııı:ınilf'TI ı 

hfltım.c.'lğ ı blldl~n tir :şimdi ııH. 

r m da bir harıı U11rır.ıkn ı olıı)or. ı 
no oıcrlkaıı mınt ık ısı \im n h •rı; 
1U1Dtak md:ın U)TI k ıldıjlı t kdlrıll: 

\ıılılm bir n.CSl"I• çıl mJllt:ı"ı ıııııınkiiıı 

dllr. A rlkan ı ııııtalou.1 çluneık d" 
Uıu:.H?flln eJlııd' olduğnn,ı gllr•• \nhlm 
lılr ~ nln tatınddU l o:t:ı ıı 1 tenli .. 

thıap ' ı bilir. 

Polonya harbın 

15 
ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif subaylar 

be.ki -vor. Dil. manm va.uyctı. onu 
ag c mıhtan çe,irmem!zc yardım 
olyor. fı;tc ilk pıynde hntlnı·ım•. 

za vn.rdık. A&kerlerimız, yumşnk 

p tat~ tarlnla.rmda kıı.zdıklnrı çu.. 
ırnl'lat ıdrıde siper almıs. Bomba.. 
!ar, atın ~ hazıı bir vzıycttc yan 

duruyordu Biz görünce 
kollıırnu sa.lln•oı ıu. Y ıı. 

ı ınd n eotik. Biraz 80llra du • 
rr ı tenı gt: ~f)t .k, 

'rankl.ırıu ılk top me>t nilcrı ko.. 
n kr nnrınd mfü:.i.k ü KtJ • 

un kenarınd v pııtnt ta.ı l:ıla. 

r"ndnkı k.nhverrn t Polonya ı • 
form lu!."lnı kUtl•• hallnde göı)lso. 
ıur. Tunklann al~ mnkinelıtil.. 
feği, yirmi top ı, Potonyalıbra a 

ve ölilm kusuyor, Ktmı ot l'l
ınlan i inde mddamuı Polonyalı -

hırı meJıl,iarııı çıkaıma~ kin •tm _ 
gın me at~z. ım ot. 

Ev a 
1 yen 

Boş apartnnanlar 
"kirahk,, la h sı 
ne en asıl ı or 

Kuntratlar geçen seneye 
göre yapıhyor. far< 

kunturat harici ahmyorl 
Tahkikata başlandı 

Sayfiyeden donU.5 meva :nı b..., 
dıZı. ve mekteplerin açılma za. 

mnnı yaklastıgı şu su dn kalaba. 
lı:kla.5mnğn ba lıyan ev bulmak 
meselesi ön plfındn gel n i le.rd n 
olduğu §ehirde e\ sahiplcı ln n 
yeni bir bulu u alfık dar maknm
Jııra bıldirihni Ur. 

Birçok ev salıipleı i Milli Korun.. 
ına kanununun hükümler nden ka· 
çınmnk ıçin bof5 ev ve n.part.ıman,. 
lnroıa ''klmJık,, Jevl!usı asmrunak.. 
ta, evlerini el nltmdan kiralama. 
yolunu tutm ktadırlar. Bu kirala
ma işinde konturat mnkul ve gc 
çen seneye uygun iblr fiatt:ruı tan 
zim edilmekte, fakat konturat ha· 
ıici peşinen bir y;arn alınmaktadır 
ld bu para konturattn vazılan 

miktarla evin bnkikt ıcar bedrli 
arasında.ki farkt1r. 

Bu sene vcs:ı.ı tinakl1' e ' 
U dol yıs~yle halk dahıı ) d 
ehrin mel'lkczi ve i muhitine yn. 
kın semtlerde yeleşmeği tercih 
etmektedir. Bu sebeple bilhassa 
Sultnıınhmt, Türbe, Beyazıt, Nuı'U 
cıeınantyc, Sille~mnnlye, LJllell, 
Soğaru,ığn semtlerinde evler cok 
pahalı lbulunmaktadIT. Bu yt>ni ih. 
tıKılr ekU hakkında alakadar ma• 
kamlar tahkikat ~apmaktadn', 

!ar aıasmdan pa-e gtbi dJ arı fıı. 
ltyorlnr. Makineliltifcklerimiz dur. 
ınadan ateş dl)or. 1 t dil m 
bir alev ımnklnest il çıktı. Altw. 
!er bizi sarmnila vak 'bulamadan 
auşmnn n~erleriyle lx'ro.ber tank. 
lnrm altında <'z'ldi ve söndUrUl • 
dü. Yolumuza sUralle d V&lll cdi M 

\ oruz. Önfimiıze bl~ok koyler v 
vine o man )- ığınl rı çıkıyor. 
Köy vleri ç.nmurdnn \ ottnn 
d mlarln ka.ph, Sefa! tin <.' nlı mi. 
"ali olan kulübf'ler 1 vler ı nd 
tutu mor. 

Dusm ııuı .ku ~ayı ıkulli) e. 1 sol 
tarafta Tankl nn r krsnıı du 
rn nlıı temasa Prı~ ıleri lııırc. 
ketımizl h nuıye nltın::ı. ldı. llz ı 
Bl zin~ \o unu lı r ne p. h ın 
olur a olsun le> geçırınelıydlk. İki 
F>aattenbcri oğü._c:fü,; onv.. Tank 
h rar tt n kızm , utc donmucı_ 
u, rol'Ut \C yaf; yü üınQ d n a • 

kı,;or. Fakat hk'bir " vln f rkı • 
d d<>gılı . Ynlnız le\i, k h\ n.. 

ı ~ ' ıt 1·enkll llnlformal . d i _ 
ınıuıın tank d.ı i topbrile in n > 
hey r resetı r sonn oı uz Y 1 • 
nm bir kanun ta.nıyol'Uz; )'a bız, 
, a düşman! Tnnkm d11 irlen ölu .. 
crın v ~ a.rııltl rm :r 
i~or. Teker] kler k n v 

İ~\uin . .nıl ıhı btı \'R?.I 

Yeni Emniyet Müdürümüz 

l<amranın tayini 
tasdik olundu 

e adro oa
b ZI dejlŞ lılik 

daba var 
Ank rad~ bildlrildığın gore, 1s.. 

tanbul emnlyct mUdUr1Uf1Mo baıvc

kA.lct 1stanbul arşiv ınUı;ürU Kfimrnn, 
emniyet mudUr muııvtnhğine polis 
m kt.cbı mu UrU Ahm t Demir, poluı 
m< ktcbi mUdllrlUf,'iln Ar.ı.ı.nm cmnl • 

' y t rr udUr 111mw.in1 Ne atı. Ankara 
~nınlyot mUdUr munvınliğtne :tatnnbul 
Uçilncn ub mUdUrU Burbnnctlln. İs.. 
tan bul mnl) t mUdUrıu., • Ucnncu ou
b mU JrlU ;Uno \'ilCıy t hılKUk l)e-rf 
müdilnı T vfik, cmnlyd umum mu. 
dilrlüğti 4 \lncU şube mUdOrtuğ{ınc 
tstanbul emniyet mUdUr muavini Sa.. 
l~h ddın Korkut tayin cdı mlşlerdlr. 

Y nl mnlyet mUdUr:lmllzll tebrUt 
d rlt n vazlf 3irde ba§ıınmr dllerlz. 

Bir kız babaınnın sopasından 
kafarken kuyuya dü§tÜ 
Kumkapı Nişnncasmr.n oturan A.. 

gopla kızı 18 ya§larmua Agnvnl am • 
sında ba§layan kevga sopaya inUkal 
ctmlştlr. 

Agavnı dnyak yıvcceğ.nt 
c komgusunun bahçe.ı-.ım 

bu sırada kapağı aı;ık duran 
dUgmUgtOr. 

anlayın • 
aUamı§. 

kuyuya 

Onrlp bir te ndüf errl olar k biraz 
cvv ı oğutulmak Uzerc kuyuya bir 
pe b ğlı ve iccruıind !,,eler lmluu:ın 
bir kova snrlottlmı tı. 

Agavnl, suyun Uırod !tadar yu • 
vşrlanmı§, biraz sonra. Jp tutuumu 
\O kovanın üzerine otunnı;ıtur. Etra -
~n yetlşcn\cr kcndı:stn: t11 vaz;iy tte 
bularak dış:ın cıkarmı •.ırdır. 

Dükkanlara liste tevziatı 

dU ınıhn topt'usu vorıılmndan şid • 
tle nt ediyor. 
315 num lı tank birdenbir" 

durd ı. Şofor mevkJın ısnbet e • 
en l m rml, fönı olduğu gLbl 

> ıkb. Tar. .. kum ndanı förU ) • 
ı indfln k ldrtdı, v tankı idare et.. 
ti. Z v Ilı Domk . Yorulmak bil. 
m b r t nk of ılıydil. DW'Jllan 
top<'U uqun U eı me gıdıyoruz. Ta. 
o.nw: 'dd ni b r an k yb tme • 
d ıı iki saat aevam cttı Pat ıte~ 
•arlalannda ve ~ayır yollnrmda 
yUzl rco Po onyalt ö'u ı. llza • 
Blazlny }olana. nillily~l vnrab!l • 
dik. l >Usınanın kilomot'l'eleree iti . 
n girmiştık. Yolun Uzt>rinde top -
!anmak lçln telsi?Jc cmır aldık. 

Böllikler birle ti. Düşman cep • 
h 'nd açtı "muz deliği genışlNı• 
~onu. 

Ta rruzuumz dfü mnnııı tnaıı uz 
kt Iretıni kırmıstı. 

\rlmda.şl nmızdan 
ın ttıl dü tmtlştu. 

Jnt kamlarr alınacaktır. Tank • 
1 1 l 1 

X . UUA l llU tntG 
\ .. ;'f.l\TIVOR 

ık eç or ~\ • 
n ıudı Muhaı henııı 

pazarı. Mayrnuz p k çok 
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Bilmeden· çocuklarımıza 
yaptığımız fen alıklar 

Bundan yedi ay kadar e\'vel ta. 
nıdıklardan birini ziyarete gitrn.3 
Um. Saat dört buçuk "Ula11ndıı l.s 
di. Biz e\·in beyi fle günün me _ 
selelcrlni kon~uyor, kendimlzo 
göre mütalealar ylirüttlyordu!c. O 
esnada yannnızd:ı oıı 1unanlar urt;_ 
s.nda on ya.ı;lormd'.\ za:-'lf t:C>luk 
benizli bi.r çocukta 1.··.rdı. n -.. z 
sonra dos!um oğh;na döndiı Yl' ıcs 

lendi: 
- Hayw sen !şinı1 gıt. dl"t-S _ 

!erin seni bekliyor. Bunım lize:·i _ 
ne belli etmeden içini çeiwn y:>\' • 
ru biraz evvel br:'ü.-tltg. çantıısn11 
masanın üstünden .ıl:ırıı:- yo~ur. 

r.rgm oda.Qma çekilirkeıı cloy:ır.ıı . -
mıımış işe karışmıştnn. Bu 1!1 '1 _ 

ramızrla şörle bir kcııuı;mayn yol 
açtı: 

- Ne iı:ı i dostum: daha ı:1ek _ 
teptcn yeni :~c ı~. c;orut:"un 1.ir 

dinlenmiyc ilı til Jcı yok mu ' 
- Mektepten çıkalı bir 5Raltnrı 

fazla oluyor, bu y<'te:-. Hem dt' 
mcktnpte hol bol teneffüs \'IU. o _ 
~·un \'nt. Oninr yorulmuyorl~r. cı,;_ 

leıı.yoılar. &:nın dccl ğh1 bitim z:ı_ 
mıınrmrzcln idi. Hem bizim canı _ 
mı::: yol~ mu knrdeşinı ,akşama kn_ 
dar daiı eöe k::ı.fam"7. p:ıtlıycr; sor, 
111 eve gellı gl'.!lnıez uğrnşıyoru7., 

Kondhnl tutnmadım: 
- ::'öylccl'klcdıı doğı u dcgl1uir. 

Bir kerrc clediğin gibi bir ~mat 
<:C\CU.hJn günlük yorguı; lı ığu ntı Sf. 
deremez. Mektepte ki tc11cffiiı:, o. 
yun ::neselesint' gcrncc '1-ı•.ııl:u drı 
kafi dğ ldirlc-r. N!';ı ayet ''hlzlm 
canımız \'ok mu'' d":tıC'-:.leo çocul -
l&rı kendimlı.1e ntukn•·cse etmek 
ı~tıyorsunuz ki bu da ~·ar. h:ıtır. 
z' ra ı:ocuk ')imdiye kadar 7,ann • 
dildij?! gibi '"kUçültlilmUş bir in~ 
f.an'' değil kendine göre bir \'ar • 
l·ktır. Onun ~ahsına mah~us ayn 
bir y~ay:ış ~ekil \'C r:elil'me ka_ 
nunlnr ımevcuttur. ı;ekideıı mck_ 
tep işlerinin tamamile yanlı.<j c.lil • 
§Ünceler üzerine dayandıkları ar. 
tık !:Ok iyi .,;r şekilde anlıuırlmıı; _ 
tır. Bunların üzerinde ısrar et • 
mekte h1ç bir mana yoktur, Bun _ 
dan dolayı dediklerin .. 

Sözümü kesti: 
- Söylemek istediğin rıeyi an. 

\adım. Bunda belki haklı belki de 
hak.s:u>rn. Yanlız böyle hareket 
etmekte temin ettiğim faydanın 
zarardan - şayet mevcut.sa - da 
ha çok olduğuna kaniim. 

- Mesela ne gibi fayda': 
-Dinil" azizim. Eğer ben ço • 

euğu serbest. bıraksam Onun der_ 
sine cıılL~mıyacağına. yiu.de yUz c. 
minim. Sonra mahsur bu kadn _ 
ra ua iııh.isaretmez. Boş kalan ÇQ_ 

cuk yerinde duramaz. Koşar, dola_ 
ı>ır gürültü ''apar karcleşlerile 
~vn:ır ,·elhasıl rahatımızı ka.<:ı :. 
rir. İlh .. görüyorsun ya bir taş • 
1:ı kaç kuş \"W1lyC'rum .. 

- Fakat bunların hepsi de yaıı 
lrş ve hatta 7,amrlıdır. Bir kerrc 

Tsvecli ··A. MENGBAJI 
~viren~ H. D. 

kalatnayı zihninden geçirdi. 
Fakat adamı 80nuna kadar takip 

ederek ne ile meşgul olduğunu. 
başka adamlarla teması ,.e müna. 
sebcti olup olmadığını anlamayı 
daha muvafık bulduğu için bu ni_ 
yetinden vazgeçti ve 90DUnn kadar 
beklemiye karar verdi. 

Fakat tahta ba.cülı adam mcş. 
guliyetine o kadar dalmıştı ki ne 
kadar zaman geçtiğinin pok far_ 
kmda olmadığı muhakkaktı. 

Zira bu meşguliyeti bir saate 
yakm devam etiği halde esrareng:z 
adam hi.li Ustünc eğildiği kıiğıt
Jarmdan başını kaldırmamıştı. 

Bir saat kadar zaman g~tikten 
sonra sahte tahta bacaklı adam 
birdenbire başmı kaldırdı. Tellşlı 
telişlt bakındı. Onun bu hareketi 
o kadar Ant olmuştu lrl az kalsm 
Perlepe); bulunduğu yerden görü. 
VttCCekt:İ. 

- Her ~öylenen f.iCY doğru olsa. 
- Fakat hunlar tccrüb~ edil 

miş ı;eylC!tdlr. Ve doğrulukların : 
uan !ıÜphc edilmez hakikatkrdir, 

- Delil var mı? 
- Evet. Hem de bizzat ~ocu 

~un hakkı. -
- Anltyamadı:m. 

- Dinle az'zim. Çocuğumuzun 
reden bu kadar zayıf oldu~nu el_ 

,, ................................................ ... 
l l' ~ : • Cl~Ct>I. . ; 

i Halıs Ozgü i 
ı : 
t_..... .......................................... t 

·u~ttc> cıen de merak ctmişsin<iir \'<' 
muhakkak ki sebt'perinl de ara.s _ 
tınnıBsmdır. 

- Tabii. 
- Pekey ne buldun. 
- Hiç bir §ey. Yarntılr.ıı. Sonra 

iyi yemek yemiyor? 
- Bu islilla.~·zlık ne zaman 

d:ın beri devam ediyor? • 
- I•'.s,kiden rlc \'ardı. amma 

dört senedir fazlalastı. 
- Hakiki sebebini ben söyle • 

rye;im, Çocuğun böyle zayıf dü.s. 
me.'li nd e belki yanıdılışın tesiri 
vnrdır. Fakat bana öyle ;:fllıyor ki 
bu işte sizin de mühin\ rol oyna • 
ciq~ınız muhakkatır Meseleyi daha 
nydınlatnyım. gvv~la çocu~a ı;c _ 
llR!tlf'c:;i iç in zaruri olan şartlardan 
bir dereceyP katlar mnhrum edi_ 
y0Nıuııu1 .. Çocuk lüzumu kadar fs. 
tirahat edemiyor. mektepten ge • 
1 r gelınez onu ~al•BJllağa icbar c • 
diyorsunuz. J\:apalı bir yerde tu _ 
tuyorsunuz. Bence iştihasrzlığm_ 
da bu halin miihi.m hisse1ii vardır. 
Çocuğu ak~am üstü serbest bırnkı_ 
nız. Bir kaç saat oynasın, eğlensin 
bunu çok görmeyiniz, onun ya.51 
icabı koşrmya, bağmnıya ihtiyacı 
\'ardır. Sabahtan beri faaliyellcn 
nıencdilmiş enerji.sinin, ) aşama 
lrndretlnin tam ve serbest bir su. 
rotte, oyun ve hareket şeklinde 
tezahür etmiye ihtiyacı vardır. Bi. 
rnloji bunun zaruri olduğunu söy. 
lüyor. 
Konuşmamız başka bir ziyaretçi_ 

nin gelmesile burada sona ermişti. 
Geçenlerde kendisindc-n aylarlan_ 
be:ri haber al:unadığnn bu arkada§. 
tan bir mektup aldım. Bunun bazı 
kısanlarnu nakledeeeğim: 

klz arkadaşını ; 
'• .... size nasıl teşekkür ede.: 

ceğ1mi bilmiyorum. Bidayette bir 
az garip geldiklerinden _ affeder. 
siniz _ büyük blr nikbinlik göster. 
mcıden tatbik ettiğim ta:vsJ.y~lcriniz 
oğlum X .. üzerinde oldukça iyi ne 
ticelcr \'Crdi. O zamandan, yani 
$011 TJyaretinizden beri çocuk eSki. 
sinden daha canlı, daha sağlam, 
becerikli oldu. Sonra iştihası d:ı 
yerinde. DNliğiniz glbi ak11am O\'e 
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Şchrlmiw g-etlrOdltfn: l'V\dOO hlL 
clirdiklmlL hUt'umbotlanmızdıuı biri 

dUn baU~te denbc lndlrihnlştlr. D!
ğt'r lklıd de bugün lndlrtl<'<ıektlr. Bot 

lar birkaç gün <' kadar hıJlttRn dışarı 
ı;ıkanlarak te<'riibelf'll J·apılll<'Ak, 
tt'<'rıihıf-lı•r mil~ bir netl<'1ı Vl'rdlAI 
takdlrd~ te..llm alrnaaaktır. 

Perlcpc hemen kendini geniı:: 
gövdeli ağacın a:rkasm:ı siper alo
rak adamın şimdi ne yapacağmı 
tanuısuda başladı. 

Tahta bacaklı adamın yüzünü 
şimdi fener aydınlığında iyice gt;
rllyordu .. 

Bu yüzde harikulade bir sevi~ 
heyecanı vardı. 

Tahta bacaklı adam kendi ken_ 
dine muzaffer bir gülüşle gülüm. 
süyordu. Birdenbire bir saatten _ 
beri üzerinde meşgul olduğu k!'ı • 
ğıtları acele acele kathyarak tah· 
ta bacağındaki küçük delikten i. 
çeriY<' soktu ve kapağı kapadı. 
kilitledi. 

Sonra gayet çevi'k bir hareketle 
Ryağa kalktı. 

Şimdi eline yan cebinden c.;ıkar. 
dığı yu\'arla.k bir ~y almı!ltı. 

Ona bakarak ağa.çlann a;kasın. 
dan kırlar üzerindP ffiiralle vürü
meye başladı. 

Perlepe adamm elinde neye 
baktığını hranlıkta pek göı eme • 
mişti. 

Fakat esrarengiz adBmın elinde 
ki bu ilet vaeıtasi.le -..·olu tavin eL 
meye çalıştığına kabyyen - şüphe 
etmiyordu. 

gelince çalışmıya zorlamıyorum, bL 
liıkis canı istediı'n kadar rnhnt bı_ 
ı aJnyorwn. hattiı onu alıp nkşam 
lizf'rleri biraz <Wla.5ıyoruz, ilh ... ., 

Daha birçok klmselerjn aynı 

şekilde hareke t ettikleri muhak. 
ka.kt.ır. Şwılnra da adeta küçüklUk. 
!erinde katland:klan güçlüklerin 
ncısmı y vrularmdan çıkarmak is_ 
tcrcesinc merha.mets.izcl" hareke t 
<'diyor !ar. Sık srk "onlar mektepte 
okumuyorlar, eğleniyorlar,, d yor. 
lar \'C eve gelir gelmez bu zavallı. 
!arı hiç dinlemeden kitaptan sokuıj 
turuyorlar. Zira çocuk mektepj.l'n 
lüzumundan fazla yorgun bir halde 
evine dcinmüştür. Bunu aşağıdaki 
misaller daha i~·i gösterccckt r. 
Biri sabahleyin derse girmeden ev 
\'('), wğ<'ri de son dersten sonr.ı 
çocukları:, iki defa imla ~·azdırılı_ 
yor. Neticede ikincisinde yapılan 
hatanın bir.i.ncis·ne nazaran yUzdc 
33 fazla olduğu görülüyor. 

l.3 - ıs ynı:ıları aras·ndaki c;-o. 
cuklar Uzerinde iki saatlik bir ça_ 
lınmadan sopra drnarnom(ltrc ile 
yapılan t~rü be şu netice) l ,·er. 
ınlstir: 

Talcb:! Elde edilen t:ızvik 
vasatisi w 

Zihni Çalıı::. evvt'I Çalııı. sonra 
A ·.1:3.2 kiJ,)gram 36.2 ki1ogram 
B :;3,4 ., ,, 27.3 
c 45,6 .. ., 39,9 ., 
1) 42.9 " .. 37,7 .. 
E 46.5 ,, ,, 42 ,. 

Bu hususta daha birçok tecrübe. 
ler ~ apılmıştır. Hepsini )·azmıya 
ne imkan ve ne de lüzum var<iır. 
Bu neticelerin yanlış hareket et_ 
mekte olan anne ve babaların \'n. 
ziyeli daha ciddi olarak ele alma. 
larının Z3ruretini ortaya çıknracak. 
!arından emin olabiliriz. 

Burada mo\'zuumla uzaktan da 
olsa alfı.1tadar olması hasebile bil. 
hassa mekteplerde yapılmakta .o 
lan bir hattı üzerinde durmadan 
geçemfyeccğim. 

Ekscıiva bazı derslere, bUhassn 
jimnastiğe dinlendiıici bir vasıta 
olarak bakılır, onun için hemen 
daima bu ders en sonraya brrakı_ 
lrr. Yapılan tecrübeler ise bunun 
yanlış olduğunu meydana c.;ıkar _ 
m~tır. Bu husu.c;ta '\'ağner aşa.. 
ğıdıı:Jti listeyi yn.pmıştrr. (Bu llı:ı_ 
terle matematik denıleri esas tu. 
tulmuştur ve 100 cmsn.li ile göste. 
rilmi§tir.) • 

Matematik 100 
Jimnastik 91 
Tarih, coğrafyE 82 
Tabii tarih 80 
Resim 77 

Sakkai da ayni şeyı yaparak ilk 
mekteplerde hesap, atrrıı.at, imlfı, 
tarih derslerinin en <.;<>k yorucu ol. 
duklaımı, resi"ll, tabii tarih, fizik 
derslerinin de en az yorduklarını 
iSbat etmiştir, 

Kcmsler' ye göre i. (l: 
• Ttinnastik (en yorucu) 
~latematik 

Yabancı dil 
Aıı:ı. dil 
Coğrafya 
Tarih 
Müzik \'e resim 

N'etckım adam hem yürüyor, 
hem ikide birde elindeki alete dik 
katle bakıyordu. 

Tahta .b~klı adamın yol tayin 
ettiği bu alet :ihtimal ki adi bir 
,.usla \'eya üzerinde yürüdüğü yoL 
Iarm meyil veya yükseklik, ya -
hut da alçaklrklarını gösteren bir 
tes\'iye f\.letl olabihrdi. Bu hal ise 
bu adamm her işini fenni usuller
le yapmaya son derece dikknt (
<len pek mahir bir adam oldu~runn 
dele.Jet etmiyor muydu? 

T&ht.a iba.caklı adam yolun karan
lık olmasına rağmen geçtiği veri 
gayet iyi tanıyan bir adam gibı 
siiratle yürüyor, yalnız fosforlu o' 
ı:iuğu muhakkak olan ellndeki a 
Jete bakıp gittiği yeri kontrol et. 
nıektcn hali kalmıyordu. 

Baznn yanlı§ gittiğim anlamılj 
gibi derhal yolunu değiştiriyor, 
eğilip elindeki alete dikkatle bak-
1.ıktan sonra tekrar b,r istikamet 
lutturuyordu. Perlepe §imdiye ka• 
dar -hiç görmediği bir şekilde yol 
yürüyen bu garip ve esral'Cngiz n.. 
damı o derece merak etmişti ki 
bir saniye bile gözden kaybetmi -
~ordu. 

Tahta bacaklı adam on on be!'; 

ÇOCUK 
TERBiYESi 

Dostumuz Aka Gündüz, 
bugünkü fıkrasında bir çocu. 
ğun "ycmini,,nchm bahsedi • 
yor. 

Onünde yürüyen iki ço
cuktan birinin, sözünü arka • 
dCJ§ına inandırmak için feci 
elca' bir yemin ettiğini kay~ 
dederek: "B?.l çocukla anası 
babası niçin yirmi dört saat: 
te yarım saat meşgul almı
yorlar. Dünyaı.ır. en ağır 
bir cümlesini, iyi i, ır yemitı _ 
miş gibi bilmeden kullanan 
bu çocuk iyi ciimleler öğTen. 
re .... ,, 

Dostumuz Aka, bu ~ocu • 
ğun ana ve babasının uğrCl§
mı§ olduğunu, çocuğa bu ye. 
minin lena olduğunu, tekrar 
etmemesi liizımgeldiğini tıÖy
lediği zaman aldığı "peki,, 
cevabından anlayabilecek ka 
dar zekidir. 8inaenaleylı ya. 
zısını: "hay Allah! diyeyim. 
Anasının da babas:nın da Al. 
lah cezasını vermesin,, de
mekte kendisini pek de haklı 
görmüyoruz. 

Çocuk, kötü bilgiyi, aile • 
den değil, muhitinden toplı. 
yor. Bir de çocuk muhiti ya. 
ratmak zaruretindeyiz. 

R. 

HAVACILIK 

Yarın bava 
asıl o acak ? •• 

''En asri bir meteoroloji istasyonunun 
yüzde beş hatası vardır,, ''Bizim aletsiz 

olarak yapacağımız tahminlerdeki 
yüzde yirı~ibeş hata çok değildir.,, 

~ııbahar geldi. Havalar serin. 
ledı. Sabahları kalktıgımız zmnan 
gök ) tiziınU kurşuni renkte görmL 
ye bnı:ıladrk. Masmavi bir gök ve 
parlak blr f:ab:ıh güneşine nhşkın 
bulunan gözlerimiz ~avaş yava§ 
bu gri renge de alışacak elbette .• 

Cainiın yni:ışlı oluşu veyahut 
yağm:ık Uzere bulutlanarak gökle. 
r;n asık surn t it duruşu bazı kere. 
!er bir gUn önceden tasarladığımız 
bir g<'z1ntiyl suya düşllrür, bazı 
defalar da anularmuzı yanda. bı. 
rakanık heveslerimizi yürekleri_ 
ınizo gömnıiye vesile olur. 

Ta.biat hfı.d:Selerinin muayyen 
kanunlar altında. tecelli etmekte 
°bulunuşu, bir gün öncesinden ha. 
vanın nasıl olacağını kestirmek 
hususunda bnzı kolaylıklar nne_ 
cicr .. Vl" çok defalar yüzde yetmiş 
beŞ ihtimallerle havanın '.hali hak. 
kında. kunı.rlar ve göl'ilşlerde bu_ 
lunabilirlz. 

En asri bir hava rasad merkezi. 
ni:n ince aletlerle teçhiz edilmiş 
o~asmn. rağmen yüz.de beş hata 
yapabileceği kabul cwldiği dü§ünü. 
ıurse, ffiç bir fıletc sahip olmadan. 
sadece bir rli.zgara, tabiat ölçilsü 
olacak Jnışl3.!'a, llmzulnra bakarak 
yirmi dört s:ınt zarfındaki h:ıvn 
değ~elerini takdir etmekt<- dü. 
t;eccğimiz yüz.de yirmi ~ hata 
hiç de fazla de~rildir. 

HaY\'nnlar duyu.'.}larında ve tabii 
hislerinde :ıldanmıyan yegane ba. 
roml"trcdirler.. Yirmi dört saat 
zarfındaki hnvarun istidlıilinde 
muhtelif hayvanların hareketle _ 
rlnden ınanalnr erkannak imkanla• 
n vardır ve bu tahminler mutıa _ 
kıyeto ynkm bi.r sıhhattcdirlar. 

Kırlangıçları yüksekten uçarkc>n 
gördilnUz mü, tereddütsüz havanın 

Yazan: A. ŞARKLI 
ertesi gtlnıi i; i olacagına hilkme 
d e-bilirsiniz.. Bunun g.bi küm~ 
hayvanlnrındnn, tavuk, horoz, ör. 
aek ve knz • .ırın sakin oluşları, ya. 
rnsnlıırın gecenin geÇ \"aktine ka_ 
dar uçuşmaları, slneklerilı gUn 
batımından sonra dolnıımnları ve 
örümceklerin büyük bir faaliyetle 
nğlamu örmekte devam etmeler; 
Yine hn.va.nnı yirmi dört saat zar. 
ündn iyi olacağına i.:ıaret eder .. .Bu 
takdirde bir ta.nesini değil, birka<;: 
tanesini kontrol etmek sur Ctile biı 
gün sonrnkl gezin tiniz hakkındn 
bir karar vcrobilirslniz. 

Böyle oldub'U gibi, yinl" aynı 
hayvanların baz.ı hareketlorile de 
havanın ~irmi dört saat zarfında 
bozncnğıru kcstimek kabildir. Me. 
selli.: Kırlangıçların yerle bir dene. 
cek kndar alçaklarda dolasmala:rı 
kedilerin birer köşeye c,;:clcılerek 
tuvalet yapmalan, ellcrHe yüzle_ 
rinl, gözlerini temizlemclerl sinek 
!erin insanlara musallat 'olarak 
ısrrmnları, örümceklerin neşesiz 
ve birC'r kö§ede otura~ ağlarnı 
k_urmaktan vazgeçmeleri, ördekle. 
rın suya gir~p nc.,e ile çırpmmalan 
ve brujln.rile dalarak kuynıklamu 
dikmeleri, tnvuklarm topraklarda 
) uvarlanıp bitıenmcleri, kurbağa. 
lann nkşam üzeri bağrışmalan, 
anların peteklerinden uzalaşınıya. 
rak ~'Uvnlarmdn knlmaları, balık. 
lar.n su yüzüne sıçramaları ve 
toprak kurUarmın meydnna çık. 
mahm dnima fena olncak bir ha
vayı haber verirler . 

Hayvanlarm hislerindcki aldan. 
mayışlnrını lıarekotlcri pek güzel 
gösfcl'mcktcdir. Örümceklerin ağ 
kurm~truı vugeçmis olmaları, 
yağmur la bozulacağından boşuna 
c-mcklen ka<'malannı da gösterir .. 
Ördekl r tabiat !ca.bı sudan hoşla. 
ıurlnr .. Yağmur ve yağmurla be. 

clakika kadar bu sckilde yürüdük. ı abl"r derelerin co§ması normal 
ten sonra bir noktaya gelince bir• olarak öı'dcğin duygusuna ' uygun 
denbirc durdu, elindeki iıleti göğ. gelır .. Balıkların su yüzüne sıçra. 
ı;ünUn hizasında dümdüz bir §e _ ytşlerına Yunus balıklarının tabii 
kilde tutarak bir sağa, bir sol:ı gezintilerini karı!';tırmamalıdır. 
gitti. Burada kastedilen balıklar küçük 

Şüphesiz aradığı yen tayin N. boyda ve dalınn su;;un içinde dob. 
meye çalışıyordu. Nihayet bir ııok şanJa'rdır. Yarndılışmd:ı su yüzün 
tado. durdu. s ·çramak illeti bulunanlaıı bu go. 

Hemen cobind<'n etrafı siper • rü"tcn uzak tutmnk lôznndır. 
lenmiş, onun için yalnız dümdüz Demek oluyor ki. insanın evindt' 
ınce bir c.;izgi halinde ışık ve.ren bir kedi bulundurması birçok hu. 
bir cep feneri çıknrıp yere tut . suslar yanındn yirmi dört saat zar 
muşlu. fındaki havn halini c!e takdirde hi7. 

Çömeldi. 1'~llyle topraklan ite _ met cdeccktiı. Hnyvanlıır üzerin
rek bir şey aradı. Sonra lekrn'r er. de görülPcek bu halleri tetkik ve 
binden anahtara benzer bir fılel kontrol cden;eniz büyült bir isn. 
çrkararnk eliyle tuttuğu yere sok• betle hnvanm nasıl olacağını tayin 
tu, bir müddet uğ'ra.stı. Neden ctmiR olacaksınız 
sonra Perlcpe bu noktada bir de. RU:-.garlnrın estikleri lı;tikamet_ 
mir kapağın at'ıldığını hayretle lerl kontrol, ak.,::un güne.ş batar. 
gördü. ken ufukta berrl'n renkleri tesb't 

Adıım bir ınsa.n gırebilecek ka.. ve bazı bulutlarm görünü.~lerlni 
aar olan bu kapağı i}l.ce ~. ıkuın tahlil ile yinl' haYa hakkında bir 
sonra içcrJyc girdi \'e kapağı tek. fikir edinilcbil -. 
rar knpadı. Rüz.g{ı.rların her hangi hır istika. 

Perlcpe olduğu l'erdc hayretin metten eserken yava.~ ynv~ istika_ · 
den adeta çivilenmiş, kalmıştı. metini değişUrmcsl ve bu değiş_ 

Bu adam bu ac.;ık yerlerde böy· ı menin s:ıat yclkova.nınm hareketi 
le yerin dibine nereye giriyordu? isliknmclindc ynni soldan sağa doğ 

{De\"snu var) (J)e\'8ttll G mNdn) 
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ıSON 
o··nden BuqOne 

HADERL· 
.. 

Anadolo aJauuam verdiği baber. 
le.re ı:-ore dllnya va&t,-.>tlnt baklt 

Amerikanın 
emnayet suları 
Bu suların hududu hakkında 

hariciye nazırım:ı !!Özleri 

erg 
Arncı-ikayı ttu~velt 

ve Y nhudilcrr.1 harbe 
ıürükledi~ini roylüyor 

Ameri 'm cumhurreisi RuzyeJ
tın dün sabah ıradetttiği nutku 
J imku nushnmızda vcnni~tik. 
Malümdur ki Huzvelt, Amerika. 
nın unniyct sularına girecek 
mihver gemilerinin bo.tırtlması 
için donanmaya emir verdiğini 
bıldirm 'nti. l!'nkat bu emniyet 
sulanmn hududu .ıedir? Burası 
lmt'._, etle malum değildir. Ame
rika hariciye nazın Kordel Hal 
gazetecilere bu lıususta Almanya 
tarafından ittihaz edilc.cek olan 
tarzı hareketin, Amerikanın han 
gi mıntakaları "müdafaa suları" 
n.ddedcceğini tayin emı.sine me. 
dar olacağını söyler.:ıiştir. Bu su
larda Amerikan hcrp gemileri 
Jmrşılarmdakine ilk ateşi açabi
leceklerdir. 

Bu ''müdafaa sulan,, nm ihangi 
sular olduğunu tayin etmesi is
tendiği zaman Hal demiştir ki: 

' '- Unutmamal.dır ki Ameri
lm kıtaları ve denfrJ.eri fethet. 
rr \)k maksacliylc yapılan bir dün
ya kuvvet hareketinin hududu 
üzerinde bulunuyoruz ... 

Hal ı;unları ilave etmiştir: 
"- Muarız kuvvetlerin, Ame

r. ?' n yarnn kürenin muhafa
çin müdafıın etmek ihtiya
duyacağı ·veya duynuyacağı 

ö .z sahilleri ha1tkında söyliye· 
rer; bir sözleri olaca.kt::ır .. , 

Diğer taraftan, Ruzveltin 
nutku üzerinde mutalaa serde
den Japon sözcüsü deni7lerin ser
bestisi iddiası hakkında demiş. 
tir ki: 

"-Japonya denizlerin ser
bestisi prcnsipini inkar etmiyor. 
Fakat müno.kaşa edilmesi lfl.zım 
gelen bazı hususi vaziyetler ve 
va'kalar da vardır.,, • 

Japon sözcüsü bundan sonra: 
"- Denizlerin serbestisi. bir 

veya iki millt taraf ında.n ilan e-
dilirse ıbu :hiç bir mana ifade et. 
mez, aynı prensipin bütün mem· 
leketler ve milletler tarafından 
tatbik ve kabul olunması icap 
eder ... 

Diğer taraf tan nutuk ihakkın
da !lngilterenin Amerika büyük 
elçisi Lo:ni Halifaks cenubi ln· 
gilteredc, ibir '.hava meydanında, 

" nutkun lngili.zleri teeci ~ini 
söyliyerck demiştir ki: 
"- iBu nutuk Amerikanın bize 

)'3plJ1.ağa hazır ibulunduğu ameli 
yardımın yeni ibir delilidir. Her 
ne olursa olsun Amerika. halkmm 
Bitlerin dünyaya tahakküm et
mek arzusunun ta.hakukuna mi· 
ni olacağından ve onun reisicum
hurun dediği gibi, lfıtfi)ie yaşa
:mağa muvafakat «.ıniyccğinden 
ka.t'iyen eminim.,, 
'Amerikaclan bir bafka .a 

Ruzvcltin nutı.."U üzerine ma· 
xuf Amerikalı tayyareci Lind.. 
iberg 44Jıer şeyden evvel Ameri
ka" .komitesinin tertip ettiği 

• bir mitingte bir nutuk jrat ede· 
lV demi~ir ki: 

... - Amerikayı har.be doğru 
~nen mühim üç gnıp var. 
dır. İngilizler, Yahudiler ve Ruz
ııeWin idaresi.,, 

LincJberg. §Ullları ilave etmiş· 
tir: 

.. _ Bu gruplarla diğer harp 
tahrikatçılarmın maksatları, şun 
lardır: 

Evvel:l: Amerikanın müdafaa. 
sı maskesi .altında Amerikayı 
yabancı 'bir harbe hazırlamak: 

Saniyen: Bizi farkına var.ma
<hğnnız halde a&m adnn harbe 
~ek; 

Salisen: Bizi harbe girmeğe ic· 
bar edooek lbir takım bldiseler 
çıkarmak. 

Yalruz "işe yarar" hadiselerin 
çı'kanlmnsı tarafı kalmıştır. Bu· 
\biı.dişclerin birincisine bir nauır 
atfedelim. Bu hadise, Amerikan 
milletirr.n tasvibine kat'iyen 
anedilınemiş olan 1bir plan da. 
hilinde vulrua gelmiştir ... 

Lindbcrg, SÖ7.1erine şu suretle 
nihayet vc.rm.iştir: 
"- fngiltcrcnio vmo:ıycti, il· 

mitsizdir. Hattft Amerika harbe 
.r.irse de. müttefik orduların Av. 
nıpn~ istila ve mihver dcv1etle
rini mağ'lup e(meleri mümkün 
delildir.,, 

-
Sovyet Ruayaya yardım 

Va!}ingtondaki Sovyet sefiri 
Umanski Ruzvelt ve hariciye 
nazm 1{orde1 Hal ile bir buçuk 
saat silrcn bir millakat ynpmı§. 
trr. 

Amerika hariciye nazırı mü· 
lakattan sonra gazetecilere sun
ları söylemiştir: 
"- Sovyet Rusyara gidecek 

olan BirJeı.~k Amerika heyeti, 
zannederim cuma cumaı tesi gü. 
nü Moskovaya hareket edecek
tir.,, 

Hal, Sov)et Rusya lle Birleşik 
Amerika arasında muallakta bu
lunan alelOmum bUtUn meseleleri 
Umanski He müzakere etiğini 
ilave eylemiştir. 
Türk. Bulgar hududunda 
Alman tah~idatı )Ok 

Türk • Bulgar hududunda Al
man tahşidatı yap ldığı hakkın
daki id<liala.r üzerine Berlin ha. 
riciya nezareti sözcüsü ıt>u haber
leri resmen ve kat'iyen tekzip 
etmiştir. Berlinden bildirilen 
telgraf §Öyle demek-te<lir: 

Bu şayialar .Türk • Alman 
münasebetlerini bozmak ve na
zarı dikkati lran ve Suriycde cc. 
reyan eden hadiselerden çevir· 
mek ga)•esine matuf şiddetli pro. 
paganda ne~riy::ı.tmdandır. 

HERSEKTE 

Komünist 
çeteleri 

400 kadın, er kek ve 
çocuk kesmı,ıer 
Evlere ateş verildi tren 

münakalesi kesildi 
lluclape to 18 (,\.A.) - Nmnzetı 

j'illg gazetesi Horsekte Tabaz nahiye. 
slnde <iOO erkek, kadın ve çocuğun 
tcdJıilc;i JtomUnist cetc:r:n tarn!ındazı 
öldllrüldllğlinü blldlrmelttedir. 
Bazı aileler tamamlie katledilmiş, 

büWn evlere at.eş verl!mış, Bosna Sa .. 
ray • Raguae ıımcnQlicr hattında 

mUnakalU durmuıtur. 
Hayduuar :Belgnıd ile SabQt.s ara • 

sında l§Uyen ırapurlarla seUrilml~ o
lı:ı.n erzakı fmha ctmlj!.,,reılr. 

Tedhl§çller kaçmağa n.uva!tıı.k ol. 
m\lflardU. 

Sovyet tebli ği 
Moskova l3 (Radyo -;-,ı;5) - SO\·. 

RUSYAYA· 

Amerikadan 
yet ıstıhbarat btıroau taratmd&n bu bı·r Kızılhaç 
sabah neşredilen harp b~bllğl: 

12 eylUl e:Unn devamnıoo, ordula. 

rnnız bUtUn c<ıphelerdc dtltımana kar. heyeti "gidiyor 
şı muharebelPr \•ermt> l<' -'l devllm et • 
ml§lerdir. Gönderilecek İliçler de 

ŞiddeUi muharebelerde!! sonı-a ur • hazırlanJyQr 
dularnnız Çemlkof fet•ini tahliye et.. \.'qiııgt-00 ıs (A.A.) - Birkaç gU.. 
mi§lcrdir. 1 ne kadar Allen Varde~c.ı!n rlyuetlıı.. 

10 eylllıde cereyan edf'n hn\•& mu. de Rusyaya bir Jazılhnc; ııcyotJ gide • 
harebelerlnde, havadan .cava meydan cckUr. 
lannda, 53 Alınan tayy:ı.t'\.~ dll§llrtll • Mumaileyh 1917 ııenı-niı,ıle de blr kı
m~ veya tahrip edllml:t.•r. Biz!m kB.. zılhac; lreyctJnin ~uıua Rusyaya gtt. 
yıbımız 32 tayyıuedir. 1 mlıti. 

J1 cylWdıı Alıuan txrJnrderi mu • Heyet Rusyanın mU'!~el ibliyıı.çla. 
teaddit defalar Lenlnu:ı~ §ehrine hU. rmm neden ibaret olduğu:rn tetkik c. 
cum teşcbbllaün~ bunınmll§larsa dD. decektır. 

her de!Mınc!a avcı tnyyı-.relerlmlz ve RUB)'ayn gBnderllcC"K lllçlnr hnzır .. 
tayyare da.fi toplarımız tnrn!mdan d8- Ianmaktadır. 
Cıtıln~lardır. Gece sa.ut 22 raddele • 1 
rinde, çok y<Jkael:tcn u~rak şehrin u. 
zerine varml\ğa mu,·atfc.k oıan mUn. 1 
fent birkaç Alm~ tay_y.:ı.rcai şehre 

rnstgele yangın ve ta11r\p bombu• at. 
mıştır. Çrlcan blrk'\Ç yangın derhal 
ııündUrUlmll§tUr. 

Alman tan.am maUl:n&trı nuaran 
tnyyarclcrlmlz ve tayyare dafl topla. 
rımız Lenl.ngrad civarrncn ve Lenin • • 
grad üzerinde 11 cytUJC:e 1 ı Alman tay 
yareai dlll1UrmUıılcrdlr 

10 cyltılde deniz kuvve' lcrinıtzl Fin. 
ltındlyn kör!ezinde blrka !:Ucum botu 
ile romork6r1er tarafddnn ~klımekte 
olan asker dolu birkaç mavna batrrmı§ 
tardır. Bu kafile, FinltlııMly ıı. sahUlerln \ 
deki bir noktaya asker ihraç etmek 
maksadilc gclmt,ıerdl-. 

Fakat bUcum'.>OUarm:n 11erlcylş.lni ı 
farkeden deniz kuvvetk,ri~z, bunlara 
hUcum ederek evveli. blrfl 0:rı nrdmdan 
4 hücumbotu batırmr§'art!rr. Alman .. 
ıar, hllcumbotlarmtn t.ııtırıldığtnı fnrk 
edemedikleri için, nz oon.""U romörı<ör. 
lcr tarafından çekilen ~iıer dolu ma\'• 
nataı· g!SrUıımllştUr. Bunlar d3. blrlblri 
nrdmc:ı k!.ınllen ootırrimJClardır. 

Düşmarun Dln~per D~hrt Uzerlııdc 

ro1lteaddit defalar kurmağa te,ebl>Us 
ettiği klSprlller, her de!;;.smda topçu. 
!armuz tarafmdıı.n ta~i!I cdilmi§, bu 
urada, bu k!)p~r fızc.JtDdc, Myyar 
dubalıırıa karJI kıyıya r;eçmeğo ça. p 

lı§an 100 Jercc Alman aıı'k~ri öldllrUI. 
mU§tllr. 
RUSIAB DtNYEPEBJ.)}~ B1R ADA 

iŞGAL E'I'Ttl.F.R 
LollClra, ta (A.A.) - B .B.0, 
Moal«>va.dan blldirlld~lne göre mer .. 

Pariste vaziyet 
fenalaşıyor 

Li:bon, 19 (A.A.) - Pari.:>· 
ten yeni gelen kimseler, orada 
vaziyetin sür'atle fenalaşmakta 
olduğunu söylüyorlar. Şuraya 
buraya yerleştirilen mitralyözler 
buna alii.uıctir. Bu müralyözler. 
bazı Fransızların idam edildiğini 
bildiren ve acı bir kin uyandıran 
haber!er karşısında yapılması 
muhtemel tezahürata. aynı za. 
manda, mukaıbele bilmisil olarak 
Alınan aekerlerini öldürmek üze
re vukuu muhteml taarnl2"lara 
ka.I'§t koymak için yerleştirilmiş.. 
tir. 

Şimdi, ortalık ka::-ardrktan 
sonra pek az kimse sokağa çık· 
makta, sinemaya ve ıtiyatroya 
az kl1'11SC gitmektedir. 

Memleketin her tarafında t.ev. 
küat öevam etmekte isOOe bu 
tedbirer, f ahrikalarda '\"e ezoiim· 
le Elermont Fen-and ve Saint -
Etinne'de vuikua sden sabotaj 
hareketleriyle kıp'f8'3}tklara mi. 
ni olamıyonnuş. 

Man5ilyada, ltalyan mütareke 
lwm1syonu izaısının, Vi§i maka
matma müracaatla, ıhimaye tale. 
binde bulundıitları OOytenmekte
dir. 

Suriye -Irak demiryolları kez cephesinde ~eçeıı harta zarfında 
233 Almazı tankmı tabtlp eylemı,ıer. 

Bu arada, eon :zamanlarda bir 
çok sivil Almanın geldiği Marsil
ya mü~eena, Fransada Almanla
nn sayısı artıp ekeilmemiftir. 
Şark cephesine giden ~!Tüan kı
talarma mukabil. Fran11a ne'ka· 
iethanelerine yarahla: 1;eimek
tedir. 

(BaJ t.ar&fı l ncldc) Dlnyeper .nehrinde illin Korlç adaSJ. 
~alnız, .anlajlrıla . muc:ibincc nr iJ&"&I ctmı,ıer 11e daha ap.fıd.'\ dart 

Surıye demır rolları»lC cenup l noktada Dlnyepe:in sarp kıyımın g~
demir yollarında mütekabilen mi§1erd1r. 
ipek kozası her tıirlU tonaj ka>'· 
dından istisna edilmit-tir. Yıı.l. 
nız. tam vagon naldiyatında her 
iki ton jçin dahi bazı §Crait ko· 
nulmwftur. 

Genç bir kadın 
Cam silerken üçüncü kattan 

diifüp öldü 
Valide çeşmes!ndc, Spor cadde· 

sinde otumn SUreyya admda genı;: 
bir kadın, bu sa:JJah evinin Uçlincli 
kat pencerelerW ı~lerken muva _ 
zenesini kaybederek d116mUş, vü
cudu hurdaha.ti bfr hale gelcrc'k 
hemen ölm&.tllr. 

·Beri in radyo~u 
Dtla gece auta 

U>ntlra, 1:~ (A.A. ) - (B.B.C.) 
Be-rlln radyosu dun gece pek er
ken susmuştur. Eu, Berline liir ha• 
va taanı.ızu yapıldığmn bir iıınrc t 
telakki pdilebiliı-. 

-o----

Feci bir tren kazası 

Bir Amerikan 
gemisi daha batırlldı 

V.gton. 11 (A..A.) - Amwlk&ll 
cşh!Ulm malı oıan l,ana:na bandıralı 
.Montana vapurunun .Aırı ,er1kadarı iz • 
ıa.ndaya giderken yol1'l torp!Uenerok 
battığı hariciye ntzart>l.i tarelnıdan 
bilcfü!lmektedir. Vapurun yinnl altı 
kJajde.n mllrckk<ıp taytı;.c;ı tamaıncn 

kurtarılml§tır. Tay!nch:-ı t.içblrl Ame. 

rikalı değildi. 
Hariciye nezareti, Mo.:taııanın ev

velce Paula )simli b1r Dıı.r.!marl~a ge • 
nı1a\ olduğunu ve deniz komlııyonun • 
ca mUaadere edlldiglnt 9lSylemekt.edlr. Valuıya müddeiumumilik el koy 

mlJ!t, lcadmuı eeaedinl muayene e• 
den adliye doktoru Enver Karan 
defnine ruhsat vrl"m:..tir. 

Bu 6abah saat 8,5 raddelerinde 
Yeni ikapıdıı feci bir tren Jtuau ~ı 
muş, bir kadın tren tekerlekleri 
arasmda parta parça olmak aure. 
tiyle ölınllştilr. Kazanın te.!Bilat.I 
şöyledir: 

Montana, :rzıandn -hl:kfimctlne ait 
, kereste ytıkUyıe, 29 ağılbtoe~ ıı.·n • 

Yenil<a.pıda Çeşme sokağında mlngton • North - ca:-o·ını'dlUl tzııo. 

Her akşam - (Baş tararı J ncltlc) 
Bulgar polltikr.sında. hakiki bir 
rol oymyacak kadar kunet il 'e 
rolic."sir olsaydı bu.ı;ün Sofya, bu 
nziyetl takmaınazdr. 

MUsta.L1>d dtlnya programı tan.. 
dm cclHirken n'.c rabrtasma ya h' r 
ehemmiyet vcrllmemcsl llzımge . 

ll'ccl:rini, yahut. buna, aıı~k i1d.nel 
derecede bir kıymet atfolanması 

miin:ıslp olac:ığmı Sdd ıı. edenler 
Ilulga:istanm ml..allnden lem'\ et 
alacaklardır. Son dc.wirlerdc ('D 

csa<ilı bir akide haline stkantmış 
olan ırk a.1mı.balıp btrt.ok ftltilaf. 
lanı sebebiyet '~mılş ,.e et1ki ih
tıınflan da ftlddctle :ıelıirlendı;tJr. 
1o·a:kat ıNWt. oluyor td bn alWSk lla
,.ıperest nuarlyeellerin dimağm. 
da 41oğma,Ş ve hıui'l 1»0t'CJk~lt1nn 
elinde an1 b!r flllih olaraJ< lrte 
yaramış Wr fikirdir. i11suıları, bi .. 
riWrleriae be.ğll)'U ~ler, ~ k 
'e biyo1ejik §ı&Ul'MIZ ihnUler 11 eğil, 
bizzat. şuur 'e knlı,tlr. Bulgarlar, 
hali.! l;ir Rusnya ariuılarıaı dö•e . 
cl"k kadar ıriıt kardeŞiğlni r~d " 'e 
irfı<i r ederlerse t-'lluron 'c • :ra4e
nln hükmü '\"C iştiraki olmadan 
bir knmi ot~tlk surette dJğer 
bir ka\'Jrıe hağl:unaam t'!oira olm .. 
}Seağı aşlkir tılr 1H1rette güze 
c:arpar. 

Rist":rtn Onllit l'AlıÇIN 

28 ııumıırada oturan Demiryolla • daya bare1tet ctmı,u. 
rı telgraf memurlıırından Abdül .. 
kadir Oras'iıı annesi zeııra sabah. 
leyln erkenden Yenilt:ı.pı iatasyo• 
nuna g1tmi§ ve bir :!Wmlir ıvago • 
nundnn 1tömlir almağn bn§lamış • 
hr. 1 

Bu sırada Y~Uköy iet..uyonun ' 
dan saat 8.07 de kalkan 19 numa~ I 
ralı katar YenDrapıya gelmiş 1;e 

banliyö eksprea olduğundan iatac
wnda durmadan )·oluna ıyni hıı... 
la devam etmiştir. 

İstasyonun ilcnsindc vagondan 
kömUr alan Zclıra trenin l.slas • 
~·onda duracaE:'11lı sanar8lt kenara. 
çekilmemi.<; ve iki 'katarm nnuırn. 
da kalmışur. 

l~adm trenin yıınDJ.dan geçtiği.. 
ni görünce telfış\a~ ve etekle• 
ri rüıpra ta.kılarak tekerleklerin 
arrunıa yuvarlaıım1'jbr. 

Zebra il.CI bir ('1t1Jt1 roütea3dp 
parça parça olarn.k hemen. ölm.Uş, 
katar yolculıınn bağ~lan 'llzer
r.e durdurulmuıttır. 
Acı bir tesedilf ~i olarak ka. 

tar durduğu zaman, arka ~'Sgon • 
!ardan 1birl:sin;n tekerleği kBduıın 
pat•çalaıuıug ıvücudtınun tam i1w -
r.ııde katmıştır. 

Valcaya n15bet.çl mllddeiumumt 
mua.v ni J'ethl SeW c1 koy~rak 
tahkikata b3A}latıocş, kadının ce • 
~cdlnl muayene eden adUye dok. 
toru H~kmct Tümer defnine ruh• 
tat VeftllMtir. 

Leningratta vaziyet 
Londru. 1~ (A.ı\,) - B.B.C. 

Sovyct .80.ZCilJU ı..c.ız.c,\r~ı Lı!nın1;raıJ 

tnuharebeıerl Jıakkmda &U l:eyauıatuı. 
bulUJUDUftUr: 

"Leningrad yolur.da v ,ıı;ubulaJJ ı;ar .. 
pıımawın ıofl d.aJıa ı;-t:rillmeını,tır. 

Almanlar, lıu kadar ıe:q ~ mulı:'. 
rebeyc uzun nıQdd t ı !ay~lar. 

Bwııuı için çabuk b l ' ı:.etJce alm~ 'i~
tiyorlnr. Uğradıkları %G.yia~ l..ac pıL'lc 

bUyQkUlr • .l\.lın&n tay.rıuckı1, ~ir.

gradı ciddi 15urette tıon·l;ıtliaınaıa Jl.\1.7. 

vaffak olaıııamı~d.ır,., 

•tmaa marepUuın~_,. ~ı. gllDde. 
Hk emrmde Loıı.tngr&Cın biı'bç gtl.ae 
tadar ~t.ı If\Zrm,geld_itv.ı W)yıeJPJJUr 

flmen gBUlrıflıı cenub:• ı:~lıl81Ack ve 
Lcnlngradın dt§ mUdafa., hnUarı ).a • 

rSçfnde buhmcı 15Ql•ytl ku9vetJıeri, 

Lcnlngrada. t aarruz et rıs.-kt.e olan Al • 
0a11 ordua~un ceıı.ab•n· ldııilt .edl • 
yorlıı.r. Letıtlngradn ptnwat.e ~ t~n 
leri • .zırbh treıuer blru~ ed!yorlar. 
Bu zırhlı tNlllerdtR D i l~r Fln mllC.. 
rczcsini püskUrtmUııtU• 

Mareoı Deat 1141 
ı..o.dra, 13 <A.A.J - <B.B.C.) 

Berliıı r:ady~uııa göre J.4vala su • 
•kut esııurnda yanlanma, olan 
Mnrc€1 Dent ölmU~ttir. 

I nönü kampın 
(BIUJ ta.rafı ı nclde) <le yelken ~...-. 

teltiş merasiminden sonra proğ. Başıcumu:zda ~ . 
rama geçildi. uçtu. 

İlk önce beı6li pafa!tÜt atlayışı Akşam U;tü 
yapıldr. Bunlardan sonra bir de men Bay n~ 
sekiz saniye tehirle bir atlayışı yapılan beden 
heyecanla .seyrettik. Bu tehirli enteresandı. 
atl~yı31 yapan muallim Rüetem, gazetecileri de 
saniyede 70 metre ~ek sure- yarak atlattııar· 
tiyle sekizi.od saniyede para§Ü- lenceli oyuntaz:f~l fil' 
tünü açtı. İnönü ~uş alanmm den geçmeler, 1 

mavi semasını beyaz şemsiyeler rı yaptılar. 
€eklinde at.isleyen paraşütler ya· Kampta ~ til 
vaş yavaş ve sallanarak iniyor- ler şayanı ~ 
lardı. Tehirli atlayışı yapan mu- tında çatı~al tıcı 
nllim Rüstem, yere inince bana. yordu; hepsi de :.:Ad 
bu inişteki intibalarını anlattı: da11 Ye ihayatlatJJ-" 

- Sukut esna.srıxla serin bir du ~ 
rü~ hiseediyordum. Etrafım. i 7 yaşında• oı--
da sadece sert bir hışırtı duyu- tirmiş bir~ 
yordum. Saniyeleri muvuenem - Ne okn~ 
tamamiyle yerinde olarak sayı. Bakır yüzlü_ 
yordtmı. Sekizinci saniyede pa· le dolu gc;,Jerıtri 
raşütümü çektim. Engin bir boş- vap verdi: ~ 
tuğa dt.işericen, vücudumu rahat· ··- lyi -pilot 
sız eden herhangi bir tesirden tanunın hava 
masun btilunuyordum. Düşüşüm mak.,, 
çok nomıal oldu. Düşüşte on iki Delikanlının bil -""' 
saniyeye kadar sür'at devanı e. mü ka:bartbncıaıt P'.A 
der. On ikinci saniyeden soru-a Gerçek, bu ·ytJ 
sür'at sabit kalır. İnsan, jki ile ğa çok ebe:n1"1 

btl 
atlamadan sonra, paraşüte alışır zımdır. Bütiln :-.. tat 
Ye her 7.aIIlaD atlamak ister. bıkmadan çalı~ .. 

Bundan 90nra muvazene, sıç- yacın ifadesidı~ 
rayış tecrübeleri yapıldı. na ne kadar ~ 

Dördüncü numara, ptanörle göğsümüzü kıı ··ı 4':.,.

a.krobasi idi. Bir tayyare. ar. natlarım~· ._!a 
kasına öğretmen muavini Ferit yısı da o nıs~ 
.ı\lgüzey'in rakip olduğu prnnörii Hava. bekçil_e _,.;~ 
1000 metreye kadar uc;urduktan ğaltmak ınıl1ÇI-' 
sonra hava.da ser~ bıraktı. Sekiz on mtyon 
Bay Ferit g<i.1.e takla atmalar birer lira v~ ~ 
ve loopinglerde çok muvaffak ol· rumuna yıld:1 ·ş 
du. Bay Feridin 150 metre tu- ra temin edi~tJll \fSt". 
lnndeki ranveresınanr pek mü- tun milletıcrıP· 1' 
kemmel -Oldu. Planörle yani m_o- muhafaza. etn'l~ıtri~ 
töl"8ÜZ ve basit bir tayyare ıle yoğunu ,•crd ~. 
göklerde bu derece hakim Olma· manda ]ler vs aç~~~ 
nm verdiği avki kelime ile ifa. ödemek gibi Jcııe-~ 
de etmenin imkanı yoktu. katlanmnsi~l~ıet>ıı' .. 

Bay Feritt n sonra, öğretmen dalı işle~ s:;or 
Ali Yıldızı pı&nörle havaya kal· rnek kaf ıdır. ıııd' 
dıran bir tayyare, bu lkryme!lli lnönii kaIJl~iıt 
tayya.recim.izi 1500 .metre irtifa. faaliyet ve t~~ııtll 
da ıı.e~ bıraktı. Alinin yaptığı man her vat~.w' 
akrobasi numaraları beynimizi bartacak kad~~~ 
durdura.cak kadar hyecanlıydı. tan dönerken ~
Şura.cıkta ipret edelim ki. .Ali doğmamıştı. tıetlıs; 
planörle havada 18 saat yirmi !bava kuvve a 
beş dakika u~ak suretiyle re- cck olan yıı::4:~ 
kor kırmıştır. memleket ufW ... 

Alinin ya.pt.ıiı yüksek akroba. !ba.'?)anuşlardı. ~ 
&i UÇUillnda bizi heyecandan he- .. ı~.mpta.Jl 'l'iif~1'· 
yecana dÜfÜren loopjnglemen türkun: - Ne 
aoııraki f igürJer çok mükemmel· Y~··.. 1 

ltul 
di. Ali gökyiizJlnde planörle yedi ımaz. söZU 
devirli bir burgu figürll yaptı, yordu. k' 
yani tepesi aşajl olarak, burgu ş k'"'' 1 
gibi OOluiu yerde yedi kere dön- ar "' ~~ 
dil. Bu Avı-upada en tehlikeli <iMi' ~. 
telikk.i edilen akrobuilerdendi, . jı:ııd1'19' 
Ali bu figürleri bir ÇOC\lk oyun.. 30 köyl!.n.?eJ_tııt1 :..ı 
""'~J aibi kullandıı7ı ... ır.. ... ;:rıe o edilen olu. 1 r ııı~ 
'Alltfrt "'' ,... ~ Sıhhi ek ı> e CA..ı' 
kOOaı' ta.bil bir şekilde yapıyordu 

1 
• ilk yardlı:Y1~,iıe 

ki Uun<ian ı;onra ters uçuşlar 8! 3 ıııarı da ~...ıit· 
yaptı. 150 - 300 metre arasında :ı.?ır yar~cyıeıııl@leJ" 
.sekiz defa pike yaparak al~Iıyol' sın;. nak naJılYeıılıı4~ 
ve tekrar irtifalar alıyorou . .Pla- ımal" ratl1' ve _.d 
nöre. .mıotörlü tayyare de ol~uğu yıkılmL~,b;;ıst ll~ 
gi.bi hakim bulunuyor ve ın1an de bazı /\(Jicd' / 

OnU bir motôrfÜ ta,V)'&re .çeVk .. Xrı J2 (""4,) .. ~~ 
"dar .....ı: rd "'""" , n4nde ve ı . e c:ıwY~~ sanıyo . u. vilfı.ycUmlz iv-~ p 

Alinin yaptıtı pikderdıe ınaan, sarsıntısının sebe t_lıfll"Jtırı 
birdenbire plinör yere dilteeek· hl.na za .;atı .,e ~ 
mlş ~ korkuyordu. Bu endi,e.. alıns.n ~nnıatıı 1 !~ 
rol gören ve o :a:rada yammda zast nıcrkcztr.de~fll 
bulunan daltum A~ Ah~~al: rap olJllU§ '/C .~ 61 

_ lıf.eralt et.meyan. dıyordu, HUldiırıct d~ 
planör inilleri ~k JMıea.plıdıT. emtısından tılu to8 

Bir iki direk.c;iyon darbefljyle plir DedeH naJıl)·e~ ,.o 1/. 
n~rfü~. sura:ti_ni ke;;nıe.k . m':iJn· ve köylerinde/~ 
kündür. Aliıun loopjısderı PJke- ra.p ve ııah11 ıı.ı ,ı 
lerind~n da.ha tehlikelidir. Maa. tnnda§unız eni< J 
ma.fih, tiındiyc kadar AH bu ~k- lilınUştür. 1'-rWA 
roba8ierdıc en uı.- bir tehlike Hasaıı • ve~...., 
bile atla.tmrı değildir: . . b1r yaralı ve_...ıı 'ti 

Bundan 80DJ'4 beflt filo gectı. bir ölll jki )'»"~ 
Tayyare ile akıobuiler yapıldı. s.,,.u 11atıi1,... ~ 
Kıymetli pilot.ıarnnız blzi heye. mı3tır ~~ 
candan !heyecana düşürdüler. suıianınut 'Ot g6~ 
Bunu mütalrip tiçlü ibayan filo. ıer hafifçe ııırs,_~ ı' 
»U uç~ Y~. UJllltm3cian nıU ı.eJ.ulecid ıı JP"'/ 
kaydeckyiın ki ,kalnpt.a l)ğret- taıcalara ıld6~aıı>' 
men vazjyetindıe üc bayan tay- dmıJann alıtıJP"' 
v.arecimiz :vanlır: N.a.ciye Toros. tir * * '/ 
.. Seha"et y ıiııau 'Tiil'.k, FAibe . J.>!_ 
Sııba§.·. Depıiı lb.ayan tayru~ Aıfkara, 12 ~ 
ciJeriı:W.r.iıl ~ı pek müMm· mwn oıeriıd\,. ~ !,,,,,, 
meldi. Bu sır.ada Ankaradan t.t}·.. Erei§te :ıeltl '/PP.Jıl 
yare ile lııönüoe :ııelmif olan lır içiıı t>uıJlll oD ~'1"..A 
Tıı.yya,.eci Slbiha ıGök~n de ~·a- ~r.odiftnç ~~ ıı"'.-ıd 
n~ bu ~rı ııeyrediyor .. ve b~lantlf! ~e 
du. Bır ha)'iı 1'·orıwı OO:Jw;ına Uy~ :JJ~..1.ıt _Al 
ratınen saat dörtte kMdiai de te buJUJUPU'1""": ~ 1 
~~,=~~= Fene~b tc.ı;•~ 
akrObui tiririeri )~. V.e ak· fut 0 ~, A 
llıftS üstil kendi tayyar.tyle An- r~....-:~ '.ılı 
knaya 4öJi4ü. Sabiha ~o ...ı ~~ 1 
Atatilrkün '\".efatmdan llOIU'a <On :mrtncı cu~ 
bir a~1Jk bir Wirahati mUte.akip mum fut.b0

1 ~ .:JI 
t.Ja.ar me.leiine !lönmJi~r. F~Jül ı!lfl eti'" 
~iki •·raya 2öre bun.. iiçte alilP :ıP 

!ardan sonra kampın C t.epıesin- n rica oıu.ıaııf· 
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merak etmez misiniz? Görünürde 
adedi bir lıayli fakat bir numaralısını 
bendeniz teşkil etmekteyim 

.1~Yük Milli Roman 
.ona bir a Y_azan: ~AHit1~T ATTiLA AYKUT Medihanın enayilerini 

n llındyuç ınsanla ı sanlık hıslerim uyandı onun et-
~ ht \'e ln'!~na ~oğru rafını sar~ı~ ola.nlan dnJlıtarak bunların 

<ı.tıneı~-ı.•tızlcrın bu yanına gıttım. Baygınlıgı g~ 
Q' çıka/ Ulkesindc :miş, Otlar üzerine oturmuş ka. 

ı..: kun ~rak •arp nayan yerlerini elir.deki mendi-
~IU'aya se~· ~tınin bir liyle siliyordu. 
a 11~rın .. ın~ temin e- - Neye beyhude uğraşıyorsu· 
~caktık ~klinU hafif- nuz yazık değil mi kendiniı.c 
~ide ·rd·u .uretıe ni. dedim. Yüzüme Qaktı: 

\'k ='ılen1lnıııı olnca:t· - Efendi de<li. Eğer b~raz in. 
Ilı i.l' heciıı .!tuvv~i se· safınız biraz merhametiniz ve 
~a h lnüfrezesiyle biraz insanlığınız var-.a sizden 

\"\' })(:, t;6.ntı Y<l{ladım. bir ı.Jey jstiyeccğim. 
tlerin/ 0!arak ku. İçime garip bir ezginlik çöktü. 
~ duşt~ Kurulmuş llk defa o dakikada yaptığım i -
e. haYat ve esir ol· ten kendi kendime iğrendim. 
tr~ hiç aı~nı. büsbütün - Buyurunuz. Ne istiyorsu. 
ı>.-~u bakadar etmi- nuz, öyleyiniz. istediğiniz şey 
aYac:ıif uracıa anlat. mümkün ve yapılacak bir ~eyse 

ıı dô:ne ırn. Yalnız; öz ''eriyorum yapacağım. 
~ r bıJe ben ~n, ~n ya· Yanımdakilere duyurmadan 

kıl ""ı ~ı~amıya. bana kısaca şunları söyledi: 
\ ka bır hUvı} etiyle - Şimdi benim evimi de ara· 

~ıın ~ı~ı~Jn geldi- yacaklardır. Evde :bir tek yav
~ llerııid özun1un ibı. rum var. C-.c.nç bir Itızdır .. Be
d b:-ıh ed kör- eden nim akıbetimi öğrenir ve ev ba. 

e ecck dcği· sıhrsa mahvolur .. Perişan olur .. 
,j ~eldı~it lCimsesi kimseciği yoktur yavnı· 
r- ~ıı, vatd~ Znman itti. mun. lki atırbası yazayım. Onu 
bıı ara 'nda ın bizi it· insansanız götürünüz ev bas:lma. 

Dcırçaıan n 7.aptedildi· dan ona veriniz. 
r ıçın tıı.ı ınış vaziyeti Hiç düşünmeden: 
rkl<nıand stafa Renıal - Hay, hay dedim. Yalnız, bu 
~1ııı Rordi\nın Anado. mektuhu simdi burada yazmayı· 

unı ve duy- mz §ilphelenirler.. Size ben ne. 
tı 0 kad zaret edeceğim ve o znmun mek· 
b ltı o d~r sarsılm13, tubunuzu bizzat alıırak bu Yazi
r \ t\ı ·t ece Yıpran. fcyi ben yapacahm. 

\ ilkete} ~l:etın dalıa Yaptığım kötülükten citten 
lıa nadoJudo rıçacağına nedamet hissetmiştim. Onu ora· 
r:ı t kete a ça.Iışanlur da rbest bırakmak imkanları 
·~d ul<'Çtım. Ka iQerisindo olsaydım ibir dakika 

nfşt aJ: bir ümit dil ünmeden: 
haıtikat~ kı. hakikati - Haydi buyurunuz serbest i-

, b ıman ed - niz derdim. Fakat müscllfilt bir 
1 r ~nıa zabıta. kuvveti etrafı sarmıştı. 

1... b r . ~lar Yanında. Bir 6CY yapamıyacak haldeydim. 
l\ baş ~1~trı..ın lst:m Böyle bir harekete teşebbüsüm 

tuın . uı:unu ha- benim için de tehlikeli olurdu. 
' 1• Bu ~e k.eııdisin. gn yakm karakola adi birer 
~if ve aın benden cani gibi 'Silrüklediğmiz a.a. 

1 h:ııti lllukabil is vallıla.rı 'teslim etiğimiz zaman, 
hı! Uküın . . onun oir arahU cebirldeki töt 

~ k t lundu~tını mti l•ül defterinin bir sayfasma yamığı 
<l'la ın lsta b Anado!u· mektubu alarak evine kostum. 

ı b4ıı~ bir n Uldll: faali.. Necmiye hanım; . 
l) tın ~~ekesı oldu· Bu adam sizin babanızdı .. 
lı t1rfii ~!ı hareke~lc. Ve evde kurtarmak için koş-

a\': 1 
•• ele ge<;iri· tu,ğum evladı sizdiniz. Ona en 

ı>tıtüldilğünU son dipçik darbesi vuran dn bu. 
bıı 1 t günkü kocanız Sedattı ...... 
b, hır cı U<!ra çok Eve geldi~iıu zaman kimseyi 
~a tabu ınunmayıfj bulamadım .. Babanızın yakalan· 
ll' ~k . k faali}'ete dığım haber alan arkadaşları 

ı~ ar ı~s.anıarı suç sizi her balde kaç1rmış bulunu -
ettin{k 11:_ al za.bı. yorlardı. Evin içcri-i darma da· 
~at ~tc bu es· ğııııktı .. 

0 
b bu h tan'f;tım. 1. tc o hüdıseden ~nra kötü-

l'Uu Kız 1 hızmet.. lüğünü iğreti bir elbise gibi sır
a .clllİ.c1r tında taşıyan l..u ~dam bir kere 

a l(ı 'ı.fUıllrıız.dan biri daha aynı hareketı tekrar c~c
ltı h kn . d Po unun di. Bir ocak yrkılmasının bır ev 

lllı.ı,~ C!c' \1;1~ak üze- dağılmaı:ıınm biitlin ve büyük a· 
hı;: ar'n!n tın . lstan. zabını her zaman duydum. Ka

r vClt'cliter~ıh~t al· rarmış vicdanımı ilk ya~arak ~ 
tı k~n · ~enı bir mizlernek istedim. Benım gıbı 

~ ~'~ bu i~ dıyc ağız binlerce insan inanmadığı bir ha
b 1 ele c ~suç Uı.c.. kikatc inanmağa ba.5ladı. Her 

l'cı .... ~lUıı g ~~ek için gün biraz daha genişleyen Ana· 
~~ l'.eph ibatı al· doludaki harekatın bir gün m~s7 
~ "-Qohı ~.ne sandık. bet bir neticeyle memleketını 
e lıa"'dSkni ır nıotörc kurtaracağına ben de iman et-
~ ~llıtn; l'aptık. tim. O günden sonra daima ters 

t at biı- h istikamette ~ah3tım ve mUtema. 
~aıı ~~ı~ ikbft.ye gibi 1 diyen sizi bulmak tein uğraş~ı!»· 
ıı~ ~ Sorır-~· u sat~ Ona da muvaffak oldum. hı ın-

aleınıın ı .ktS}mlan sanlar yanında olduğunuzu .za~-
~aı:ıltı ~UruYemi. nediyordum. Fakat eyvnh kı sız 
i1t <l d~h .. t daha büyük bir düsınanm ağına 
lıia~Yeceır fecaati· dUşmüstUnüz. 
.lı ~ar içe~· Yaka. Canip bey itilflfçılamı başla-

.1; o ağ aın~c bir rmdan ve lngilizlerin de dostla. 
l> ~ abltıka a duş?lü.-ı ı mdandı.. Sizi hakikati haber 
tı n!°tUlınaf121n tçin· verecek fırsatı bir tiirlii elde c· 
· ır arnıı: ~ pek demedim. Hatta bir.zat Cani P 

ktar bır.e dö. beyin emriyle sizi adım adım ta. 
tı:ıı ·· • anı kip ettim. Canip bey m• kadaı 

tıı t\ "~on\lştı~uzlar.. vatansız bir adamsa o. kndaı• da 
l\ uenııtı to 0 unuz. ahlaksız bir sefildi •• 

l· ~ caıı an ?rağımrn Bir gün o evden k cıp kın'" 
~~... Sa 1:uıantara tulduğunuzu anladığım zaman 
~ı~ ~or nıusJnltnış sı:- bu i§i ben yapmışım kaüar c. 
~~at~- uz .. dı. vindim. On~~n sonrası :ı_n~IOm ... 
\ 1J "<!.o al'al Fakat; dun nkf}am sızı Scdn-

ı lt de <>rndn dm evinde ve Sedadm karı-ı o. 
' t'ı} d Ye ee" , . !arak gördüğüm zaman tabanı· 
~t\ t~ııı adanı~ ~1erdı. mul edPmedim. BaJbanızın yaka. 

t,1rladı~nı r ok lanmasına vasıta olan ve hatta 
biı- 1dı ın1 ~ö;-J .. Se<la· onun kafasına silıihmm dipçi· 

trı ~n <ın uk: . ğiyle vuran adamın sizin koynu. 
b~'41 alıh~r;8 b~rfüıı.~ın nuza bir kocn diye sokulmnsma 
~ııı ~kıtıa 1 tı:i ~ asla tahammül edemezdim. Bir 
~ 1:11:, Vedi~ trn ;'~n gün bu vo.ziyeti belki on~ ağ-
~ ! ;çu Vere ll)C'jk z:ndan duyacaktınız .. Ne fayda 
~ k daı·b ~1?1dı. belki de o zaman gize anne ve 
1 l.J tu. 0 ""mı ko- ona baba dıyc bir de yavrunuz 

hıılllwanda na. d\lnvavn ll"lnıi olacaktı. 
0".1tm i~ en , mı vnr> 

PERıDEY1 AÇIYORUM ... 

- 8(j -

1''UMARAU :BN'A YU! 

ana eyne ın nı~an ısr uza . er şoy e . enuştt: 'Bir - Birisi rejide ve.zuedar Ra _ 

ı 
B Z b. . l M ff ~d-V: ~~ - Ya açık gözler? .. 

numaralı enayu bu akşam . ?azınoda bcklıyecek dedi- m.P b;y. Haftada btr g~ce gelür. 
ler mi hen hemen anlar, bıııım sakallu yandu gene ca. DığC>rı de bir mekteplti .. O da 

yur çayur derdim.'' :;:~roda bir gece gelür!.. İsmail 

Medih da iki bUyilk t C'Sir bı ' ~----~~~vv..-vvıvvo~A/\.~,.,,..,....VV'V'V'v"v'V'vVV'VVV'vvvvvv~ -· Bu kadar mı'!' 
s:ınkım bir .Mcdıhanın üstüne du. _ Evet! • .rakmıştım. 

Biri "J. H." yx yenmek, diğeri 
FerikôJlU :tbrahimi ezmek. 

- Anınn yarabbi!.. diyordu. 

Ylne gtildü . 
- Evet!.. 
- Seninle biraz görü§Jllek isli. 

:-- orum, _ dedlm. O civa.rda bir 
kahveye oturduk. .Meğerse Zey. 
neıl ktırdeşi değllmlıı, ni anlısı~ -
mı13. 

- Sıına niçin geldim bilir m·· 
sin? .. 

- füuu mcselı>si için mi7 .. 
- l'\e münasebet! Sen buıada 

Bayramz.adeye yaptığınız oyun o
nu nasıl yuvr.rladl. Hele lbcli si -
liıhlr bekçilerin korlttuklan Feri. 
köylU İbrahinıi nasıl pençenizdc 
ezdiniz? O gece gözlerimle sey. 
rettim. O anda al:rJ vuracak diye 
korktum, Halbuki sizden titredi, 
korktu, ı•zildi. S!z lierkül mlisU • 
nüz Allahaı;;kma?. ayda ne kazanıyorsun?. 

B l ~ .. d - Kırk elli lira ç:kanrıın. - un ar rnaccnımrza ktui e. y 1 ~- k ili 1. ., 
ğil mi?. - a nrz aır e ıra mı ... 

- Kü.fi mi? Beni kandlrncaksı. ' v.~h .vah ... Doğrusu ncı~un. Sen 
nız!. Ayağımla. size geleceğL'Il. 0 ~uç!li kuvve~ ~lr delikanlısın. 
vakıt sizin zekanAzı takdlr edece.. ~nı bWm Kurkç~ı. hnnrn.a odaba.. 
brim, Sizin eshinlz olacağım... şı ala.hm. Bunun ıçın 6CnJ ıı:nıd;:".; 

- Gel bunu tersine yapalım... - Odnbagrlrkta ne olaca 
Şu macera) r sen !kazanmrş ol. Pehli\'anlık mı yapacağız?.. . 

- Nasıl? - Yok carum. GUçlU kuvvctlı 
- Ben ~;:ağımla sana geleyim, dedimse pehlivanlık yaprlncnk de. 

senin esirin olaynrı. me<ıim ya "f 1:ani göstel'işli, Jtn.lıp. 
- Olmaz!. Onun ikisi de bir lı kıyafeUı bır delikanlısın. A)da 

knpryn cıkar... nltmt6 yetmiş lira çıkar. 16te ea• 
- Biri ı>cnccrcye ~ıksın.. na dresl bırakıyorum. Yann bana 
- Olmaz beni yenmelisiniz. gel. Fnknt bu mesele~ i kadmlnr: 
- Gürc>ş~lim.. duymasın. Ben erkeğin işine !kadı 
- O son perdede. Fakat mu ııın kanşmasınt islemr:>nı. 

hakkak Jd bu gü~ siz IJuıvbedC'• - Merak etme begüm sen. Re-
cckslniz!.. • le odun depolarında hamnlhktan 

Hn.ldkatl!ll öyle!. Medi1ınylıı ya. bıktım. Bu i i bana ynp. Sana kul 
şıyabllmek icin ya milyoner olmnk k<ilc olurum. . 
veyahut herhnngi bir macera ile Bizim han sahibi .Agob cfendi)'l 
onu yenmek Jı\zımdı! .. :Baska bir lmndrrdım. Erte::i günü )!uzaffe .. 
5ekil aklıma geldi. Zeynebi elde ıi muvnkkatC'n sözde han odab:ı .. 
etme.Jc. Fakat buna hnkfın vnr nııy f<IŞ Y ptµc, 
öı? Zeynep edili ya o ltnd r sa- Agob, ıavnllı; 
dr'kh ~ .. ~'rdeıd Mu~a.fferle gö _ - Sellin hatırı Jçin :,ukuıd ıJe 
rilşeyim, dedim. Nişnııtnşmda bir dilıanın nekadıı.r kuryuklaıı Yar i" 
odun d~unda çalışan bu adamı se hana dolduracağız galihn ? .. A· 
ile dört günde 7..or lbul bildim. gob efendi del'lerde aklmı beğen-

- Muzaffer efendi, beni tanL mezsin, Aklımı eev ylın. Bak Me .. 
dın mı? • diye sordum. dihanm arkasından iki. Uç gün git. 
Sıntnrak: tim. Baktniı ki bcnhn girebilocc• 
- Tnnıdım beglinı... Bır gec ğim kapı değil, Ahpar. Kn.dının 

Mediha hcınımın evine gelmi. ti • ming yrilıaddin bu ımebzul dev • 
niz ı .. ind iben canımı sdknkta ibulmıı

- Eveti.. Hani sen do ipC\klı dım ya! .. Mediha olmru:ım da. Mc.. 
gecelikler giymiA oturuyordun. ı liha olsun, Melinn olsun. DUnyn 

Kadınlara 
Kadınların büyük bir kısmı 

ağır hayat r-artJan altında ezi· 
liyor. Bugün birçok kadınlar ev
deki i § l e r i n d c n başku, 
fabrika ve yazıhanelerde çalış
maya baŞ'ladılar. Hayatını kaza· 
nan !bu türlü becerikli l<adınlar 
her yerde hürmete layıktır. Iı"a. 
kat, kiiçük bir ekalliyt teşkil ~ 
den mirasyedi kadınlar vnrdn 
ki, gün ve gecelerini ho~ geçir 
mck için güzel erkek pe;'linde 
koşmayı dü-şüııü~orlar. Moris de 
Kobra işte bu türlü kndmlarln 
düşüp'kalkmış çok ~rUbeli biı 
c.rkckHr. Bunun icin onun söyle. 
dikleri çok karakteristiktir . 

Frnn ız romancısı dö Kobra 
diyor ki: 

~~u1.e.ı olmıya rahşımz. Güzel 
degtlscnız, sıcak kanlı görünu
niiz. Böyle de olamazsanız dai'ınu 
şen olunuz; çünkü, sinekler sirke 
ılo avlanamaz ... , 

..Şuna emin olunuz ki, on er 
kekten sekizi sizin ruh ve iç gu. 
zelliğinizden ziyade, harici ~örU· 
nüşüniize bakar. Bu, fecidir, a 
ma. bir hakikattir. Şu halde. 
en ibüylik rolü gözleriniz oynıya. 
caktır. Çünkü, gözler bit'('r ka
pandır. 

Erkeklerı diplomatça idare 
etmeğc calışınız. Meşela karşı· 
nızdaki erkeği üzcrinimeki hazır 
elbisenin çok güzel ve yakışıklı 
olduğuna ikna diniz. Hatta, en 
usta bir terzi elinden çrkmıştnıı 
daha biçimli olduğunu temin e
diniz. 

ErkeXler arasında kadına kar-
61 olan zevk ve his ve intihap 
meselef:inde evivenın yiıksek ve 
alcaklığı olamn . 

nasihatler ... 
Her kadının erıkeği hoşnut e

d~bilmek için konı;şacağı mese
leler şunlar olmalıdır: 

'"Ah ... Siz diinyanın hic lbir 
erkeğine lbenzcmezsiniz. 

"Bırakınız !beni, çok rica ede
rim. Qünkü sonra .çok ıstırap 
duyacağım,,. 

"Of ... Bu derece tatlı öpmeği 
nereden -ö~endinlz.,, 

"Bilmem, eğer benden ayrJ 
yaşayacak olursanız, ben ne ya· 
parım ... 

"Beni hediyelere garkctmcsc. 
niz bile. sevgimden bir zerre 
kaybolacak değildir ... 

Fakat ı;"vdiğiniz bir erkeğin 
iizerine çok fazla düşerek hedi · 
yeler vermeyiniz. Çünkü vicda
nınızın temizliğinden ffiiphc 
eder. 

His \ c ihtiras muvakkattir. 
Bunun için kocanızla kafa dengi 
cırkada~ olnıağa çahşıınz. Koca· 
sııu azap ıçinde yaşatan kıskanç 
kadın soğuk u damla;;,~nn bc'1· 
zer. Bu damlalar erkeğin içi'lc 
damlaya, damlaya c! "lik açar .. 
Maamafih, ara sıra V" gay t ma. 
baretle kıskançlığınızı hbsctliri 
niz. Çünkü, erkek bundan gurm 
duyur. 

Bazı cı kc!. · ı midcleı ı vası 
tnsivle memnun etmek münıkun. 
<!Ur~ Öyle erkekler vardır ki pi 
liwdnn hoşlanır ve kansı iyi 
ı>ilfiv ııleiııncJni biliyor di~ e. 
(pilavdan dönenin ka§ığı kırıl· 
sın) <liycr \ :ı~.1atınm sonuna 
kada.r kamı na sadık kalır. 

Velhasıl kocasının zevkine 
uygun olnm ıntihap edebilen kn. 
dm me::;ut olur. 

ror. Aynı:wı al ~a bir )"i.izline bak. - .AllaJı~;_.,marladık Mu?.afff'r 
1 Hampa~.:;m nganın koyunlannı nğn .•• 

1 
kaybnt.mlı) çobanına dönınUşsUn. _ GUI gUI ı.,,.,,,;;_ k 
• ""bU t f . e e ""'b'""• u.sura Karı o r . tıın ta Tobler c;i.kolnta bakma hani. Vallahi numarayı sa.. 
fabrikası gıbl ı>nkct paket her gcı• na onlnr koymuslar. Bendeniv:ic> 
g~cc koynuna nd~ nlor. Blzlm kabahat yok, 
guynm ~ıllı ~ayı Mahmut Saim ı numaralı enayü ... 
bey hlıJa Mc>dilıa deyip durol'.. Tevekkeli MemUi ağa dememi~· 

tı ennyü? ... diye!. 
Han odablllJrlığına başlıynlı Mu. 

znt'ferle ammız ç iyi idi. Ona 
bir akşam ru:lıımııkıllı rakı içirdim. 
Sarhpş oldu. Medi.hanın sözU ~1. 
dı. ı::arhoş ağzıyla: 

- Ben ... dedi, her eyi bilirJıı. 
Fakat gormemezliğc gelirim lbe • 
gUm. Medihaıun iki çeşıt dostları 
mrdır. Birincisi enayUler, iıdncisi 
açık gözler ... 

- Enayiler, açık gözler mi? .• 
- Evet ... Ml'scllı. zntıal!nlz e. 

nayillcriıı basmdasınız? .. 
- Ben ... 
- Jt;vet. .. Te 'bihte da.nlnıak ol• 

maz ya? .. 
- Yok ... Ne müruısebet ? .. 
- Iesela sız t numaralı cnıı-

~niiz ". İki numaralt enayU, 
Marten Omkynn efendi var .. 

- Şu günn-lik antrrpocusu? •• 
- }J\ret! .. O da sizin gibi gnzl. 

ııodn mazinodn görür?. Üç numa.. 
nılı cna)ü .. Şehzade Ziyaeddin e. 
fendi. 

- Dört, bci; .. 
- O atn1nr begüm, benim bit-

dUğüm üç enııyüsU vnr. 
- Bir numııra.lısr ben ... 
- Evet!. Amma dıı.nhna be. 

gtlrn. Bak nıln:nu jçt.im, Bu numa. 
rn.rı ben koymadan. Onlar koy .. 
rouşlnr. :Medihnyln Zeynep., 

- Evet! .. Size bir numara e.. 
ıınyU dıyorlur. Mesellı. bir numara• 
JI enayü lbu akşam gaz.inoda bek. 
liyecek dediler mi, lbcn hemen 
anJarum.. "Bizim sakal}u yandu 
yine cayur cayur,, dive lknlbim • 
den geçer. 

, ...... ,. 

·~ 

Fnkat, her ne olursa olsun az.. 
metrn4fUm. Medilıcıyı muhakkak 
elde edccet;rfm ve onu etrafmıd~ 
döndilrecektim. 

. Bendeniz, yruıi l numaralı en~. 
l'l bu fik.il'deydim. 

Mar:ten Orakyanı, Şehzade Zi • 
yaeddin efendiyi, veznedar .Ra.gtp 
beyi, mektepli 1smaili atlatmak ... 

Herhalde ya.~a mektnpli Mcdi• 
ha iln mUS!\vf olmalıdır K:imbillr 
belki lbUtUn kalbbrle o~u seviyor: 

Ve biz, lblr, iki, Uç. dört nunuı. 
ralr enayUICT bu mektepli gencin 
refahı ve zevki iç.in çnlıı:ııyoroz. 

H<'men tahkik cttlm: 
Marten Ornkyn.n Eminönünde 

gilmrUk antrepo.sun.daydı. İşi o ka.. 
dnr pal'lnkmış ki, bazan yirmi beş 
u;aıık ba.nknot.la clgarn ya.kn.nnı~. 
Zıyneddin efendi son derece ev _ 
ha.nılı ve !hastahktan korkarmış 
mahallede bir hasta var deseleı·: 
maazallah lhnftalarca &raydan dı 
şan çı'kmazmIB. Rn.gıb bey reji 
idarosinin Cibali fabrikMmda ve~ 
ncdard.I. :Lmıaıı de Jnühendis mor 
telbhıde talebeydi, 

Karar verdim: 
- Bu,gün ı>el'66mbc. haftaya 

bu CCCe Medihayn gU\•ey gire'C -
ğim ... 

(Devamı var) 

tefrlkamıı.ı koyamadlk. Ö&ür dlJe.. 
ıh. 

T. JŞ BANKASI 
K :içüh Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞlDE.I-E H 4 Şu t, ı Maya, ) Ağ\lstoa. 8 UdncltetrUı 
tarlhlcrln!!() yapılu 

1941 ıki'amlyeıerJ 
1 • t WOO ı...ıııı • ıuoo. Unı '2t\G . .. '4:000- . 
1 160 c 1500.- • 100 . -~.- . 
• • 1000 - 8000.- ~ ~ . • •OOO.- . 
• 60( .. 2000. ~()( IO . .. liOO.- . 

• \.. .. ~· ,., ..... • ~ ' •.I • .. • • ~ • • • 
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Büyük Röpor aı seris· - 9 - Röportajı yapan 
Maamalih biz çok güzel giz 

ı, 1miş, birH:irimizilen ellişer ar
ş , mesafeyle üç noktada siper 
a mış, böylece ateşe başlayınca 
n ı.y halkının elimi7.den kurtul 
ıı lmasını temin etmiştik. I<'akat, 
e' l • i hesap çarşıya uymadı 'fıo_ 
c· m . !;traf nda iki sıra muha 
f 'a ıı .... liyen güveyi ve gelin ta
l· nı tam önümüzden ı,!eçerken 
t ·e,~imı ateşledim.. Bunu, pu 
·- la1<i arkadaşlarımın ateşleri 
ta dp etti .•• Alayda bir kaynaş
ın -ı. h1ykırışma oldu.. Atlılar 
vcl boyunca dörtnalla hayvanla 
r•ı ı sürdüler. Hizmetkarlardan 
bir kısmı yere atladı. Biz, dur. 
m"\dan makanizrmıyı kımıldatı 
yo ·• teti_ğ-e dokunuyor, :ıtcşi sür. 
dür üyorduk .. Onlar da bize ateşe 
başlndı!ar. Yarım saa t.;;arpıştık. 
\la:v epey uzaklaştıktan sonra 
lıi:.ınıetkarlar da hayvanlarına 
atlad lnr.. Dörtnalla oradan u 
za ·~ııar .. 

'lok geçmeden şehirden çıkan 
ıat larma müfrezesinin oraya 
do • geldiğini gördük. Dağa 
do ı s:ı.vuştuk. Arkadaşlarım. 
da bir tanesi kolundan yaraları
m tı Bizim ateşimiz alaya te
sir et· o.miş, bir hizmetkar yara
laı nı , iki at vurulmuş, gelin, 
güvc:;i, Ayanoğullar.nm akraba
ları b'.l.. ıları kanamadan Çan
gn ıyr v .nışlardı. Bunları son. ı 
ra 61-. ~ndik ... 

b~n de Ka trunonu yoliyle İstan. , niyordum.. Rı\•ayetlerden birisi, 
bula hareket ettim. • Davarcı Raşidin ölümiindeki es-

Buraya gelince hemşerilerime rar. şöy:e şerhediliyordu: Da 
görünmedim. Çı.inkü iki yüzlü varcı, kardeşinin karısiyle gizli 
beceriksizliğim b 0 ndJn evvel bu ve gayri meşri'ı münasebete 
radaki hemşerılere işittirilmiş, başlamış , bunu haber alan kendi 
üstelik Çangırı vilayeti müddei- karısı taraf:ndnn zehirlenmiş, 
umumil!ğ'i traf mdan yolbağı su O::.man da bu rezalete tahammül 
çiyle arnştırıldığ•m da bu mallı. edememiş, ~ok sevdiği karısınr 
mata ılave edilmişti... öldürmüş, dört ya"mdaki çocu-

Kasımpaşa semtine !!t:ldim... ğunu da ağal:eyisinin dul karısı 
Evvela büyük hamamı tuttum, na vermiş, lstanbula gönder-
iş!cttim.. Yedi sene sonra da mişti, 
hancılığa başladım... Ve.. Osmann kendi çocuğun 

Bu kere ,tam 17 senedir Çan dan şüphe ettiği, bunu biraderin. 
gırıya hasret, burada hancıl·k den zannettiği için kendisinden 
edip duruyorum.. uzaklaştırdığı anlaş·Iıyordu .• 

Gelelim hikii.y."?mizin maba. Vaktiyle kendime karı diye 
dine: seçtiğım. Samc:undan get'irtmeğe 

Benim alacağım kadın• karde kalktrğ m \'e hasımlarımızın mü 
şi Osmana nikahlayan Davarcı da.halesiyle ele geçiremediğim 
Raşit bu hadiseden dört sene Osmanın karısı da tuhaf bir ci-
sonra ölmüş, karde~i Osman o. navctc kurban olmuş, Osmanrn 
nun yerine Ayano~ulları ailesi hizmetkarlarından bir sığırtmaç, 
reısliğine germiş, Osmanın da bir gün çobanların yemf'.~ini al 
dört yaşında bir kız ııı ö'•süz hı mak üzere eve ~ldiği vakit genç 
rakan kansı dünyaya gözlerini kadını yalnız bulmuş, tasalluta 
yummuştu. kalk·şmış, kadının mümanaatı ve 

Bu çifte ölüme Çangırı da türlü feryadı karşısında balta ile ka. 
türlü tefsirler yapılmıştı.. Ben, dm parçalamış, o sırada yetişen 
bunları akrabalarım gizlice Osmanla diğer hizmetkfı.rlar ta 
gönderdiği mektuplardan öğre. rafmd:m öldürülmüş, adliye tah. 

Be~iktaşh oyuncu
lara ceza veri' di 

kilmtı da böylece hadiseyi tesbit 
ed~ek vaka bütün esrariyle bir 
likte ortadan kalkmıştı. 

lDevnmı var) 

) ö::-~ saat yol aldık .• nk geldi
ğb z Delicesu köyünde bir a. l 
ğa '•ta oturduk.. Yaralı arka- 1 
da.• ~mızın koluna pansnnan yap. 

tık·. Karndnnıikz actıti~k ıştKı. Bir_az 1 Ankarada.n bildirildiğine göre 13 '9 • 1941 
Ekmek t~ ar e · arnnn VZI. beden terb!ycsi genel d rektörlüğü u oa 'T'Urkçe 20 ı; nadyo 
do: ·~ .. ttan sonra n~ Y~P_a~~ı- ceza heyeti, Ankarndaki son hadi. plfıltlnr Gazetesi 
mı .ı.unak~ e!ı:ıege gmştik, seli maçın müsebbiplerine verdiği ııı ~C' Siynsetieum 2C.4:, Eski htan. 

le • benım ıçın Ça~ı;ya cezayı pazartesi günü ilan edecek. bur bandosu bul kabart' 
&S... ..k imkaru yoktu .. Şeçtıgım Ur 1515 namı §Drkı ve 
kadını kandınnak hacaletinden : Oğrcnd'ğimize göre vakanm müziği ka.ntolnn 
sonra kurduğum pusuda ~a ~l.!- müsebbibi Halil 3 sen~, Hakkı 6 18.l):t Fnsıl ıuız.ı ll oc zımat 
vaffak olamayı§mı. beceriks!zlı- ay Hllsnli ve diğer oyuncular 3 er ıs.ıu ı~d)'o ro?: 'l'akYlmI 
ğimle ı!~r an ~a.y et~ek. v~ye. ve' altışar ay arasında boykot ce. 1 orkestrası ıı.10 ı>ınleylcl 
lincle una;ı :mşeb n cknmın ştıya- , zası nlmışla.rdlr. 19.~0 Konuşma lııtcklerl 
nına. dönmege yuz ıra z::am! . · Ankara Gcnçlerbirliğinden Muf". Knhr:ıman· 21.1,, Konu,nın 

Akrcrbalamn Şehre donebılır- tafa dn kendisine atılan tekmeye (o·un· un 
d •- •t•b "' lur ıınııU lerdi. Ben. şu an an ı ı aren. mukabele ettlgylndcn 5 ay boykot 

b l!ı ır. Hadyo <"a:ı 
Çangırıya veda etmek mec un: cezasına "nrprlm:cıtır. 

mest•leleri) 
l2.ll0 ısnıon 

orkcstraı11 

2280 Ajanıı 

.~;..... Ark d 1 be Y- " ----- lll.811 Ajans yetinde,~... a aş arım m 18tanbuIUU:Y; UçUncU ticaret malı. 19,4.5 Serbest ıo 
bırakmamak hususunda ısrar e. 
diyorlardı. Onları ikna et~im. kcmcsindcn: 
Ben, kara yoliyle tstanbula gıde- 9411114 

oek orada bir köşede yerleşerek Davacı Osman Ma.rmıı.radeniz 
bir 'ia tutacak ve Ayanoğulların. veklll Behram tarafcnJan vefi.lcn I 
dan intikam almak için fırsat 

1

14.7.941 tarihli arzUha'dc, Osman Mar 
be'kliyecıeğim, marndenlzln sahip ve kRptanı olduğu 

Üzerimde 25() altın kadar bir Hatay vn.p:ıru Turhal §l'kcr fabrlkc
para vardı.. Bu para sermaye sına alt bir miktar yültll ile 14 5.941 
ittihazına kafi idi. Arkadaşla- tarihinde hamulcmıı Ikma' ıı;:ın Antıı'
rım üzerlerindeki parayı tama. ya anb:ın İzmit §e!ınden aldığı cm!. -
men bana verdiler. Beni uğurla le lzmltte devlet limanları işletmesi 
dılar. Onlar Çangırıya dönerken umum mUdUrlliğü lskl''erme yanaş • 

Havacıhk 
(Baş t&ra.fı S üncüde) 

ru oluşu havanın iyiliğine, aksi 
takdirde fenalığına. işarettir. 

mıık üzere hareket ettı;ı< sırnda mez-

" daldl>a 
19.5'> •~ski 22. t,"i ~alon 

puşrevler orlı: trası 

Askerlik l!anı 
Tnl> im Ackf'rllk Şub~I 1 e başl:ıdı: 
ı - Şişli, Ta!t.s!m Ha~ köy nahiye· 

ıeri hududu dahlllndel~I blıtUn esnnn 
erbabın!l (Yedek subaylar hariç) mll. 
teıı.lllk askerlik muaı~elktı yeniden 
teşkil edilen ve 15 EyHll 941 tarihin. 
den itibaren fnallyct."l gc-çccek ole.n 
S!pnhioca~ı binası dnlı'IL'ldckl TaksJm 
şubesince görUlecektir 

2 Bir.ne! maddede ııaı geçen bu 
Uç nahiyede ikamet eti p ~ bir oubede 
kayıtlı olmıyan yedek ı•uhny ve erler 
yeni kayıtlarını Taksir:: ı;ubesine yap 
tıracaklo.rı gibi, taşra şut>tıerlndcn bu 
Uç nahiyeye yer dcğiştirer yedek su
baylar dahi kayıtlarır.r Tn kslm şube· 
sinde ynptrracakl.!ırdıı" 

Keyfiyet ebcmmiye•J illln olunur. 

Alqa.m glineş batarken görülen 
turuncu renk havanın ertesi günü 
i!yi olıı.cağm.a. soluk sarı renkten 
ktnnmyn doğru dönUş yağmura 

iılu'et eder. Altm sansı renk rüz. 
girlı hıı.vn.yı bildirir. 

Bu sa.yılan renklerden lxı9ka 
11eflkler havnnm iyiliğini haber ve. 
m .. Havanın fa.zln parlak ve uzak. 
teki dağhmı çok net olarak görü_ 
nii§lerl yağmurun habercis diıler .• 

kt'.ır l.skelentn ynkmmda ve açığınc.ln 1 
demirli bulunan motörlcıle Mehmet 
kaptan lslmli Layter, Rr.U. kuptan tr_ 
nı.tıncla.n manevra ~sna .. ,•da nazarı 

dikkate alındığı lıald" rt.zga.rm tesi • 
rlle ant olarak vapurun önllne sark • 
mı,ş bulunan I.ayterl kunnrmnk ve ha 
mulesi olan 60 ton şeker• zayi etme
mek, ahıJap ve köhne bulunan mezkt\r 1 
lskel~yc bmdlrm.ck suretııe iskelenin 
dört direği ile birkat tn.Haaı kırıl -
mı,ş olduğundan gemiyi ve yükü mu. ~ 
hakkak blr ziyadan kurtardığına da. Oağerli ve Azamı 

Randımanlı emlak 
almak istiyenlere 

(Gtu.eti.>mldıı blrtool •Jf .. IDCIS 

oa3hk 1anuıdald tartl> ~roeve.ı ını 

ooooyla blrllkw g~ndf'rtleet'k) 
EVU:NME l'EKLİFLllllU tı, ı\HA· 

\IA.. it: VERME. .U.11'1 MTIM 
~bı de-art mab.lyetı ııaı. oımıyao ıcıt. 
elik llllnl. r psraıııı7 nf'1trnlumu 

'• v~ r~cı arayanlnr : 
• Orta 2 den ayrılmış 16 yaşında 

kimsesiz bir genç 1Sğle.Jwı sonra bir 
müessesede 1§ aramaktlı.üır. Haberde 
(T.R.) remliııe mUrac.ıs.t,arı. 

1 

RADYO 

kabuı lıslı.lcr• ~t•lnılştlr. AIAka:ı okurların 

taniığtna mUracaatıurı. ıf\023) 
* Orta y~lı ve emnlyetı• bir kadm N 

oır ailenin yalnız veme.lt ışlerln! yap. RADYONUZU 
mek lstemektedlr,Bayar B.V. Beyoğ.

1
F-~" 

•u Ta"•""•' ""'"" Tunn oo••!t> Nu. I ıah• "'° 
::: Y~~~o~çm:,~:~::: ,:•,::~ R A DYönıu•Nü Ztl..-
mtiessescde. bir mimar ycnında az blı ,-
ücretle iş aramaktadır , R"'inde bonse• ,\lues!>e"e'-ıııe ıuuracıı.ııt e.ıınıL. a.UH.'O NtJZHET ııoP 

· vlslerı vardır <Mlatt) remzine mllnı .nlicelıhe:r atöhf'sin' Pn\rltıll.e tim.adı• bulundurur. f 
c:aat rJt: 

• Dlz'!ı ve oııumult' ocnT.lnil ve mı RADYO N UZn&J 
rotıu 'Jlntörle:'\n tıaır.?:ı.· kınıstllğın • ~ 
yapmış ve c:Jlnje nU• eat!nlt b<ıneer ,... ,,ıo0 

vtslı>rl tı•ılunan ':ıır oaşmPKlnfst ış ara 
maktadır l'aşruyıı 1e l{lcehll!ı (Us 

o;a ı remzine mtıra..:aaı 

• rurkce rra.uııı:t.ca tunımca mtı 

·emmeı oi{ur yazar ve l<onuşur llyn. 
~a biraz tng-lll1N• ctllr ul<erl!kle a. 
ı.Akaııı oımıyan '<efil .:ö!lt.;rPhllen 
-:ıesaptan ve muhaset:>ccı•r anlayan btı 
'>ll v •ıcuz bit Ocretıe .!' ~:-n mal< tadır 
•M.T V.) remzine mllracaat 

• 'Nlrlu;e traıısız.ca aıunabere " 
lercUmeye vı'.ıkıt vazı mı•klnesı kulları 
masını ve munı.scbc tıllen malı bir 

ınUessesede •ı,an bir ~enç saat rtört 
ten sonra mrkaç saat calışablleceg-• 

bir iş aramaktadır Beyoğlu postrea. 
tan HUs,yln adresıne yazılması 

• Fransız mektet>I ort.e 1tııımmdar 

mezun, daktllo bilen bir bayan tş ara. 
maktadır. fl!rkçeıı! iyidir 1 Neverı 

remzine mllracaat 
• rUrkçe ve franeızca;tı mUkt'mmeı 

ollen gene t>lr :-ıayan sahah veya öğle. 
den sonralan tercllme ltlt:rlnde çaıı.ş. 
malı l\zere ı.ş aramoktadır Almanca 
jan tercUmeıer de vapa bUlr ı R.B.T.) 
remzine mUracaat. 

• LiS'! mezunu. ı\nado0uıu ~RILŞ 

llac, dUrll.9t .::l<ld! almac~ ve ntraı 

aktilo b!.Jen le yaşmde t>tr ~ene ~ 
ı.ı.ramaktadtr. Husuıııt oıart>ıı. ortamek 
tep ve Uae tale -,es!ne ~ııe•eı1 vanın 

ja az bir Ucretle r:yazı ·ıe tızık ve 
almanca dereleri verebilir. 11.K.E ı 

remzine muracaat. 
• Lise taıeoecııne ttlro(Çtı rran•ızc. 

ve kUltUı :ıersleı1 ıte orta •e Uk mel< 
tep talebelerme '\er 1en •erıllr 

ıB.N.Ş. remzlne müracaat 
• 29 yaşında Eek!lr ıı~;terıtkıe aıa. 

!<a8l olmıyan yeni ve esk4 yazılan rt. 
ııın bir genç 11er ne ol•Jrss oıııun bir 

" aramaktadır (B S.) remz.Jne mu. 
.. acaat. 

• Mai1 vazlyetl:ıl.ro ')()t.ukluğl. ;ti 

zUnden bU sene .aıısıll:ıı> devam ede. 
memek ıarure~tnde bulunan oır gen~ 

herhangi bir mUesse'let1r tı.ı aramak 
tadır. f F Yaııcıoğlu ı rPmztne mUra. 

;aat. 
• 24 yaşında bir oaya;ı oır dtlkkl\n. 

da ~tıeılık tşl aramaktadır l'ilrkı;e 

franeızca rumca 1!tur Y'az.ar l Mıını> 
:.:a ı remzine muracaat. 

Aldırınız: 
Aşağıda rumıı:r::arı vıuıh 

Kuyu<'ularunı:ı:m ~roı:nıoıt 

mPktupları ıııart>tıaoeml~o"" 

lan dabUl ncncun "8lmbtao 

'"'" o (l"ll"D 
qıur.aı 

~ıı:•p~·· 

luMlar vtıya ..aaı ıı dl!fl _..nnı otldır 

ınııları rll'8 rılunıır 

(Rat>la ı ı H.K.ı ($CV_,L) ı 24 .Semra) 

1 

(B.N.B.I fRlyazlyc) (M H) (Rahimi 
(Hamdi) F.S.V.) (İ.S.K.) (A.D.) 
(M.K. 86) (82 Çaylak)' t'f T. ) tK.Bl 

(A. Yılmazı IR.8:5) •N Kalpnk<:ıl 

Gnıata \ ' oy\·01111 C'tlddt1'11 ,.,.o -t: \. oyvoda Jııuıı , e 

De vle t 
ı iti 

Demiryolları ve Limanları t 
Umum idaresi i la nları 

'------------------------------------ o11t' llı.hıımnwn bcocıı t 1&500ı ()n dokuz bin be,şyüz> il~ 15 ıt 
taafi~·e edilmiş pamı;l! yağı, 29 O 941 pazartesi gUnU saat 
usuııı ıle Ankarnaa ıu:. ı e bina11ı:.da sa un aımacaJctır. attıJlı' ı~ 

Bu işe girmeJ: utıyımtcrin \ 14t,2.:SO) ı Bin dört~ ~ , 
ruşı lıral;k mJvakkat teminat le 'kanunun tayın etU~eıetl 
terini aynı gUn sant L4 e kndnr komisyon reisliğin<' ı; _..ıfirP 

dllıre--
ı:;;:ırtnameler rara.ıs:2 olarak Anl;orada malzeme 

şad tcsellUn• ve sevk ı;eflığlnde:ı C:j?ttııacaktır. 18105) 
. . .. ~il 

lstasyonı:ırım zcı.ı. Şam .Hama ve temdidi den;~·}( cırı:, ~ 
Şam, Tra:nıan;ıam ~an.al' ve .~•\S\ı:' ltt1tsyonıarına ve oııl"" ıl 
beke~inuc Bı.ğda· - 'luköçek "ı•nıındakl btitUn tstasY ı<O o' 
b~Je bu ıstasyonlardan ıatasyo,ı.a• .nıızıı tam vagon yU ~ 
şattlar:a dc.gru r.ıaklıya..cı başııı.nmı~tıı. tıetl ıtl 

!d .. r.:ının· a!t :ncsıı.feler ıçin uıın vagon yU~tli ucre :iŞD ,,ı oj}' 
olduğu gibı tarı!eierlnd~ tayin eıil'rr. asgari mıkt.arıar eııııt""' ~ 
dile hakik! siklet üzerir.ctn bcsau "f"llir. Y~lnız dtğer d a~c.f' t 

ultl,,. ~ dan istasyonlnr1mı2a I<\ ccck e<i.ı uı.rı.feye tAb~ ball'.I IJI ti 
ıet kaydı arıınmaz D•ğer demıryollnr na alt mesafeler ~,ı· ~ 
Ucret!er!ı('; ~urıye ve Cenup de:nlrycllann.!a lraı:ıa ~ _ i~ 1 

1 
tondruı ve Şam - H!lnuı ve tenı-11,1\ r.ıcmlryolların :ia 1,. ıer ff• / 
ıar !çir. (5) ve 2V- W,4 ton'uk vl.lg"nlı.r için (81 ve 25• !det L-J"' 
gcnfa- iç!r. OG) ton•lıııı az oımıı'Tıı.I· Uzcre ıakıkl &! _,,..J 

edilir. ' &J ıctY..- t-
Ipe Jr kozası -iımy: ve CenJP C'l'mıryoııarında tor r,e(JJ' 1 

dl:-. L'c trı• ııa·ı.iyı.tııı l'ııngl lstll<ıyu.ı.ardan kab•J edile . .A,r.•'11" 
da'~"'" .. ' sureti'! tedı;,•e .:ctilc\·~ı"'i-ı1: ve dııteı •.nthlk şartıanna - ııı6' 

silı'.ıt içın istasyor.lnrıı ırl!racnat ı>C:lımeeı rica r:ııunur 

J.'anmm B . ılı< ı 

J",'2!!.~0 1a lıl 

909115 

.,ır,11 
_...,ırıı.t ıJ· 

.Nafia r.'tıc.tırlUğU cıalıni ı--ııct e11 Ol' 
tınlaca-ı: ıso .aıum maa kil"' ıı.oı"" 
Köprtıı.P.r tamırntm...ı:ı ınıııan tf 
dtımlr ni:ı: vt: ecıevat. ııı. ı,1 

Tahır>in bedclle!ı!e tem nat nı.k.arıarı yuı<ardll >;001ıııl~ 
açık ek.,ı tnıcy Y.<''lı..ımu;;ıtur ~ ~r-..ııısme erı zaoıt ve 1 14 

u s;ııı Jt" knlcm:nd<- l!ôıUil!tl1ır L'late 24 9 i.l4_ çnı,rmoa ı;U0 
8 

oı· , 
vev t" 

rr.ı:>1tı yap.ıac:ıktı: ''a.JplPrm •ııt tfmına makt>UZ 
11 

5'1' 
yılına alt t:cnrı t ı•".!.:I. vesıkalıı'.:l .ı 1.Jl!llC gı.tntl ın:.ıaYYc: 
m.:!n<.:e bulunmaıuı·ı .• tızıındır. • 7 Jc1tl ı tl',/ 

• ..,.. ·rnil'°tf. 
204" p Alca oiıt\llı rnı;:sı otomcbl'ıoın .ıahlplerl Kil 11cıeı' .f. 

· ı11<ıe..ı ır 
vı•sıltı nak!!ye -<-~•1ılnr.en •Jlan ;,.)r•;.ıırını ö..ıemeı 

12 9.ıo t 
emvaı kanunu hi~kılmterıııe gore •uın. cncUmenln J2 :ı:ıııı.nl tıı', 
1~40 eıı.yıl• knrarı h:atır.aan 'llm .. ~·rı:ı ve burcunun tJl ~r ~ 

N~ ~~ lıanedt: C hnnbcylı tl:•r.1h m n ı; ıraJır.da 93i mode• ptı"'' t 
y.!ttcltl tı.ks• otomobil nncız ıı · ı:.. ıılrnmıştır ıs 9.9

41 pıl"~ 
14 te ma!uı 11 ınczkurılı. uçık ıır.tırnua suretlle sıı.tr§ • 

8 (Sıfl' 

,_4tl 
" • • ııır P " 

HRseid, Ccrrall:>&!JI!. Beyoğl .. .ıe lUnrevl ııııcı•aıı~994 ıı.'· ti 
ncplcilmiı ao~·urıı evır.ır. ,ı.ııuıı: ın •}·,'"' .çın aıuıacıı.ı> :.itlııı ~ t' 
man etı pazaıtık .mrcıııe satın ... :r..uaktır. Beııer ıul0" :ı."tı~ 
kuruş v~ ılk •.em.nalı J149 !ln:ı 7fi 1' uruştuı şartr.aınc (1110 ~ 
mUdıırJUğl\ kulemlı::de r,oı Ulcb lir tı:.ı:ıle 19 9 Oll cuına g .,"t'J" 

}(bllZ • 
euchmende vnpııacnfctır Taliple rn U1' teminat ına , .. ,tf' . U nıt .. 
941 plma ait t:carct ouuı veslli:ı arUe ihale gilL 

Güneş parlak olarak doğar ve 
hemen arluı.8mtlan semayı kurşuni 
bir renk ka.p~a iyi değildir. GU_ 
~n bulutlar anısmdnn ve kendi ı

1 renginde yükselmesi havanın o 
gün iyi olacağına bir işaret teşkil 

tr Raik kaptan taratınJr n '"erilen de
niz raporunun alınması istenilmiş bı·. 
ıunduğundan mahkcmer.e; ınuhnkeme I 
tçin 17.9.941 çarşamba gUnU saat 16 
tayin edllmlg olduğun~an alfl.kadar
larm yevmi mezknrdo mahkemede 
hazır bulnnmaıarı ıl~n ~lunur. 

1 

(1:5 LeylAI (İ;--rnlr) lNcvın 231 

Karaköyctc S:tltanmım:ıınmda Bey 1 (Ticaret 46) (Clddt) (Ar. Sel CU 291 

oğlundıı en kıymetli hanlıula Maçka, 1 (T.B.) (A. Yazıcıoğiu) tM.T.V.) 
ş şli ve Eeyo{i;lun<b Yüksel~ rand·- ı --

encUmcncıc t.u.unmn arı ı 79701 • dt-• ol,,, 
1sta&1hu! asliye ikincı h\1kuk hakimli" of. 

eder... 1 
Havadaki bulutlarm renkleri ve 

şekilleri de birer tahmin unsuru 1 
olaıbillrler. Alu esmer Ustü parlak 
beyaz pamuk yığ:nı şeKlindeki btL 
lutla.rla koyu gri ve alçak renkteki 
bulutlar yağmur yaparlar. Efer 
semadaki bulutlar ı!.-i. katsa, yani 
bir kat aşağlda. ve bir de onun üs_ 
tünde bulut katı bulunuyorsa aşa_ 
ğlda olnnı mutlak surette yağmur_ 
lıışrl'. 

G<irUiüyor ki, elimizde alet oL 
mamakla beraber şöyle bir etrafı_ 
mrr.a mlide-kkik bir gözle ve az çok 
not edilmiş buı işaretleri a.rıyarnk 
bakacak olursak blr gün ?.arfmda_ 
ki hareketlerimizde ve arzuları_ 

mızdn olacak hava hfı.disele'rini tah 
min edeblllri.z. Bu belki büyük bir 
kazanç telli.kki cdilmiyebilir. Fa_ 
kat daha ziyade y:ız günlerinden 
bir paznrm zı aileniz efradile ve_ 
ya arkadaşlarınızln bir kır g("zin_ 
ti8inde geçirmek ister ve ya:rıyold:ı. 
liQdeUi bir yağmvra tutulacak 
~. bu basit hadiselerin 
lnJ':m.etlni takdir etmek fn"8a.tma 
orebil.irl!llnhı. Halbuki basit bir iki 
lfılgi aiıle gü,zcl Wr rehber ola.bilh-. 

&. ŞABKLI 

l~ AUANJYOK 
manlı bUtUn J<0nforu ha\:: apartıman Galatada Billur aoic'lğm<ln BUiur 
br satııtktır Mllrac'lnt. l hanının 9 numarasındn o: tak olarak ApnrtıU:nn veya otelde kapıcılık et.. 

mek istlycn bir kan koca hlz:: et urr.

1 yorlar. 

AJAN MÜLK: Ycn!postan~ cadde çalıııtığımız Ayetullah re bazı mUhim 
sl TUrbe soka'< Kaztdker Han No 1 scbcblcrden dolayı i§bi-!lğıne d<'vam-
1"·, 5 Tclc!on 2462G 1 dan sarfınazar ettiğlır.J<' 1 4 e) ını 941 1 Ortııköy - Qadtağa Oç yıldız S-O. 1 

kak 22 nunınrnda Fethi 

Edirne Hususi Muhasebe Müdürlüğimden: 
Edirne mem tket hU!'tan~sln•.:ı 04ı mnlt yı1ma alt rıı.ç lhtıvacı pazarlıkla 

ihale edileceğinden tnlıplenn llste·r'l\ görmek ve paznr1ı11-n lştl .. nk etmek Uze. 
re 23.fi ou salı gUııü F&al 15 te vi'.t.yet daimi encümenin" mUP <'nıılları.(Sl~:S) 

İstanbul Belediye Riy,-ısetinden: 
Hesııp Işlerl :.•l!aU• ~Uğtlnde nıür.lıal bulunan (30) lira nı:ıll{.h mUro.kip. 

ılk !çın l'l.{l 941 tıırihone mUsadlf çarşamba gUnU saat 14 to nıl.lsnbnka im.. 
liharu ynpıl:ıcaktır 

A§<"lğıda ya2 ılı eu;afı haiz ol.n~iı.rın 16.9.9H gUnU akgan ınn kadar bc
lcdiyo rlyasctıne i~;Udn ile mUr.a.cw. ederek ıstenl!en vesaiki vermeleri ve 
layiıo ec!!len gün ,.e saatte belcdiy~ merkez blnMında hazır hu \mmalan. 

ı - - Türk olnıah, ı - YUks di İktisat ve Ticaret, sl::insaı bılgJler okulla.. 
n veya hukuk !.niu:ıtco! mezunu Ciınıa. 8 - Askerliğini yapı•ıı3 olmak 4 -
EO ynşmcı:ın yul<n rı o! "t:amak. 

İstenilen .-esnlk: 1 - IIUviy<'t cüzdanı, 2 - Askerlik vesıkası, 8 -
Mektı.p dıplomruıı, 4 - Doğruluk 'k~ğıdı, 5 - 4,6X6 ı>b3dmd fctoğrnf 

tmtıhnn dtıdt'kl r''"'-zut11r,,~n •ı ı a kılınacnlttır: l - İd'\ 1 nususlye ve 
be cdıyc verg• ve ruıfrrı!erl, 2 Biitçe mevzuatı, 3 -- ""ı.:hr.s1>bc us11lleri, 
4 -- Cezu ve hukuk t.Pulii munoı.kemelerl. 5 - T. <:<'zn kan~•J.u. 6 - tnhsil 

emval, icra ve ıfltis lianunlan, 
Bu imtlhona geıek belediye ve gercluıe anır te§klın.tta.n 8~ Uro.lık derece. 

ye terfle bok kaznnnıııı olup dn , n ışığı lise veya muad!ll ~·:rccesinde tab. 
.'lill olanlar da sırc:ınırıcr. MUracant ede<:eklerln vesaiki nokı:uı; oldu''ll tak
dlrdıl lmtıb&Da ('9bD olamazlar. \M71) 

tarihinden itibaren ker..fülnin benin'. 
le hiçbir ala.kası kalma:!ığmı ve b~dc. 
ma adresimin Beyot~ıı Ebis sokak 
Vakıf ban 7 No. Telefon 41694 olduğu 
nu sayın tUccar ve mUstertıerlme illl.n 

ederim. 
1 lfut<-wl >ıunUn 

Yeni 'Neşrıyat: 

Çığır 

105 inci sayısı da gali.!!. Bu sayıda: 
Hıfzı Oğuz Dckatan ıı !Harp sonu 
dünyası), M. Sanıh .n ::ı (KöylUmtı. 

zUn iaşe sinde rcalltelilc.r), Dr. Suat 
Seren'ln lGörUşler ve g&terlşler), M, 
SUreyya Anamur'un (Pi" 'J&O ve muş_ 
terek bahls), HUS<?yiı. Nı:ımık Orkun'un 
(Macar edebiyatı tari:ıl), Cahlt Okur 
er'ln (Bir hlkll.yenin Sim ı . Orcl. Prof 
W. Peters'ln (YUz ifadelninin te!llirl), 
Faik Kurdoğlu'nun CBenz.n. İspirto), 
Falih Rıfkı Atay'm (Hl\o.r.selerln ver 
diği dersler), Ömer Tilrk'Un (Konuş., 

malar ve Ulltll) ba§lıkh makale, etUd 
~ tenkttlerl. 

041;:;:1a ~t> 
, fıPdşll il' 

uavncı :.n'lısarlar I11tanbul l•ışınlluüriyetl ttır8 ,..., • 
1
(1' 

d&ı>- • 
keresteci soka1t No. 4 Fatma <Lp.o. l maııwın kat ~ r:o -'~ 1 
ahıren Samr.uııd~ llJ ır:ır.yıs ma.-ıaucııi Gazı c:ı.:ıdeSillde ce·f.l #' 
t>eyAn oıunnn Haber ve Tan g.ı~t.;'ı.:rınde mUstahdcJ'.11 .ril'ıı.P 
alryhlrıc mumaı:lylı CffitU Tcv!i!~ '.o Samsun tütUD fo.O e ş~~'·-" 
iken aldığı mezuniyetin. tccııvUz. el.llği halde vazi!e5~ytı -1 ı;ıı ~. 
dolayı vazlfeslr.e nlb&y<ıt vrlıml!l o:ı:uğundan ınuınetı tctılil', ' 
ğı olnn 481 lira. 911 kuru~un tahP•.ıl c!avasmdan do1aY1 ..... # ",< 

JJ oıı:ııs..- ı.-. 
yt.nln mumnlleynıu hc.Uhnzır tka'l etı;Ahmın bC 1.ı d•,Pıt 

tebllğıne vo err.rl mııhnkemenin (.10 941 salı günU ssaı:ıı .,-e ~ 
mecc karar wrlln:lş o•duğund'ln tdy<.ıı edilen işbu g ll!.ıllıı1' ,•ı' 
hin n~ı:.hkemeyc gcıınesi aKSI takmcie hakkındalti Jlıı.JI 
bnk•lt1.C~~1 hir nUebam mı.hkeme cıvaıınancslne a;;t!Ol~ jJl 
Hği makamms kaim c,mnk u~rc ·-·~n olunur. ısıt.:19 .,Jı 

• • oııl.I " İstanbul Fıyat Muarkabe KomısY 1 .,~ 
ıco No. ıı lllın: sııe ~1' ~ 

Petrol, ofüı, ll!!Ke:t tnhnkaııır ve dcvlctın sernıs)rcd 0 ~f-,1'., 
müstesna oır...1ıı.k ıızt.re c.llerlnde ll) kUoluk bir tene:ı.e bir teJ11~..,r~ 
12,5 kiloluk hlr. t<·lle'<ı <'er. fazla hf'.ıızın. 14.75 kllolu1' bt. ıJll6 .,.,-., 

rol, 15 klloıulf bir tenekeden fazı'! motorin "Mazot.. rfllte fC- ,,
nerede bulun1urduk~arrr.ı, c!nsını miktarını ııangl ta~ ııll ~l 
yaa olunı1uğunu ve n.Ul"4yaa flyat.n• ve kendi adresle rıU"°ıı -''~ 
nam~ ile en g"Ç U: 9 Of .. eaat 17 ~e lmdnr mahallln en pı;PııJI / 

makbu:r mııkaMJlnde lıfld!rmelerl nılıll korunma kanu 

' t-.ı lst~a<len lllın olunur. t).tl 
NtJT: ·~ t11l< 
1 - Beyottname mUnderlca ·mm tevıılki fcabettı ,,, 

bite salflhiyetll mnkamn ibraz edlh.-cektlr. t JS tJ 

2 - Mali ine ::,ağlan bcyannaıq ~erJ ıs.9.9~1 sa" 
ıace.kttt ( s1s11 


