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Hür F.ransızla.r Sı..ıriycdc vatan• 
larmm dUşmanlari,le d<?ğrudan 
doğruya kİırştlS.§l'Iladılarsa da o 
dW;manlarla birkı;en ve Fran
sız menfaatini iyi idrak edem!. 
yen vstandaşları buldular 
Onların mOcadolc hakikatte 
Fransa lehinde çalınmaktan 
b:ışka bir miına~·ı haız aeğildir. 
CtinkU F'r.ansanm kurtulması ve 
Avrupa allfs\. içinde 13.yık oldu
ğu me\·kii alması ancak bu te. 
§ebbUslerin muvaffakıycti saye
sinde kabil olacağına iman ,.. • 
mişlerdir. Hilr Fransa h:m~kC· 
tind hiwir §t!Jıai C!.111cl ve bır
sıça.h (ÖZ ç::ı:rpmryot. ı Hür 
bir d '\:l t hlunetind harbPt
mhorıar; onlar vatanlarına bir. 
ıttİrak mua}ıedrnamesile ,bağlı 
rnUltefıklrrin .yanında müeterek 
t"lycnin bhakkuk cıtmes.i ve 
Z..-ran,anın ha) at bulması içfo 
çarprşıyorlar. 

Vazan: 

Blıeylil Cablt Yalçın 
Amiral Darlan hür Fransa ha. 

rekct1nlın git Uk~e km\ et bulma· 
ından cndlıı;c etmeye b8'1ıyarak 

hiitün Fransa vı kendi etrafında 
toplamak i~i~ ümltsli""e gayret• 
ler sarfcdh or 'f' bu arada, gayet 
fuhaf b"r ~tık \6 muhakeme e
seri gösterf~·or. \'i~I amiralinin 
hür Fransızia.ra radyoda ya.ptığt 
bir hitabeye göre hiir Fransa te~
kllitma mensup L'"kerler ~bir 
~ Fransa iLJe) hinde kulland
lbtyacaklar ,'(~ F'.ransayla harbe 
sevkcdllınlyeceklerdi. Halbuki 
§imdiye kadar onlara yaptmlan 
lı. h~p bunclan (be.retmiş. Hör 
FJ'anıfnlar harekete geçtikleri 
yerlerde dilpıaala hl~ karşılaş• 
rnanuşlar, )mı1ıla.rmda yine Fran· 
sızlan bulJnu~l&r ve onlarla har. 
betml~ler 

Amiraf Darlan Eritre ,.e Ha· 
~istan muharebelerini tamamen 
:unutmul gibi görtinöyor. Orada 
Hür Fransız kuV\·etlerf , .. taıııan
nm en aıgm bir düşmanına ka.rşı 
birer JWıraınan gibi döğüştülcr 
\'e Frinsız ~ref ve namusunu mu• 
ha.faza ettiler. Bu ıeref hötün 
Fn.n5anm hakkıydı. Ve büt.lin 
Fransa onu müdafaaya i~tirak et. 
melJ)•dl, fakat Vfşl hlikfımettnln 
ta.klp etttğf yanlış ~ol Fransanm 
kaliramanlf.c ve vatanper\'erıtk 
an•aııestnl temsil etmek bahtiyar. 
hltnı hlir Fransız ku'"ctlerfne in• 
hisar ettirdi. 

SON FtAVADiSLER HAZiRAN 

1DARE\"ERİ: ANKARA CADDESİ 

Alman Türk
anlaşması 

Cumhurreisimizle Alman 
devlet reisi arasında sanlimi 

telgraflar teati edildi 

ALMANYA iLE YENi TiCARET 
MUAHEDESi 

HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI 
ALMAN 
Gazeteleri 
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Milli Şef 
Bu sabah Yalovayı 
şereflendirdiler 
Ank.anı, 211 ıA.A.) - Rcisl.:.ımrur 1srnet 1nönU, bu ak§am husus! tren· 

!eri ile, bir knç gun lııtlrahat etmek Uzerli Valovaya hareket etmişler ve is· 
tasyonda Bliyllk M!Ilct Meclisi Relsı AbdUJhalik Rcnda, Başvekil Doktor 
Refik Saycam, btitüu vekiller, Cu tır:.uriyet Halk Partisi Genel Sckrct<'ri, bir 
çok mebuslar, Ankara \'alisi ve •)e'eaiyc ~e1-'I, mevki ve merkez komutan. 
!arı, emn!ye1 müdUrl' \'C diğer bl• c.ok zeva!. tarafından teşyi cdllmlşlerIDr. 

Milll Şefimiz bu sabah Dcrlnced<! trenden inmişler ve hususi motörlc 
Yalovayı şcrencndirml§lcrdir. 

ltabve tevziatı 
Anı.ara, 20 (A. A.) - Türk -

Almnn dostluk muahedesinin akdi 
mlinasebctilc, Rci.sicumhur lsmet 
lnönü ile Alman Rcich'ı I<'ührcr 

Şansölyesi Adolf Bitler. ara:S~?a 
aşağıdaki telgrafla~ teati edilıDi§.o 
lir: 

Tıcaret Vekaletinin hazırladıOı 
meml.eketimiz hakkında talimatname yarın gel yor 

Hariciye 
Vekilimiz;e 

Alman Hariciye 
· Nazırı arasında 
Teati edı\en 

dostane 

Eksel.Ans Adolf HiUcr • 
Alman Re,ch'ı Führer Şansç;tycsi 

Berlin 

Hararetli ne~riyata T evziaata Pazartesi günün-
devam edıyor den itibaren başlanacak 

Türkiye ile Almanya arasında Berlin, 20 CA.A.) - J>cr§embe ak. 
samimi ve hakiki bir d06tluğu pmı gazeteleri, pakt hakkında bir 
tcmlıtr eden muahedcnln imzası kaç sütun Uzerine tefsir neşrinde de· 
ünaııebctıile 'Eltseiıiırsmıza tam 1 vam etmekte ve makalckırinl RciBi

:emnuniyethnin ifadesıni bildir • cumhur lıımct lnönUnUn ve Hariciye 
mekJe bilhassa ba.htiyartm. Vekili ŞUkrll Saraçoğlun~ fotoğraf. 

Bugün iki memleketinJiz ve mil. ıarı ile siliılemcktedir. 
ıct.ıe-rlmiz karşılıklı 'bır itimat Saraçoğlunun beyanatı, en mutena 
dC\Tesinc'. daiına orada kalmak yerde nC§ttdllm~ktedir. Bllhırc, pakt 
kat'i atmilc giriyorlar, hakkında Roma, Sofyn, Buda,Pe§te, 

Bu mes'ıtt fırsa.tttan 1>ijiSt.ifado Stokholm, 'Ncvyork ve Tokyodan gel· 
ııize do;ıtluğıµnun ..ıbütiin. teminatı• mi§ olan telgra.fiar gelmektedir. Bll. 
nı .yolluyımını, .Ba:y Şansöylc. qııasa. Amerikan tt'fsirlcrl tcbarllz et. 

Kahve tevziatı için Ticaret 
Vekaletinin yeni bir talimatna. 
rne hazırlayacağı, bundan dolayı 
vilayetçe iki gün devam cd~ 

kahve tevziatınm durdurulduğu 
malılmdur. 

Bu sabah, Ankaradan vilayete 
ıı;elen malfunata nazaran Ticaret 
Vekaleti. bu talimatnameyi !ha
zftlayarak postaya vermiştir. Şu 
hale nazaran yeni kahve tevzi 

B h b. "lk b .. .. k 1 
talimatnamesi pazartesi §e!hri_ u ar rn 1 uyu mizd.eki alak~darlara gelecek ve 
tevzıata yemden başlanacaktır< 

tank çarpışması 
ıeı il r.----"!H· !ık 1 19U .thr~ " m1\n. d\nlnmatık- mıı· .,.... ,...,,,.,"< 

dleww ._dej 
·Ankara, 20 ( A.A.) - Türk . 

Alman dostluk muahede!iinin ak
di, münasebetiyle, Hariciye Ve. 
ki,li Şükrii Şaraooğlu ile Alman 
Hariciye Nazırı Von }Ubbentrop 
arasında aşağıdaki telgraflar te. 
ati olunrml§tur: 

(De\·amı 4 üncüde) 

Şam 
Önlerinde 

Çok şiddetli 
muhart;beler 

oluyor 

Avustralya 
Kıtaları 

Beyrut önünde tiddetli 
bir mukavemetle 

karıılandı 

İngiliz 
donanması 

Beyrut sahillerini 
bombardıman edıyor 

(Yazısı 4 üncüde) 

RUZVELT 
.. Robin Mur vapurunun 

torpillenmeaini 

RuueU 

---~----------------...... 
Atlantik 

muharebesi 

Enternasyo
nal haydutluk 

Dıye tavsıf etti 
-0-

Reisicumhur 
Amerikanın tehdide bo

yun eğmiyeceğini 
söylüyor 

Bu mesaj 
Amerikayı harbe 

hazırlayan nutuk olarak 
tefsir edıliyor 

Mavıs içinde . . 
\'a;;lngt-On, 21 (A.A.) - (B.B.CJ.) 

447 b•n tonluk 93 Bltara! mllşahltlcr Robin Mur va. 1 1 purunur, batırılması mUnj\sobeWe Re-• .. 11 f "k islcumhurun kongr.eye gönderdiği mc. 

lngl.liz ve mu e 1 saj Amerikayı har:be hazırlnyan nu. 
tuk olarak tefsir ediyorlar. Ruzvelt 

Uru batırıldı §imdiye kadar bu derece §iddeUI bU:. vap cumda bulunmamıştı. 
Londra, 21 <A. A.) - Resmen 

bildirildiğine göre mayıs ayında 
İngiliz, milttef'lk ve bitaraf t.iea -
ret gemisi za~iatı cem'an 461.328 

(De\'8111t 4 üncüde) 

(De,·arnı 4 üncüde) 

Korsan 
Yuvlısı 

Tarihi deniz 
romanı 

Kadircan Kaflc 

BUGUN BAŞLADI 

Yiizbafl Ernut Frei
herTen Von Jugenf eld 

Tank Tabanı kumandanı 

"Tankım. ani olarak lıılr henclelfı 

düştü. Şoförün göğsü direksiyona 
ı;arpmı:ıtı. htırap itinde kınanıyordu. 
•akat kendini topladı; tankı lıendekı-

harp hazırlıkları 

Helsinki
den 

ten ı:•kardı. Tepeye ,'llrdığrmız ~ .. Rl&b ı Kadın 
etrafıma bftktun. Geride ç-0k I~ 1 IT'&&e ve çocuklar 
ke1enml5 bir dll,man tankmnt b\\yU.k 
ropunun ağır ağır Uz.erimize !;t'l rtıdl.. 

ğlnl gördüm. Ben de aynı hareketi ;yap 
ton. Ondan evvf'l •,·ra.nmam !Azı~ 
cb. Ne yazık kl manl\•l'la ıukıımıııtı. 

Namluyu !:C\'lm1ekfo geç knlmıştan. 

Düşman menni!!i tankrn arkn!lma rast 
tadı. BI r lklnclııl de hertzin ha.dnelllne. 
Neferlerfmden biri yaralanmıııtt. 

Tankta durmak fayduJ7Ah; cebennc. 
me dönmü~U. Dıpnya fırladık '9e 

kendimizi •••• ,. 

Yakında 

HABER 
gazetesinde 

ÇERÇEVE 

Dedi· 
Dedim 

Necip Fazıl Kısaküre~ 
Dedi: 
- Dün söylediklerini I~ icc ak· 

lıma sindire~ilınek için 2-l saat 
dütiUndüm. Blıgün ayni mes<'lenfo 
akla. slnmiyen birkaç nokta."' üw 
rinde .s<•ni tekrar yoklama!< isti· 
yorum. llcrkcst('ln e\'\ el s<>nin lıı&. 

raretle iddia etriıls olduğun gibi, 
gıttfı'.cçc bar1Şma1, bir dc,·rcye. gi
ren ınih\' r '&.JMfjiik"' d~mokra.<ı 
yalar müusebetl içinde, ani titr 
bıglliz • Alman an~asmı no.sıl 
oluyor da mümkün görüyorsun? 

Dedim: 

çıkarıhyor • 

Jfelainkl 21 (A.A.) - (B.B.O.) 
Fin1ılndiya h0k1}mcU kadınlarla. ço. 

cuklartn Helsinlddcn çıkanımaamı 
halka tavslyc ctmlşUr. 

(F1nlı\ndfyaya nJt difer l&Blle.ı'Jer .._ 
püncU ııay:tamızdadır). 

Bir Amerikan denizalb· 
sı yukarı çıkamadı 

Nevyork, 21 (A.i\.) - (B.B.C.) A. 
merika denizaltılanndan biri 33 mn.. 
rettebatı ile bir dalma tecrllbesl yap. 
ml§tır. Yedi saat geçtiği halde deniz
altı çıitınamıştır. Dcnl.taltı hakkında 

endl§e duyuluyor. 

ı;mı ka\nyabllınek zorundadır. • 
(Aks-i dava) lar üzerinde fikir 

çlleel çekmekten müstağni kafa. 
lara softa diyonız. Bunla.rm, han-
gi sahada olursa olsun, ne bnan
lan makbuldür, ne de inki.rla.n ... 
(Ak··: dava) smı tam mua~enedcn 
geçirdikten sonra dava tizerlndc 
kat'fyetJe karar kılan bir :kafa, 
kahraman kafadır. Davanın (aks--! 
du'&) ya yapı ık terakki ettiği 

\"C asla ondan ayrılmadığı ,.a.ı!. 

ycUcrdc de, hüner, iki kutpu bir. 
den kut-.aJdıyabilıncktc... İşte bı· 
glllz • Alman münasebeti, hi.dise. 
nin tarihi, iı;timai, fktısadi, nılıi 
,.e ırki felsefesi yapılacak olursa 
anlaşılır ki, apılı'l< lı;.inde benzer-
lik \'C ben;ı;crllk lçind<' aynlık, 
dostluk lcfndc düşmanlık \C 'lüş· 
manhk lçinde ı1ostluk ifade eden, 
da\'a ile (afo·; da\'&) yı bir &rada 
terakki ettiren bir alaka ... Benim 
iclz tcşhisİcrime gelince. ben 
Fransanm sckuhı gUnü bu inceliği 
kaydettim; \·c c a.s ltibarllc ta· 
raflardan birinin <'.an '-er<-'Slye tU 
kealşindeo sonra nihayete erecek 
olan bu dava içinde da.ima bir' (alP 

Hür FranSJZlar SorlyAde filha .. 
klka ~ılannda bir Fransız ge
nerali bulmuşlar ve onun emrin
dPJd ku,•vetJerle miiC*lele mecbu
riyetinde kalmı~lardır. Eğer Su· 
rlyedeld Fransız ordu.,,.u ekseriyeti 
ifibarlle ba.Hs Fransızlardan terek 
kftp etmlJ olsaydı, lhtfmal ki bu 
ordunun mUll §eref \ ' C haysiyet 
hlı!,lerlnl, ntan duygulannr t.a.Jırff< 
otml'k ,.e kendisini llUr Fransız 
haMketlne kazanmak daha kolay 
olu"1u. Fakat Senegalli znalh 
zenelle. yalnız askeri disiplin 
.....,.yle ve cenglverllk hisleri· 
le llrUklenerek sebepsiz ve gayr· ı 
~ bn dökmekte ve kanla.not fc· 

da etmektedirler. .. ~önde~ tldclelll uadlaaelıeloda cer~ fU111 blldlrlkta .....-. PY .... 
(Devamı 4 uneiWe) 

f 1Wİ sa.Jtamızda okuyımuz 

- Her da\-anm bir (ak .. .J da
\&) sı \'ardır; ve bunlar blrlbhiy 
ıe dahna ve her sahada mcbsuten 
mütenasip olarü terakld eder. 
rnce bir göriif, en lca.t!f hUkiimle
rlnde bile ·cneselen!n (a.ks-1 dava) 

w dan) yapyacafmr, )'W bir 
hııtHz • A1lma Mla§mMı ftıthaH 

We\'Ullll f lnctitlc) 
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BOy_OK KORSAN ROMANI 

Yazan : KADIRCAN KAFLI 

Mristiy .... "11 .. r ''e mi~slüman!ar birçok yerlerde hic eecinemedik. 
leri, hatt<l boğazl:istıkJan h.."\lde burada din farkı volanuş gibi 
adeta SfVİŞİyorford!; bunun icin köy fazla zengin olmamakla 
)eraber aç ve mt·htaç İnsan yok gibiydi. 

f\ANLl S UlAlL •• ve bu direklere sanlmt§ olnn bU. 
yuk yelkenleri vardı. Güvertelc -
rJıde oturan yahut gezenleri bile, 
kUçücük karaltılar hnlinde sezmek 
mümkUndü. Blrisınin bo?'dasrna 
bir eıındal yanaşmıştı; üç dört san 

Çakal dC'resi, MM0 yülundaki 
\ ulçın \' sert tepeleri adeüı ı. ~

mL5, hırçın \"e ~:n tabiatını dağ
ların nrdrndn bırakmış, uysal ve 
sevimli olmu.ştu; iki taıaflı ve 
dalgalı t pelerin artısında, birkıı.ç ı dnl da derenin ağzında duruyordu. 
yUz kulaç gC'nııtliğindcki ycmyC'şil Onlnrm içinde ve kenarda slltililı 

adamlıır g5rünUyordu. ve uzun vndi<lc, pml pıul akıyor. 
du. •Dere oo; ı.n<ln ve civarda 80 _ Çoban Ali senelerdenberi kor • 
ğüt, çınar Vt' c<'viz ağaçları var - san lıildiyeleri dinlcmiştı. TE>pe -
dı. Sırtlarda. ise birçok tarlalar, d"n tırnağa kadar slllUılnnmış bil' 
bağlnt, yemi.'i b~hçclcrl göze çar· takım vıı.hşt adamlarm denizlerde 
pıyordu. Zeytinlikler bu baho.r sa gemilerin yollarını keserek, eh-ar. 
bahuıın. ilk ve alaca karanlığın • daki Yunan adalarına baskınlar 
da, dcnlzden esen hafif rill".glirm vererek soyduklarını, işe yanyan 
getir.ip yıımaçlara yığdığı boz insanlan esir edcırek uzak pazal" _ 

renkte bulut kilmelerlni andın - Iarda .sattıklarmı duyardı. Fakat 
yordu. Da.ha yukarılarda çanı, bunlarm masallardan farkı yok • 
gürgen ve kestane ormaniarınm tu; çilnkil korsanlar Türk 88hille.. 
başlangıçtan görUJUyordu. Hafif rlne saldırmıyorlardı; blrlsi Uç, 
hafif alçalan ve sola doğru )tıvrı. diğel"f beş sene evvel olan iki 
lan yeşil vadi, iki fersııh ka.dar ö- baskın da bUyUk ve zengin kasa. 

tedc bir kumsalda, güzel bir koy. b:ılara Yl!J1Ilmrştı. 
da bitiyordu. Çakal de:resi biraz Bu iki gemi belki dereden su al
sola l""'1'Jlryor; aizmdıı mini mi- mak, belki mola vermek için ko;)
ni blı ada yaparak denize kanuı- dıı dC'ntirlemlşlcrdi ve çok geç -
yordu. Ovacak köyü işte bu vadJ.,. meden gidecPklerdI. Çoban Ali 
nin dip tnnı.fmda, yalçm boğazın her ihtimale karşı sürüyü vadi • 
oniln:icki sırta yaslanmıştı. HC' • nfn aşağılarma değil yukanlarma 
ınen hemen hepsi de blrfbirindcn doğru götürmeliydi; bununla be -
fnrkJJız seksen kadar ev sayılıyor- raber gördüklel"fni do köyün ilt>rl 
du; en arkada diğc.rlerinden bü • gelenlerine haber vermeliydi. L:i. 

\'Ük ilo binıı görUnüyordu. Bili • kin hcnUz ibadet bltmeml§ti. 
oin küçük çan kulcs.i. ve ,kulenin Birdenbire arkasından bir ta • 
t pc indeki haç bunun kilise oldu knn gürültüler duydu; bir iki çıl-
• ... nu, ötckintn tahta mlnarruıt Irk yükseldi; ~ban Ali d~UD 
tepesindeki ay onun cami olduğu.. ınar.·--:BB§farı ku1rJıJı ve ya gev .. 
nu nniatıyorJu. lkiRinln önünde reli, bazıları slvrl şapkalı, nka • 

larında kolları sıvanmış gömlek • r. nLı bir meydan, ortada büyük 
bir ct'c:;me, taştan bir yalak var -
dı; çeşmed"n güıül gürül eu dö
kulUyor, küçük t lıırla çevrllmlş 
o an ince bir oluktan h·zlı hızlı a.. 
knrak dereye katılıyordu. 

K Uçük, tek katir, beyaz evler • 
den birku"mın b alarmdan du • 
manlar yükseliyordu, horozlardan 
sonra SJğırlar ı.ln yeryer baE;rırma
ğa başlamıştı: Ortnlrk biraz daha 
a,>dmlnndığı zaman evlerden ço • 
cuk, l:adm ve erkekler çıkıyor, kü 
meslerin deliklerini, ahırlann kn. 
p h.rmı D';~·orlard.ı; eti;;'Irlan ve 
keçileri imlerine katarak klSylln 
kenarmdn.ki meydana doğru götU
tUrUyorlnrdı. Fırı yukardakl kJU • 
beden çıkruı bir çoban. wırtmda 

gocuk ve elinde kocaman sop!lSl 
olduğu ha.ide ha)'\anlann toplan. 
dıklnn yere iniyordu. Şuradan bu. 
rııdan nunca ve tilrkçe bağmna -
lar, k:>nuşmalar duyuluyordu. Her 
tarafta derin bir cnınJyet ve sulh 
havası eaıyordu; hristiyanlar ve 
mü.s!Umanlar birçok yerlerde hiç 
geçlnenıı..ülklerı, halt! boğnzlaş • 
tıklan bal· 1in farkı yok 

mlL'i ~bi yorlıırdı; Lu-
nun için köy fıu.lı?. zengin olma • 
makin beraber aç ve muhtaç fıı
sa~ yok gibiydi. 

Köyü.n erkekleri tlrcr Jklııer 

~e ve .killscye gidiyorlardı, 

Çoban Ali dere boyunca denize 
ba.ktJ; o gün hayvnnlan solda.ki 
yam:ıclnrdnn nşa~a götürecek, 
öğleyin ta uzakta, vadinin dara!
ciığı noktada, büyük ceviz ağaç • 
lanrun gölgc&nde dinlendirecek; 
sonra sağdııki yam.açlara geçire • 
cek, otlata otlata, §İmdi nasıl gü
n,., i ar!.~da bırak.ırak gidecPks" 

o zamruı da gene r.rkada bırakc
rak dönecekti. Hiçbir maksadı oJ. 
nı .. k'llZUl rnsgele o yerlere bak·. 
yordu. Ta u~kta., denizin donmu§ 
bir göl halindA u,>-1 cluğu noktada 
ikl gemi gördti; bunlar o s:ıhillel'" 

de nrasmı ffl'i!'Üncn l'ı<>ş on kllrck
.U. tc!; ~ kenU balıkçı kar.klan 

.., Ci; OOrdı!Iarmda !klşer mra 
kUr~kleri, gfıvr.rtelerinde topian, 

ktç tarnftnd& yüksek birer kasa
mliin, ikişer tnne tôZW1 c'llrelderi 

ler ve bacaklarında kısa salvar 

bulunan yıılınkılrç adamlann, R<>l 
ellerindeki ufak kalkanlarını gö
ğlliılerinc yapıştırmıe oldukları 
ha.ide Jdlise ve camii çevirecek 
şeklide koşa koşa geldiklerini 
g5rdU. 

Bir çığlık daha duyuldu: 
- Kaçın! Dağlara kaçın! Köyil 

korsanlar bastı! 

Şimdi evlerden kadınlar, çocuk

lar, bazı erlı:ekler• de fırlıyorlar; 
§aŞkm bir halde bazdan ıııağa sola 
bııh'lı arak biriblrlerlne haber ve. 
rlyorlardt; bazdan da evlerine da 
larak bir iki d:ilifü:ı nonra ellerfr. 
de birer çıkın veya bohçayla, ço • 
cuklarmın ellerinden tutarak, kü
çUklmi kucaklryarak dağa kaçı • 
yorlardr. 

Fakat her şey boştu; çünkü ca 

mi He kfllse)1 saranlardan sonra 
on1arm çtkttklan yerden başka 
korsanlar da fırlamışar; kaçmak 
istiyenlerin yollannr kesmlıılerdi: 
kıırşı dırran yahut itaat et.mlyen
lerden bir ikisi kanlar içinde yer. 
lere serilince diğerlerini dehşet 
almııı.tı. 

Çoban Ali camJe doğru koştu ; 
içerde her şeyden habersiz, belki 
ı;ıu anda Allabrıı huzunında rahat 
bir kalple secdeye varan sayıh 
köy c.-kekkrine feliıket.i bildi ... 
mek 

9
istfyordu; henüz va.kit geç -

mrdPn lıt11ki bir şey yapmak müm 

kllndü. Fakat sokağı krvnlıp da 
meydanı boydan boya geçeceği s:. 
rada yıılınkılıç korsanlarla karşı • 
laştı, Anlamadığı bir dilden sert 
bir sesle ona bağırd 'ar,/Çojan A
li bulunduğu yerden 6ır adım k·· 
mıldarsa kafaem'll uçacağına ştir
he etmiyordu; durdu ve sopasrnı 
bırakarak kollarını kaldırdı. 

Artık köyün her tarafını çığ • 
Irklar, bağırışlar, kUfürler, inilti • 
ıer alnu;}tı. Ancak birkaç kişi ve 
birkaç çocuk çalılar arasından bi
rer tavşan çevikliğiyle yamaçtaki 
orman., -ve dlı.ı r. tepelere doğru 
kaçıyorlıırdt; hon;anlnr onlann ar 
kalarmdan ok yahut plftov at • 
mışlar; hiçbirine bir !J"Y yapama. 
nuşlardı, 

H /, 1J E R - - .'1a,11..m posası 

Başvekil 
Dün iktisat vekili ile 

Etibankta meşgul oldu 
Ank.ıradıı.n bildlrlldlgine göre, Bar. ı 

j v kil ooktor Refik Saydam, beraberin 

Asker ailelerine 
gardı,,.ı için 

::ı!~t:~~ ;~~~n:18;~e;::'~1;1!~~ Nakı 1 vas ı talarına. smema ve tiyatrolara 

~~:~;~:;;şiarında Yap1lan yeni zamlar 
Yüzü iyice görünmiyen Nisbetler ve tahsil şekilleri teshil edildi 

kadınlara basma 
verilmiyecek 

Satışlar saat 9 dan l 2 }~e 
kadar yapılacak 

Asl<cr ailclcrtııe yardım lçln beledi
ye encUm'!nl tarafmd:ı.n yeni kıırarlar 
nlmdıip ve bu kararlara göre de; na. 
kil vnsıtalarının birinci mevkilerine 
birer lmru§, 'lnemıı, tiyatro ve kon· 

İktisat vekıUeU, basma satııılan !- Sl'rlerln biletlerine do yllzdo 10 zam 
çtn yeni tedbirler almı§tır. Bu aradıı, yapılacağını yazmıştık. Buna ait ta. 
yerli mall3r pazarlarına mllşteri sıfc. limatname dlln alAkadarıara tebliğ 
tile mUracaat eden yUzü örtUlU bayan edilmiştir. Talimatnamelerin osna 
ıo.nı ve ytlzleri iyice görUimiycn kadın maddeleri şunlardır: 
lanı bD.sm:ı verilmlyeceklir. B.'.lsma 1 - tstanbulda lşliycn \'e blleUc 
satış'arı, hergUn saat 9 dan 12 ye yolcu taşıyan İstanbul trrunvaytan, 
kad:ı:- yapılacaktır. tUnt>l, Üsküdar ve havallsi tramvayıa· 

---<>- rı, otobüsler, denizyolları ve sevahill 
Dünkü ihracatımız mUte::a .. 1re, Haliç vapurları, Sirkeci 
Dün Romanyaya 100 bin lira_ trenleri. ŞlrkeU Hayriye vapurlan gl· 

hktan fazla pamuk, Almanyaya bl vcsaltl nakliye yolcularından tren.
yumurta ve susam satılmıştır. terde UçUDeU mevkller, dlğerıerlnln 
DünkU ihracatın yekiınu 310 bin ikinci mevkiler harfe; olmak Uzere yol. 
liradır. 1 cu başına beher seter için birer ku-

Milli ŞEF TÜRK TARiH 
KURUMUNU ZiYARET ETTiLER 
~ruınun çalışmaları hakkında izahat 
aldılar ve memnuniyetlerini bildirdiler 
Ankara, 20 (A.A.) - Tilrk ta

rih kurumunun Mmi reisi Mtlli Şef 
1smet lnönil bugUn Tarih-Dil ve 
Coğrafya fn.kUltesl binnsmdaki 

.m:< 

zurları ile şereflendinnl§lcr ve ku
rumun fıı.hrl rc!sl Maarif Vekili 
Ha.san Ali YUcel, reis Bolu mebu
su Cemil Çambel ile kurum AzMı 
tarafından istikbal edilmişlerdir. 
Milli Şef, kurumun kUtUphnncsln
de toplanan umumi heyete 10.tien 
riyaset buyurmu6lar ve bu mrada 
reis Hasan Cemil Çaınhel tarafın
dan ru1,namedekt maddeler hak -
kında arzolunan ~atı bilyilk bir 
alfı.kıı. De takip buyurmuşlardır. 
Ha.san Cemil Çam.bel, Milli Şefi -
mlzln en eon defa Tllrk tarih ku
rumuna şeref verdikleri gilnden -
beri kununun muhtelif salıalarda
ld çalışmaları ve kuruma verdik -
len ilmi direktiflerin ne suretle 
tatbik edildiği ve ne neticeler a
lmdığı hakkında ayr;ı ayn izahat 
arzetmlştir. Bu 8trada Milli Şef 
fizD4an da ayn ayn mesaileri hak
kında lzahııt almışlardır. 

Evvelce Mimi reisin bilha.538 
tetkik.ini emir buyurmuş olduk~ 
n Selçuk tarihi ilo Os.m.anlı tarl -
hinin muhtelif de .... -ırlerini tetlcfk 
etmek, yazmak ve neşretmek için 
alınan tedbirler Milli Şef'e arze
dll~tlr. 

Diğer tarntta.n bu sene Amca
Myük, Çankırı.kapı, Kara.oı'.;lan, 
Hacılar, Konya, DUndıırlepe, ve 
Bitik mmtaka.larmda ba.§lanmış o· 
lan ve bu sene de devnm cdllıne. 
sine karar verilmiş bulunan hafri
yatlarla bu hafrlyatlardan şimdiye 
kııdnr alman neticeler hnkkmda 
hafriyat direktörleri Hanüt Ko
şay, Remzi Oğuzarık ve doktor 
Şevket Aziz Kansu tarafından ve
rilen izahat aWtıı ile dinlemiş. 
lerdir. 

Bundan sonra son zamanlarda. 
kurumca telif. trıreUme ve neşre. 
dilmi§ ve edilmesi yeniden karar
laşmış olan 34 eser hakkmda Milli 
Şefe izahat arzolunmuştur, 

Yakıt 
.Aslm Us Ankaradan ynzdırdığı 

ba§IIU'.kale::!nu .. Türk • Alman dosUuk 
muah:ıdeııiııin gerek Bcrllnde, gerek 
Lond.'"nda uyandırdığı akJ.:ılerc gı>re, 

bu eserin gerçekten TUrk mllıt slya
setln!.n kıymeUl bir muvaf!aklyeti ol. 
dufıı:ıu, "eski dost dU,şman olmaz,. 
atalar sözUnUn yalnız fertler değil, 

milletler hayatında da doğru olduğu. 
nun anlqıldıtmı yazarak diyor ki: 

''Tilrk • Alman dostluk lllfıallede.t 

beynelmllel ııah:M'b bir •ulh ve eaml. 
)et ftl!lltası olnmfuıa gön- blriblt:le. 
rlne kai"lı muhari• falıa& TllrldJ'e ~ 
~in dost olan A'w 21'9 • lagDtu&OJt 

1D3Mlll '* 

Alacahöyilkte köylUler tara.fm
dan çorap, k.iliın ve diğer ev eş
yası tezyinatmda kwlantlan vilz -
lercc motl!ten mürekkep oiarak 

.li Şefin bilhassa. takdirlerini ırn. 
zanınrştır. :MJlli etnografya 

vo kültUr tarihlmlzin mllhbn mal
zemelerinden birini teşkil eden 
bu kolleksiyonun baatrnlmasrnr e
mir buyurmU§lardır. 

Reisicumhur, eldeki işlerin bi -
ran evvel neticelendlrllmesbıl ku
rum hasına emretmişler ve kuru
mun §imdiye kadar gösterdiği fa
aliyetten dolayı yüksek t kdir ve 
memnuniyetlerini izhar buyur • 
muşlardır. 

Halk tipi 
ayakkabılar 

Hafta batında piyasaya 
çıloyor 

Ayakkabıcılar kooperatifi, seri ha· 
llnde halk tipi nyakknbıst ımallne baş 
lam~tır. Hatta ba§md& ayakkabılar 
plyas!tyn çıkarılacaktır. Fiyat 660 
kuru§ oıacakbr. Fiyat murakabe ko. 
misyonu tarafından yenl tesb!t edilen 
y&§ deri flyaUarı halle tipi ayakltat'ı. 
tara tıyat vazolwıduğu zamankinin ay 
nı olduıttınd'.ln halk tip! nyakkabılıı
rına l-VVelcc yapılması Jstencn blr lira 
zamnım ıc:rasma IUzum kaimaml§lır. 

• --<>-
Gazi köprüsü yolundaki 

istimlak başl .. yor 
Belediyenin yeni istimHl:k pla· 

nma göre Şişhane • ı\zap1capı, 
Gaz.i köp üsünden Laleliye ve 
Laleliden Yedikuleye kadar olan 
güzergfilı tanzim ve istihlb.k edi_ 
lecektir. Bundan başka Bd>ek -
lstinye yolu. Anadolu ve Rumeli 
hisarı et-rafında. ve içindeki ibinn· 
lar, Kadiköyde Osmana.ğa camii 
öni.inde.lti sahalarda da istimlak_ 
lar yaprlacaktır. 

ne di)fen lnssnhk varlfeelul yapmıı 

sayılabfllr ve muhasım devleUerden 
blriıılu mllttdlkl, diferlnln samımı 

doetu olarak yakın e&rkta Tt1rklyeuln 
a.Jacağl yeni vaziyet tıtlkbal sulhu 
lçln tı:ıyırlı bir b&f1&n110 olmaaı da 
mUmkllndUr.,. 

Yeni Sabah 
Hllteyln Cahlt Yalçm, Ankara dl!. 

00,U yemek ~agonundakl mll§&lıede,. 
lerinl anlatarall, bug(lDk1l ıatırablı 

'*la karpmmda memlckot1m1zln bol 
il* ._.. H til&" ,,. balla da 

ruş. nboneman karnesi 52 s<!fcr üzeri· 
ne hesap edilerek Ucrct k~ecekUr. 

2 Bu vcs3ltte kullanılması lAzım 
gelen biletlerin Uzerlnden yolculardan 
tahsil 'etmek iı;ıı nakil vasıtaları ida.. 
releri deruhte edeceklerdir. 

3 - Yolculardan tahsil edilen me. 
ballğia nihayet erte.si ayın bnfta.sma 
kadar beleUlyeye ı>dcnmesl bu müddet 
zarfında tahsil edilen meblll.ğı beledi· 
ye ödcmlycn nakıl vnsrtaıan ldıırclc. 
rlnin muhasibi mcs'ulU veya mubnsib 
\"azlyctlndeki memur \'e müstahdem. 
!erinden tahsili emval kanununa göre 
istifası. 

4 Husus! otomobillerin tAbl ol· 
dukları aylık resmin dı>rttc biri nis. 
betinde ynrdım parası 1.stlfası. 

Beygir kuvveti ı - 11,fi ayda bir 
Ura, 

Beygir kuvveti: ı - 19,5 ayda bir 
tıuçuk lim. 

Beygir kuvveti: l - 20 vo daha :ı:ı. 

yade ıld buçuk llnı. ı 

ıs :- Bu mUkcllefiyetin gazeteye ve· 
rilecek llAnı takip eden gllndo tatbiki 
için .1akll vasıtaları idarelerine tebll· 
ğat yapılacaktır. 

Bunlardan bn§ka alınacak vergiler 
ııuntardır: 

Duhuliye ile girilmekte olan ti
yatro, .sinema. ve korı•rlcrc sarf(ldi
ıccek bllQmum vcr&ilcr Clahll olmak 
üzere nıUşteri taraf'mdan ödenen 
bilet bedelleri üzerinden yUzıl on yar
dım parast lstlfalJL 

Bu yardım parasmm blleUar Uzer!. 
ne m!resscsele~e mllnaıılp §ekiJdc ya· 

Bu tahsllı\t dig-ı.,. vergi resimleriyle 
asla kıırrştırılmndruı müesseseler ta. 
ra!mdnn doğrudan doğruya nlhnyet 
13 gün zarfında beltdeyeye tesllmL 

Her iki ckll clbayctte temin edilen 
mebIA.g ihtiyacı tama.men aidatı 500 
llrad:m fazla zenginierden doğrudan 

doğruya. daimi encümenin takdir usu 
Uyıe yardım parası ltcailecektır. 

Şimdiki vaziyette lstanbulda asker 
allelc!'lnc yapılan yardım 1,800,000 11· 

' rayı bulmu§tur. HE!lbuki KA.nunusanı. 
de bu işe 47 bin lira ile başlanmıştı. 

Vali Yalovaya, muavini 
Ahmet de Ankaraya 

gitti 
Vali ve bele<live reisi Doktor 

Lfıtfi Kırdar, dUn akşam Yalo
vaya v,itmiştir. Vali muavini Ah· 
met Kınık <la dün Ankaraya git_ 
roiştir. 

-<>-
Hamamda düştü, öldü 

55 yaşında ~aban A!demir 
adında birisi, Gala.ta (Gencali) 
hamamında yıkamrkt ~ düşerek 
başı patlamL5, biraz sonra d ... 
ölmüştür. CeseJi morga kaİdı· 
rılmıştır. 

--0---

Kahve ihtikarı yapmış .. 
Eminön{;n le fahiş fiyatla 

kahve satan Filyos yakalanarak 
adliyeye verilmiş diı!ı asliye ikin
ci ceza mahlremesinde tevkif o_ 
lunmustur. 1 .. ı,.- keme. başka 
bir güne b!rakılmıc:tır. 

--ft --

Dericiler dün toplandı 
Deri ta cır Vf' fabrikn törleri, 

dün milli sannvı bi.rliğiıı<le top· 
lanmıştır. Toplantıda hari~ten 
deri getirtmek meselesi 'iizerin_ 
de görü.sülmüştür. 

fyl dUgUnen bir B8.§'a borçlu olduğunu 
anlatarak diyor ki: 

"Tilrklye buglinkU çok rahat, çok 
mürelteh ve mceut halini ı te bu esaa
lı Amlllere borçludur. şenne, blllmo 
mettne, vataupervcrUğtne, meublne, 
azim \"e imanına borçludur .. 

G~lrllınekte olar. lmUbau henüz bit 
memlftlr. Fakat 9lmdlye kadar elclc tt
dllen semereler bWm için bundAn eon. 
rakl muvaffaklyetl~rln de bir mUJdt>. 

el9ldlr w k~ftlldlr. Tut.vlan yol te<-rü
beden gf'IÇIDlııtlr ve bu tecrtıbc hepimi.. 

......... '"' mlılterDı lllnılunlt*D'· 
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,..... .................. . 
iBDyUk Millet Meclisinde~ 
: 

' örfi 
idare 

Altı ay daha . 
temdit edildi 

-0--

Çiftçi mallarının ~o
runması layihasının 1 
bir kısım maddeleri 

kabul olundu 
1 

Ankara, 20 (A.A.) - BU.Yük 
Millet Meclisl bugüıı Şemsct tin 
GUnaltaym başkanlığında toplan • 
nlI§ ve celsenin açılmasını mU1 rıı. 
kip İstanbul, FAiirne, Krklar~lı. 
Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli vi
Ui.yetlerinde 23 iklnciteşı-fn 940 
tarihinde UAn ve Büyük Mill •t 
Meclisinin kararile üçer ay temdit 
edilmi~ olan Ö1'ft idare hftammc'an 
itibaren nltJ ay daha uza.trlma ·ı -
na müsaade olunması hakkmdıki 
Başvekalet tezkeresi okun.mu§ v0 

ittifakla kabul edilmiştir. 
Meclis bundan sonra. çiftçi mal 

larmm korunmasına alt kanunun 
müzakeresine gcçı:nlş ve kanunun 
bir kısmı maddelerinin mfizakerc
einl bitirmiştir. 

Meclis gelecek toplantmmı p:ı 
zıırtcsi giinil yapacaktır .• 

Beden terbiyesi 
mükelleflerinin 

Spor ve dış 
kıyafetleri 

Kadm ve erkekler ayni 
kıyafeti IAbis olacak 

AILi.aradan blldirildlğine göre, dUI' 
kU resmt gazetede. kadm ve erkek 
beden terbiyesi mtlkelleficr:lnin spor 
ve ~ l!ıyafeUerlle klUplerln millt ! J& \ 
rak ve levhaları hakkındaki taılm&\tnn 
••'t\,\)tlreı:' t:lm.'tc•ln. _..,..... .,....,..., Pl'J '. 

tein aynıdır: Spor kıyntct, m~ktep 

gömleği, siyah 14stlkll iç pa.ntalondur. 
Gömleğ'.n iç tarafında knnıızı blr 
gençlik markaBI bulunacaktır. 
Dı§ kıyatot ise, etratmda "vatanı 

korurnağa dalma hazırız.,, ibaresi ytı. 
:ı:ılı hMti ppka ve madcnaen bir ko
kard bulunııcak, golt pantalon, hAkl 
gömlek, omuzlarda. apulet, belde kt'· 
mcr ve ayakta tozluk otncaktrr. 

Basın Birliği 
Trabzon mıntaka 
kongresi toplandı 

Trntnon, ıo (A.A.) - Sinop, Sanı. 
sun, Ordu, Giresun, Rize, Erzincan, 
Erzun ı.n V'C Kars 'illiyeUerinl ihtlvn 
eden basm birliği Trabzon mmtaka 
kongreıtl cıun balkevi salonunda KU 
Uıhya mebusu Sadri Ertemin baııknıı
lığında. \'llft.ycUerdekl gnzcte sahip ... ~ 
muharrlrlerlnin l§tlrlklyle toplanmı~-
tır. 

BUtçe ve mesai raporunun okun ı 
rak kabul edilmesini mUteakip idare 
heyeti aza'ıklnrma Yeniyol gar.ctcsı 
aahlbl Bekir SUkQU Kulaksı:ı:oğlu ll 
tahrir mUdUrU Cemal Rıza Çınar 

Halk s-azetcs1 sal''!>! Abdlllkadlr lklz 
Ordu :ıa çıkan Gllrscs gazetesi sahıb 
Ali Rıza GUrsoy ve GUzel Ordu gnz -
test sahibi Bl111 Köyde scçllmlş ı.-e 

mlsa!ir gazeteciler acrcflno Parti bir 
ziya!e: ve""'lllştlr. Gcn!F. bir &lika ıı 
karşılanan mıntaka k<>ngr~s nd• v ı.I 
parti mUfettlşl ,.e diğer birr,;ok ze·mt 
hazır tıulunmu&ıtur. 

ZA\11: İstanbul jhracat gfun· 
rüğünde 5000 torba çimentoya 
e.it aldığımız 9 • 10 _ 940 tarilı ·ve 
2094 numaralı dahili ticaret be· 
yannamesini zayi ettiğimizden 
hükmü olmadığı ilan olunur 

Ra{jbet Nakliııat Şirkctı 

Herkes artık \'llzl(t.'6lııl ötrcıımif 'e 
nıhuna slndirml~ bulunuyor. Dlr~ 
gUn lı:indo ba:t.ı ınemleketleriu malı

volduklan bir de\"rcde 9&1'8dmadaD a. 
yakıt\ dunnak \'C durdukça kuV\•et. 

lcnmel< lml•Aıımı temin eden Türldyc 
gittikçe artmış ltlınat '\'C metaaetı 

sayesinde ııu mlltklil d11D)'11t deTrealnl 
muva(faldyetle nihayete erdirmek t.ı. 

mlı'lln!> pek haklı olarak sahlpttl'. 

TUrklyentn halini, felAket içlndeki 
memleketlerin ,-az1yetlerlle mulaıJMe 
etuflmlz zaman vaztıa;lnln yolu vte
danlarımız<la blltlln btttlln W7dı ,.'1" 
nurlu bir ~ekil olmıiktadır. Bl:r.I bugtl
n~ erlıJUren &mOJer, bldm Vt" t..-ısa. 

nUdllmüz aal"lldmadıkça lltd dalla nur. 
.. sÜÜN 
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Tarih 

Umur Bey 
Kadircan Kallı 

Hava harbı 

Bremen ve Bresi 
tekrar hücuma 

uğradı 

Mant sahillerinde 
bir ha va çarpı§ması oldu 

Londra. 20 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine f,'ISre, Almanyanın §imali gar 
bis1ndekl limanlarla deniz Ualerl ve 
Brest ueniz Ussil dün gece İngU!z tay. 
yareleri taralındım bombardıman e.. 
diltni§tlr. Bremcn ile llç Alman harp 
gemisinin ha.l~ bulunduğu Brest Jlroan 
ve doklanna yapılan hllcumlar bllhaE. 

Izrnir körfezinin, du..cn•n za· sa §lddeUI olmuştur. Bu harekMa l§tı. 
1ıı._; •ı.:- rak eden tayyorclerlmlzdcn dördU Uıı-
l"'lllarmdn mavi. dalgalı zaman. süne dönmemiştir. 
ile\ yeşil bir renk alan sulan. Düşman tarafından şarkt lngllter.. 
~ bereketli kıyılarına, zUmrüt de blrmu; noktaya hnfü hücumlar )R· 

~:.:,;ova. 0"-:3sınaalnbaknn.b' ~"3,?ife· pılmıpa. da has3.r ve insanca zayla t 

~
e şımcli y ız ırru...,. yı. 

kal d 
...:ıı ş· di az olmuotur. e uvarı vaıvtr. un 

~~ oir gazin~_yapıh.lığll!I .öğ_ BERi.İNDEN \'EHiLEl' MAL(t\l,\T 

~yoruz. Bugun Egedenızı u· ı .Berlln, 20 (A.A.) Drıatol. Bleıı.. 
~dan k?pup gel?° ı.nb.a~ heim tipinde İngiliz muharebe tayya
~~n senn ve ha)at ven~ı reıeri iki dUzUne lmdar avcı tayyare
~ Ytı::.arına karşı felekten bır sinln hımaycalnde olarak Manş sahil· 
~saat çalan Türklerin yerle. lerl civarında blr Alman vapur katııf'. 
~ e altı yüz sene. evvel kül8.h_ sine hllcum etmek lcşeobUsUnde bu. 
~l>oturl.;ı. etfukenlı, ok ve ~al· ıunm.ışıardır. J{afllcyc refakat etmek 
)~ TI!rk baha.dırl~I bulu_nu. te olan Mc 109 tipinde 8 Alman tayya 
~ U. Dık yamaçlı b~.r tepe tize. resi kendilerine uç defa Ustun dll§man 
"1h kurulmuş olan yu~k maz· ıa derllal muharebeye tutuıııırak mu
~ vuvarlak ku}elı k.aleden hareoe tayyare!erlni, l>ombalannı de
~ , sahıle._ orad~ı İ~ıır ~- nize atmağa mecbur ettikleri gibi 1n
\iı..... Ve ~lesm~ ~' ım gozetlep'n giliz avcııannı da geri donmeğc lcba r 
~,-"t" §ahın ~ılıı bakıyorlardı. trol 1 dir ...,., 1 . h . 1· c !I er . 
' ası lzmır ı;c n VC l~l Ha ;Lra uğramıyan ı.aflle irızaaız 
4e ~an Mar' ~n Z.-ıha.ı:ya isı:nın. bir surette yo'una devam etmlıUr. 
1ıtıı r cenc\ :?lı pren.•n.n eln_ıde Alman tayyareleri zayiata ı::raınamııı 
llııı~'Unuyordu: orayı Bıza.ns ım· 
~torundan almıştı ve güya tır. 
~rator namına ıdaro ediyor~ 
M:. kadifekrıleyi Aydın beyı Mısır çekirge istrlasma 
~et bey zaptetmişti. Aydın "" d 
~-:~annm VI" bilhassa Umurbe· ugra 1 
.. ~, ~uhaı'fbclcrinden ~~cıeden Kablre, %0 (A.A.) - Baz:an 4 ki· 

~ ~ur namci Eıı.verı de bu ıometre uzunluğ'lınd::ı ve bir kilometre 
~--~ ~:;.in rınl.,,hltr• e· kal'a ta. lzmit ol zammı 

t>-!ni Mıhmr.<i bey alm1ştı 
nı1 an 

~"-:. oı • .ı ~ :ımct "Y B gıy! 
ııı·r.a1 ... 1 1.. •• ı..~ı:ı.1el ıncu -Zı edin_ 
b 1'ti. I!ızır, Umur, İbrahım Ba· 
~· Silleyman Şah, Isa ısminde 
14 oğlu vard.; herbirini bir vi· 
n!~ ! ir. etmişti. Umur bey 
~ ~re gönderilmişti. Bu va. 
~~326 senesinde olmuştu ve o 
~ Umw- bey on sekiz ya.§lll.. 
~ buıunuyordu; emrinde Dün· 
\"ı ..... ~Y. llyas bey, P~revoğlu 
s,.ııu- bev, Ehad Subaşı, hoca 
~ llıan gtbi muktedir kuman. 
-hı la.r ve müşavirler vaı dı: ıa_ 
~kendisi de agyet cesur azim· 
' : ıyi yetiştirilmiş bir harp 
ıı .. _ ldare ada.mıydı. Lazımgelcn 
~lıkları kısa bir znmanda 
ta~ aşağı Izmire taarruza 
h~; Muhasara altına aldı: de. 
~ imdat aldıktan için ancak 

(buçuk sene sonra :zaptedebil. 

.. . .. • • ' ' -- Jı...Jı ... ,,., --.. 1.1-........ 
sUrUlert yukan .Mısırda ABvan ve Ke. 
na mmta.klllarına hUcum etmtıter:llr. 

zı:rnat nazırlığı lı\zım gelen tetbfrle. 
rin aımması 1çiıı çeklrgt ıeatllbma 

uğrayıııı mıntakaıara mUtehuaıalar

dan mUrekkep bir heyeti göndermtıtır. 

Ziraat mUSteprı heyeUe birlikte git. 
mi§Ur. 

---o
Amiral Darlan 1000 

belediye reisini azletti 
Londn, 20 (A.A.) - Parlll ra<!. 

yosu amlral Darlanm 1000 kadar bt>. 
ledly~ relBl ve muavinini azlettiğini 

blldirml§Ur. 

Bu va?.iyol üzerine, Avrupanın 
mrknatJslı adamı ve her güçlüğü 

sihlrba7.Ca kudrctıedyle yendiği • 
ne ina.nan müthiş Emiliyonun bU. 
tün pli.nla.n, belki ilk drfa, ıuya 
dİı.flllek tehlikesi arzetmeye baf
ladı. 

l<adif ekaleden sahile ve lima· 
d~L inen genç Aydın kartalı şimdi En mükemmel hcsnplarla seçil-
~ ileril<:'re, görünen ve görUn. miş çengel kadının bu muvaffa • 
~~en Ege ufuklarına ba!uyor~ kıyetsizliği, bütün şeytani planlan 
%-Umur beyin kumandasındakı alt ilııt eden miutllerin çıkışı, Us
~- :k donanması hemen o sene telik Fransaya glremlyecoğinı an. 
,_!ıans ad'.llarma çıkıyor, yağma Jıyan Emill.yo bu vaziyet kar§ısm
"\llYor; Bizans donarunasmı ka· 
~Yordu. Bir sene sonra Umur oa adeta kudurma derecesine geJ. 
~-Y elli gemiden mürekkep bir di. İşte böyle ümitsiz b'r vaziyet. 
"lltıanma ile Sakız ada.sına akın te bu iblis adamın yarattığı çare 

"'l?Vor; değerli ve bol ı;ı;animet. harikulade olmuştur. Fransa.ya 
e lzmire dö.ıUyordu. girmek imkanı olamryacağını an • 

Onu Adalardenizi 1332 de Jıyan ve gayet uzak ml"SAfeden do 
~~lıniş bet5, bir iki sene sonra da 
~ı Yüz elli gemiye kumanda eden layı herhangi bit- tesir yapmak im 
"r amiral olarak ~lamlamıştır. kansızlığı karşıamda kalan Emili • 
~,?nanistanda Mıunduniça'yı mu· yo ilk defa yeni ve pek şaıılacak 
~ra ve zapt.eden Umur bey bir usule müracaat etti: Manya • 
:' kalenin sahibi olan Pren.e& tizma treni uau!Une. 
~trin dö Valva'yı hayran et: 
~IŞtj; PreJlleS ona çok kıymetlı İlk defa Emiliyonun, sll'f mık • 
11tdiyeler verm.iı:ı; evlenmek tek. natısh hava maynlannrn fen lle. 
~inde bulunmuŞ, kabul olunma. mine doğmasına meydan verme • 

,tı, :nek, şüphesiz Fra.Manın mağlQ,bJ. 
~ ~ehmet bey ölünce Umur bey yetinde bUyttk bir rol oynam'll§ o. 
llkUı, dar sçildi. Ondan sonra lan bu hava maynı tasavvurun:ı 
~ Ll'm.eler Adalardenizinde, . • b' 1 ~llnaniıtanda, Rumelide zafer- ımha eae ılmek çin icat ve mu· 
"1:1' kazandı. Korint berzahmda vaffakıyetie tatbik ettiği bu maıı
~e-ınilerini karadan yürüterek yatfzma treni, hakikatte, vagno • 
~'tras körfezine indirdi ve ge. lan herhangi bir eurette manya
~-~tirdi. Bizane impa;ato_ru tizmalandmlmış trenle allkaaı o. 
;~t .. ...c; .... " onun doetlugu 11<: l b' d ğildl 
lftı~';dri. Aynı devirde ya... atı ır şey e • 
~ . olan Qsmanoğullannm Bu, manyatimıa edilıııit ye da

~Pbklan ifler Umur beyin mu- ha doğrusu, birlbhini iradeleri 
~&layetlerl yanında &ilik ka. haricinde manyatlıle eden bulan • 
~Mdc>kuz yaşında, ~~hla~ Jardan mürekkep bir manyatmn 
11.....~:" za;ptedilen lzmırı geri } cereyanı hattı idi Emillyo ~ın. 
ı;:'qa · · dtlfütürken kahra· · · • 
~ lemez ve<_.,. edilelllez mmtaka 

R'K.BBR-~,,__ 
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Finlandiyada 
seferberlik 
hazırhkları 

tfıtiyatlar çağrıldı, 
gazetelere aanaür kondu 

--<>---

Mühim 
Sovyet 

kuvvetleri 
Moskova - Lemngrad 

hattmda hareket h4ıinde 
Jfolı;lnki, 20 (A.A.) - l81l7 yılında 

ve daha sonra doğan bOtUn ordu men
suplarının askeri makamlara ınUre
caatıorı ıuwmu llA.nlnrla bildirilmiş. 
Ur. Bu huswıtaki emirname mllll mU. 
dafaa nazırının imzuını taşımakta. 

dır. 
MATBUATA ısANSÜR KONDU 

Helalnki, 20 (A.A.) - Finlandiya 
Jcvlet reisi bugtıııden itibaren muvak
kat bir müddet için matbuata ıanailr 
vazeden bir kararname ımzalam11tır. 
SansUrUn şumulUnil dahiliye nezareti, 
genel ı<urmayla mutabrk kalarak ta· 
ayyUn edecektir. 

PA~tF MtlDAFAA TEDBlRLERI 

ı;;wl•holm. !?O (A.A.) - Ofi: 
Helslnklden blldif11dlğine göre, ol· 

clukça mUblm kuvvetlerin Moskova 
Lcnlngrad hattı üzerinde hareket ha. 
Ur.de bulundukları ı:örUlmU,tUr. Fin· 
llndl'l:ı hUkftm• bu aabah ncıı
rettigi tebliğde u..~. ihtiyat aınıfiar 
fevkaılde hizmete davet edilmektedir. 
FinlAndıyada bUyUk ,ehlrlerde paalf 
müdafaa tedbirleri alınmaktadır. Son 
günlerde aııker1 faaliyet artm11tır. 

Romanya da 
yenı ıeouır1er 

Pasif korunmaya muha
lif hareket edenler 

2 seneye kadar hapis 
edılecek 

iranda 

Timurlek'in 
iskeleti 
bulundu 

Sağ bacağında topallı • 
ğını gösteren i.nza 

f arkediliyor 
~rkad, 20 (A.A.) - 19 Hut. 

randa da Gouremlr'deld ~ki mezarla· 
nn açı1ma1!111& devam edllmi§, lahdin 
altmda 1.§lenmcmi§ taştan yapılmış 
beş Je\ ha bulunmuştur. Bunlar Y9/I• 
vana sıralanmış blr halM kerte<JI!. 
~ıştir. Mernıer lMıdln içl.nde tahtadl\l) 
b!r tabut bulunmu~tur. Tabutun U1-e' 
rinde yazılar ve tezyinatla ı11ıenml11 ve 
rengi fı:>lmuş kıymetli. btr ~rUl bulun
mU§tur. Altın. gilmUf vo sırma ile _ış. 
ıenml.ş olıın bu örUlnUn Modnı tara· 
tından da yazılar vardır. Tabutun 1-
c;lndeKI iskeletlerin Ttmumnke alt oı. 
duğu anlaşılmıştır. ÇUnkU bu iskele· 
tin sağ rocağmm diz kapağında ke. 
mlğln Jıaynqtığmı göateren emareler 
olduğu glbi bu kalçanın alt kısmı do 
kısadır. BUtUn bunlar 15 lnc:I asır mu. 
\'errlhlerinden tbnl. Arab Şah'ın Ti· 
mUrlenğlD sağ" ayağından topal oldu
ğu hakkmda verdiği malClmata uygun 
dur. TimUrUn kafa tası iyi muhafaza 
edilmemiştir. ÇUnkU ılhdln içine su 
sızmtttır. tımt heyet Timurun kemik. 
1er[nl tetkike devam etmektedir. 

Müthiş bir tehdit: . 
Ustaşiler 

ı Ustaşi başma 100 Sırp 
öldürecekler 

Bekô.rlığın ruhi ve 
maTazi cepheleri 

19 (•] -
~"izdi.aç ve nölus mtaelelertnde lıf::;:::::~:;ı::-:;;iiınlertae ,;_·; 
i bl olnalı~ u. CIMS D!t!Y'IAnlan bo;ı;ıık '-eya donuk olanlar ile kuracaftmrs. a
l ile yuvı1ıan yarda çocuk •~: ala<'ağıma:ı. mahdut mlk1arda yavnalana 

1 
da 1rıd kusurlarln ytlkltl olmalan muhtemeldir. Netice olarak dlyfıblllrl& ki, 
nıbl tntltıanDda cinsi bir muamm:ı taııyan bir imana beldlrlltı lçln biç lıılr 
ilim ve ''le.dan mabkr,meıd bir «'!l'a ~1lkll•WmP.z; ancak dal41ebedenin bir tt. 

ı mlyd tılallıdalma mftJK'!er olan aTkrrı hareketi ek' kanunun pen~ ! 
l kurtulamaz.,. : ' - --··-·· .. ····-------·-·--- : 

Dr. RASiM ADASAL 
. Cinstyet nıhiya.tı baknnmdan 1 çabuk bo§al.ırlnr; zaten evli okluk
gruplara ayırdığıın.ız be:ıti.rlar ev- ları ve ha.ana. zevcelere sahip bu-
1 enebllir veyahut bunları zecri ted- lunduklan halde Donjuanlık yapan 
birlerle evlendirmek doğru mu- <'rkelder çoktm; evlilik hayatın • 
dur? .. Bir kere muvakkat bir za- dnn istüade ederek aeri>est aUe 
man için veyahut .lktı:ın<li mültilıa- .sosyetelerinde kadın avcılığı yapıp 
zalarla bekar kalmak meoburlyc- cok defa skandallara !lebebiyet 
tinde olan beklrlar, herhangi bir \'Crcnlcr bunlar arasındadır. 
fırsat zuhurunda evlenirler; ve Kadınlardan frigidite dediğimiz 
cinsi kudretleri de nonnal olduğu cinsi BOğukluğu gösterenelr ancak 
cihetle neelln bakaama. yardım e- ho3larına giden erkekle münaee
derler. Bunlara hakiki bekir de- bette bulunurlar: binaenaleyh bu 
mek dahi doğru değildir; çünkü kadmlardan da bekar k&laıılar 
bir kadınla evli olmadıkları halde hakkmda. bir hüküm vermek çok 
bir ailenin reJaidlrler. güçtür. Tatmin cdilmiyen Ye §eb-

Cinai ilttidar.sızlıkt&n muztarip vetlenni başka şekilde taviz ede. 
olan bekll'larm ancak bir lmımı miyen kadmm clruıi)·et rubiyatı 
kabili tedavidir. Bunlarda daha z:. çok mudlldir. Evlilik haya.tından 
yade uzvi arızalar ve muvakkat sonra fuhşa b&§VUran kadınlar ek· 
sinir yorgunlulda.n vardır: nete- seriya bu gnıpa veyahut iperee-k. 
kiın araaıra jzdivaç a.refeelnde te- .süel dediğimiz zümreye daJıildir4 
davı mü.sadiyle hekimlere kotan İzdivaç idealini beslly~n fa:hlşe~ 
be.kArla.r görüyoruz. Fakat ihaldld herhalde çok azdır. 
ve esas cinsi lrudretaizlikle malQl Omoseksüel olan cinsi daWct
ola.n, tenaslllf işt.ihalan olduğu zedelerin evlenmesi de çok mllf'ldll 
halde bunun maddi tahakkukuna ve hatta imklıısmiır. ~ bazan 
muktedir olamıyanlar evlenemez bunlarm evlendikleri görilHlr; fs
ve evlendlrilem~; çünkü bu a.Ue- kat bu izdivaçlar saadetten ZİiYQ· 
de sinir buhranlarmdan feWtet • de fel&tetleri doğurur. Euaen a. 
!erden 'bqka. bir eey beklenemez. cak uzun bir malınımiyet ve mtln
Hatti uzun müddet evli olduklan zevi bir hayat dola.yıslle anzi ola. 
halde sonradan clnsi kudret.sizliğe ı-ak omoeeJtsuel olan insanlar ev
cğ11yan bazı iManlarm ancak (ta- lenebilirler; bunlarda ka<L-n nofre. 
lak) la aile geçimaiıZliklerini ber- ti yoktur. Mahdut bir kısmı omo. 

Za,ijrep, fO ( A.A.) :-- Ustaş_L taraf ettikleri vakidir; çünkil bu seksueller de kusurlarını Ortmek. 
lcrin Bosnadaki umurnı kararr 11ilelerde kadın daima inıB&flı, cinai cemiyetin miltemadl tenkit ve m-
hı aşağıdaki beyannameyi n... 0 'jliyaklarmı !:OCU'k muhabbeti ve rarlanndan !lmrtuhnak için evle-
retmiştir: ev itleriyle taviz edecek kadar nirler, fakat yine gizli olarak ay • 

"Sırplar, yükselmiş değildir. kın mtlnasebetlere devam eder-
l2 haziran ~nbe günü aç Henna.pbrodi.te dediğimiz hUn- ler. Bazı safdiller de normal bir 

natıca y ıyecex 'KOLW"Wtı.ııı.w u1 .. .u aliJ.i.n ~ ~.lcm.ıU.radesini .zorladığ· 
bir kafileye refakat eden bir U. n8e11 ıbl.na:ızdır; bunlar llalı:al tuıllrde dnlll daJAJetten hrtula
taşi grupu Travnik mmtakaem. 8fk ka.biJlyet.inden mahrumdurlar; cak:Janııı aa.nırlar. Om09ekırueDer
da Kooar civarında Sırplar tara- hattfı omosek.sUeller ııfbi başka den blUıa.eu aktif roUlnfi oynıyar. 
fından bir puauya dtlfilrülmüşltt J cinsle münasebette bulunamazlar. lar izdivaca hiç yanaşmazlar; ııu· 
ve üzerlerine ateş açılmıştır. 14 İpe:rselmü&l veya Donjuan beklr. sif olanlardan çoğu evlenirler, ka
Sırp bu alçakça hareketlerinden lar esasen çokluk tetkil etmez; dmlarla münasebetlerde bulunur· 
dolayı hemen vaka mahaJlinde ve bunla.r zaman zaman evlenir· 1ar ve çocuk babalan da olurlar. 
kurşuna dizilmiştir. Her ne k3- ler, fakat hakiki aşk hayallerini Hlinsa ve erkeklik tarafı galip ol
dar Usf:83ilerden biç biri yara. hiçbir kadm simo~rnda bulamadık· duğu halde kadm zaıuıiyle erkek-

0Bii.k-re§, 20 ( A. A.) - Pasif lanmamışsa da bu cezri tedbiri lan ve daima onlarda an& haya.H. le evlenenler vardır; :IK'n8lerc" 
müdafaa nizamnamesi hükümle_ almak zarureti hasıl olmuştur. ni ve sevogisfni aradıJdan elhetll'\ berahel' yaşarlar, halbuki koca ıi-
rine aykırı hareket edenler hak. Şayet ileride buna hem.er hare- ki.yeUe bulunmaz; çünkü cinsi a-

leoektir. Suçlular 6 aydan 2 sene. şiddetli tedbirler alınacak ve bir <•> oıter yazılar aıra lle 2• 4 • '1, t tifade<ye ihtiyacı yoktur. Erkek 
kında şiddetli cezalar tatbik edi_ 1 ketler vaki olacak oluna daha demi iktida.n vardır. İzdivaçtan iıl-

ve kadar hapis cezasına çarpıla. Ustaşi başına 100 SU'P kurşuna 12, 14, 16, 20, 23, 27, 29, sı mayısta, dalfiletzedclerle kadın dalıüet.ze.. 
eaklardır. dizileoektir. ' 3, 5, e, 10.14,16 haziranda çıkmqtır. deler (erkek omoseksuel, kadın 

y,..,,..., 
Cabus mekteb: µrofes6rlerinden 

İsveçli 

(le91remı 

B. O. 

A. \1 englıom 
• 57. 

Iara karşı bu harikulade usulün • 

ae muvaffak oldu. 
Bunun için, Emiliyonwı fevka • 

18.de blr enerii eanettiği, hattfı 
ölmek tehlikeler. geçirdiği mu • 

hakkaktır. 
Emiliyonun müracaat ettiği ııey 

tanatkarane usul §Uydu: 
F}mlltyo tsviçre hududunda bir 

gece treninin yataklı vagon me· 
murunu many:ıti:ae etli. Franaada 
tren memurları askere almdıklan 
için bu memur yaşlı bir adamdı. 
Bu adamcağız EınWyo tarafından 
manyatlze e'd.ildikten sonra artık 
adeta bir somnam.bül, bir uykuda 

yürüyen insan halinı> geçmişti. 
Fakat Emlliyo bu adamcağı.zı 

(muayyen vadeli) denilen şekiJd, 
manyatize etmişti. 

Bu nevi manyatize, insanın keo 
di kendine yaptJğı takdirde en 
kola.y, fakat başkaları Uıerlnde 

tecrübe ettiği zaman <:>n gUç olan 

ıeklidir. 

Kendi kendine olan eeldini he • 
men hepimiz farkında olmadan 
kendi kendlmlae tatbik ederiz, 
Meaell, biDı&Ma e!ıemmlyet verdi 
fiıniB bir meeele için erteaf ea • 
hah mutad va:ktlmlzden evvel u-
yanmak istediğimiz zaman kendi 

kcndımi.zi o kadar şiddetle man. 
yatizc <'deriz ki ertem B8ıbalı be. 
men dakikası dakika.ama o sa.at • 
te uyandığımızı görünce çok defa 
hayret ederiz. 

Halbuki bu hA.diıse kendi kendi. 
ltrenın-H- shr et etaa Bhrdlunu 
kendimize, farkında olmadan ya.p. 
tığımız, (muayyen vadeli) deni • 
len basit bir ipnotizma h8.di.sesin· 
den başka bir şey değHdlr. 

Fa.kat bu hadise, büyük manya
tizörJere ispat etmiştir ki insan 
ruhunun adeta bir saat intlzunlle 
ayarlanması kabildir. 

Bu U9ul üzerinde çall§an bu 
manya.Uzörlerln yaptıkl&f1 tecrü • 
beterse başkalarını böyle zamanla 
mukayyet olarak ayarlamanm ga.. 
yet güç bir şey olduğunu göster. 
mi~tir. Buna rağmen mahir ve 
kuvvetli manyatizörler tarafından 
bu usul de kullıınılmaktadır. 

İşte Emiliyo, yataklı vagon 
memurunu gayet gUç olan ve gok 

büyllk bir kudret Jst.lyen bu ne -
vkJe ayarlı ıelı:ilde manyatlze et. 
meye muvaffak olm\lftut. 

O ıelı:ilde ki yataklı vagon uzun 
aktarmalardan sonra Ltl şehrfnn 

girdiği zaman, yine geceye tctıa • 
düf etmekteydi. 

Yqh yataklı vagon memuru, 
tren Lll şehrine vardığı 2'.&Dl&n, 

ayni aatte birdenbire kendi ira
desini, hlkimiyetini kaybediyor 
ve kendisine telkin edil~ olan 
harmeti lıllyor. . 

Bu hareketse soğuk bir süt iç. 
mek için garm bfifesine gitmek 
ihtiyacını kendi kendine şiddetle 

hlı9eetmeelydi. 

Filhakika yataklı vagon memuru 
birdenbire bu h1s8e kapılarak J&. 

tasyon bU!esin egidiyor ve orada 
kendisine servis yapan garsonu, 
kat'iyyen kendisinin haberi olma
dan, sırf mihanild bir hareketle 
manyatlzf! ediyor. 

Zinı. yata:klı vagon memuru, 
kendiaine servis yapan garBOn yaz 
nına yaklaşın<:a, hemen kendisine 
Emiliyo tarafından yapüma.sı man 
yatiıe edilnıif olan hareketleri 
yapıyor ve bu hareketlerle de 
garsonu derhal manyatize edebili· 
yordu. 

Halbuki \'akit gcceyansından 

sonra olduğu için bu garson, bü
f edeki servie nöbetini ertesi sa.ba· 

sevici) araamdaki jzdiv~rda ha
zan uygunluk varclır; ~kil koca 
kadın mizacındadır; ona mukabli 
kadm ~rkek karakterini taşımalr
ta.dır. Bu evlilikte agk görlllebilir. 
Çünkü erkeğin kadınlık nıhu, ka. 
dmm erkek ruhuyla :im~ eder. 
Fakat bunla.r tesadüfi vakalardır. 

Umumiyetle evlenmeğe eeearet 
eden ve iradesine güvenıı omo
sek8Uel (kadın veya erkek oJsun) 
bir phsı gayritabii cinsi aevkita. 
biilerlnden kurtulamaz; ve her 
fırsatta hemcinsini arar. Bası ua
bi ve ruh buhranı içinde olanları 
evlenmekle tedavi etmek istiye~ 
ler vardır; bu ta.mamiyle cahiline 
bir iddiadır ve lbu ancak mütehu· 
sıs hekimlerin saWıiyetl dahiJi.ı:. 

de bir tahlil ve tavsiyedir. 
lzdivıu;; ve nüfus me&e-lelerlnde 

hislerimizden ziyade ilmin hUk\lm· 
lerine tabi olmalıyız. CiMi meye • 
19.nlan bozuk veya donuk olanlar
la kuracağımız aileler yurda çocuk 
veremez; ala.cağunız mahdut mik
tarda.ki yavnılann da. irsi kusur· 
larla yilklil olmaları muhtcmeldiı. 
Ruhi intlsacmaa cinsi bir maammn 
taşıyan bir insana bekarlığı içıı 
hiçbir iliın ve vicdan mahlı:eme.s 
ceza yilkletemez. Esasen (ırlm 
ıslahı - eugenisme) bahsinde d 
zikrettiğimiz gibi izdivıu;;tan gayı 
aile saadeti ve yurt için meydan 

ha kadar tutmak mecburiyetinde bol çocuk çıkarmaktır. Binaen 
lcyh cinsi mcyclanı bozuk olan iı 

dlr. sandan başka vazifeler beklemf . 
Habersiz bir halde manyatize e- melidir. 

dilmiş olan büfe garsonu, sabaha Yanlffi tC'fsirlere meydan veı

karşı gelen yolcular arasında giz,. memiv olmak için şunu da flAvl' 
li imalAtJıaneleıin bulunduğu Da- etmek lüzumunu görüyorum: Chı-

si dalaletin ilcai arzu \'e mllna.se
gar illtuyonuna gidecek olan her betlerini açık cemiyet hayatmda 
h .. ngi bir yolcuyu adetA bir lbrA bir skandalle gösteren bir phm 
gibi hemen sezeblJlyordu. kanunun a.hlAki müeyyidelerinden 
Zlhnhıden Dagar istas)onuna kendini variste g8remez; ~Unkr 

, gtdecettnt geçirme~ olan bir halkm mantalltesiyle bu hareket • 
yolcu, hemen, bllfe garık>nund~ ni hastalık telakki etmelı: gtlçtUr 

ve tm M.reket ahl1ksızlık etlk<
manyathmıa cereyanına ~rpmalc tinden kurtula.madıltJ ı~ eesa fil' 
mecburiyetindeydi. CX'lenir veyahut şiddetli ve ano • 

(Devamı oor) (L(ıtfen sahifeyi çevirir;-

l 
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Buş bir şüphe 
yüzünden 

Bir adam karısı ile ev 
sahibi kadını ağır 

surette yaraladı 

1 Ruzvelt 
':aşingt-On ~~~~~r:_ı cı:::~~~)) ·Cumhur Reisimizle Amerikadan petrol Alman gazeteferı·-
Cenubt Amerika hükQmetıerlnden H. 

1 ~::'!~::;:;:::~:ıbl~·~!:::k·~::: ıt er arasında ihracatı nin neşriyatı 
Evvelki ~n Kartalda bir ha 

dise olmuş, Pınar mahallesind~ 
oturan çimento fabrika"I amelc
sinden Ali. kansı Hamdiyeyi ve 
ev sahibi Şükriyeyi bıçakla ~ır 
surette yaralamıştır. 

Vakanm sebebi Alinin ev sa 
bibi Şükriyeden, karısını başka 
erkeklerle buluşturacağına dair 
şüphelenmesidir. Kansı Hamd:
yenin ibu maksatla, ev sahibiyle 
görüşmesini yasak etmistir. Ni 
ha~et Alinin son günlei'.-ae şüp: 
hesı artmış ve dün gece lrnnsmı 
kollamak üzere ayrı bir odada 
ratmı3tır. Sabahleyin kalkan Ali 
karısının, Şıikriyenin odasmdP>ı 
çrktığrm görünce: 

fare;::ı~~eg:~~:;:m::r~;1:~:~~ Ekseıans ~~ ~i~u1 nclde> Yaln ız lngiltere ve 
dUn resmen bildirmiştir. Uduguay Pa.. Türkiye R€!sicümhuru Mısıra yapılacak 
nama konferansı ahkAmr mucibince Ankara 
bUtı\n Amerika devletlerinin bırllkte İki memleketimiz arasında.ki Va~lngton, 21 (A. A.) _ R.uı. 
hnrcl<"t etmemni tekllt etmiştir. samimi dostluğu teyit eden Al • velt ihraç edilecek petrol istiıh-

Fillpln eumhurrelsi de, Amerika man - Türk muahf'desinin imzası salıitmr hi.ikümctin kontrolu alt!-
harb! girerse Filiplnln lf.m yardımda münasebetile, benim de bu mua • na ~?ymuştur. Amerikanın şark 
bulunacağını bildirmiştir. hedenin akdinden dolayı en bü- sahılınden yalnız lngiitereye, M·

Vaşiııgton, 20 (A.A.> _ Röy. yilk memnuniyeti hissetmekte o!- sıra ve _Amerlkanm diğer mem. 

, ( &.ş tarafı 1 ncide) 
Bu11dan başka, bUtUn gazeteler, ı Ur 

kiye hakkmda maıtnleler ne ekonomik 
imktı.nlar \'e mübaı.lelclerlıı mUstakbl.'! 
inkişafı hakkındn uzun etlldler ne.şret. 
mekh'<ilr. 

Alman 
Sovvet 
Nünasebetleri 

Almanya ve Rumanya 
n!n Sovyetlerden hiçb' 
talepte bulunmadıkla 

ter: duğuma, dostane telgrafınıza ce • leketlenne petrol sevkedilebilc _ 
Ruzvelt, kongreye gönder vaben, Ekselansınıza bildiririm cektir. 

diği bir mesajda. Robin :"foor A: Ben de ilci memleketimizin bıın ~ -----o-----
merikan vapurunun bir Alman dnn böyle devamh bir ka'n}ılık.Ir i- Şam o··nu··nde şı·d
dcnizaltısı tarafından torpillen. timat devresine girdjği husU"Sun .. 
mesini bir en!:erna.syonal hay- daki kanaatinize iştirak ediyorum. 

dutluk hareketi olarak tavsif et. Dostane hissiyat.mızın teıcilll!. detıı• muharebele miş ve Amerika birleşik devlet. tından dolayı size te~ekkür eder r 

Nachtausgabc dıyor ki: 
Londra, bıgAno gozüıtmeğe ~alıs·

yor. Halbuki bahis mevzuu olan, bl· 
rincl cıerec.,cıc ehemmiyetli bir d!plo. 
matlk vesikadır. Türk - Atman birli· 
ğlnln bilhassa ekonomik sahada mli
nası ,·ardır. İsmet İnönU, ananelere 
dönmüş ve bu suretle Almanlnrrn kal· 
bini !cthetml§tır. Türk milletinin ek
seriyeti tarafından da muhakkak su. 
rette ta8\Jp olunacaktır. 

anlaşılıyor 

ArnerıKada 
Bu şayiaların başka ' 
h~defi gizlemek için 
çıkarıldığı kanaati 

hakim 

- Ben sana onunla konusma 
yaca:ksm, demedim, mi? diyerek 
kadının üzerine atılan Ali evve 
la karısını muhtelif yerle

0

rinde~ 
ve sonra ev sahibini birkaç ve 
rinden yaralaım.~tır. - -

Jerinin, açık denizlerin kullanıl- ve ben de size ayni dostane hlq,,, 
masmı A.lmanyaya terketmek ni. !erimi en hararetli bir surette 

tekrarlarım. 
yetinde ohnadığmı tasrih eyle. 
miştir. Bertin: 18 Haziran 1911 

Ruzvelt ezcümle demiştir ki: Adolf llltıer 
"- Robin :Moor'un bir Alman H --0--

~~~~tı~t~ı:!.ı::ı t;by:-ı~~1~ ariciye Vekilimizle 

K·udiis, BJ ( A.A.) - B.B.C: 
J\.lman .haberlere göre son der<!ce 
şıddetlı bir muhare1be oluyor. 
Av:ıstr~Iy~Jı kuvvetler Beyruta 
dogru ılerı hareketlerinde Ed· 
damur yaknunda !;'.etin lıir mu 
kavemetle karşılaşmışlardır. Kı: 
taatın Eddamur nehrini geçtik 
leri ~enüz. ha~r almmamrştır. -

Gazete, bundan sonra, lngıllz siya· 
setinin hede!ler!ndcn bahlıct:nekte ve 
Almanyanm Tilrki:renln Balkanlarda.. 
ki roltinil tanımakta olduğunu hatır. ı 
!atmaktadır. 

Ayni gazetenin Roma muhabiri, 
Musollnlnln nutkunun Ankarada çok 1 
iyi karııılandığıru blldırmekte ve ttaı. 
yan büyük elçisinin Saraçoğlu ile ynp 
tığı görüşmeyi tebarilz ettlrmektedlr. 
İtalya Türkiye ııc iyi münnsebellerde 
menfaattnrdır. Çünkü I'tlrklyc, İta! · 

yanın scrbestlsl için mücadele ettiği 

Akdenlzin bir kapısm:ı malik bulun
maktadır. ltaıya bunun için Türkiyç 
ile sulh istiyor ve bunun lçtndir ki, 1 
192 llkbahannda MUAnoda Musollnl 
ile Türk vekili ri arasında bir "Örü~

lA>n"rıı, 20 (A.A.) - Bu sa 
Mosko\·a radyosu, nestiyatında, 
ternnsyonaı gerginliğe ve berba 
harp hazırlıklarına hiç b1r telmlb 
bulunmamıştır. Mosltova radyosu ti 

rafın.:lao verilen bir haber Sovyet 
FlnıanC!ya hududunda Kareli Be 
hmdaki k&plıcalann mevsim icabı 
lup uışbklarını ve güzel havala 
buralara bir çok Lenlngradlıyı çeı.ı: 
ğlnl bildirmiştir. 

Hadiseyi müteakip Ali yaka_ 
lanmış, kadm.lar Haydarpaşa nü_ 
mune hastahanesine kaldırılmış_ 
!ardır. Şükriyenin yaraları lhafif 
j~ ~· Ham.diyenin vaziyeti na_ 
zık görillm.ektedir. 

miştir. Torpillemenin umumi he Al H • • 
df'fi, Amerikan ticaretini, Okya: man arıcıye 
nustan, bu ticaretin Alman ni 

yetlel'ine münafi gibi gözüktüği.i Naz•rı arasında 
her yerden kovmak gibi gözük- 1 

Dı~.cr bır ıstihbarat ajansı 
haberı, dona.'Ullanın hergün sa· 
hil boyunda sefer ederek, Vişi 
kuvvetlerine mühim zayiat ver 
dirdi~ni bildiriyor. Dikine dal~ 
Alman tayyarelerinin hücumJa
nna rağmen donanmanın hasa 
rı pek ehe..'Wlliyctsizclir. • 
LİBYADA V AZh'ET DURGUN 

l\IOSKO\'ADA VAZIYET 
l\hskom, 20 (.\..A.) - Röyter b 

dirıyor: · 

Çocuklarada Francala 
verılecek 

Çncıddnnı. da francala verilmesi ka. 
rarlqtmımı.ştır. Bu ~ için de 20 çu
val francalalık un verilecektir. Bu ıru. 
retle ycldmu 40 çuvala baliğ olan gün 
ıfi.k francala unu tahsisatından sekiz 
çuval hastanelere, 32 çuval da halka 
ve çoeultlara ayrılacaktır. 

---0--

~eni ticaret muahedesi 
hazırlıkları 

.A!lkaradan bildirildiğine göre, 
Türk - .Alınan dostluk muahede 
sinin tasdikine dair 1ayı1ıa hü: 
l1lmet tarafından Meclise veril
mişti. ~ilıa ve merbut anlaş_ 
ma harıciye encümenine !havale 
edilmiştir. 

Diğer taraftan Alma.nya ile 
akdi derpiş olunan ticaret mua-
1ie6~? haz:ırtı1d~ 
tır. Milzôk~relere iştirak eda;ek 
olan Alman heyeti yakında An
karaya gelecek ve milzakerelere 
gi rişecekt.ir. 

Türk • Alman dostluk muahe
desi piyasamu;da çok müsbet 
ibir tesir uyandırmış !bulunmak-. 
tadır. 

Her akşam 
........................... 

(Ba~ taralı l nclde) 
Hıir Fransızlnr Suriycde ''atan. 

lamım dü.manlariJe doğrndıln 
doi;;"nlya kınsılaşmadılnrsıı. da o 
d6501anlarla blrle~n \"C l'ransrr. 
menfaatini iyi idrak cdcınlyen n ... 
tanda{jlan buldular. Onlarla 

ınektedir. Hususi hedefi ise, 'bü_ 
tün dost memleketlerle ticareti
mizi inkıtaa uğratmak gibi gö_ 
zükmektedir. 

Hiç bir Amerikan gemisinin 
veya Amerikan ş;lebinin kendisi. 
ni korsanlardan masun telakki 
edemiyeceği ve Almanyanın bizi 
!ngilterenin yaşamakta devam 
etmesine yardmıda bulunmaktan 
vazgeçinciye .kadar yıldırma.k ni· 
yetinde olduğu hakkında kendi
mizi evvelce ihtarda bulunulmuş 
tellı.k'ki etmemiz icabeylemekte. 
dir. Eğer buna boyun eğersek 
önüne geçilmez bir tarzda, dün_ 
yanın Alınan Rayşmm ·bugünkü 
zimamdarlarının tahakkiimü al
tına girmesine muvafakat etmiş 
olacağız. 

Boyun eğmiyoruz ve boyun~
mek niyetinde değiliz. 

Ruzvelt, lbu mesajında, hü_ 
klırnetin Amerikan ticaret gemi
lerini himaye için ne gibi tedıbir. 
1er 0%1lll.OUgu:tıo ır:'?G' \.o.tlvım .• 

miştir. ı 

Atlantik 
muharebesi 

(Ba5 tarafı 1 ncide) 
Ekselans Von Ribbentrop 

Hariôye Nazırı 
BERLtN 

İki memleketimız ve milletle
rimiz arasında samimi dostluğu 
ve tam karşılrkh itimadı resmen 
teyit eden Türk _ l:..Jman muahe. 
~esini, ekselans Von Papen ile 
ımzalamış olduğumuzu ekselan-

. sınıza bildirmekle bilhassa bah 
ti yarım. • 

Bu mesut neticeden sevinerek 
bu hususta ekselansınıza en ha. 
raretli ve samimi t.Pbriklerimi 
bildirirken dostluğumun bütün 
ifadesini beyan etmek isterim. 

SARA G'OGLU 
Ekselans Şükrü Saracoğlu 

Hariciye Vekili 
ANKARA 

Alman - Türk muahedesinin 
imzalanmış olduğunu bildiren ve 
bu mi:nasebetle samimi tebrik. 
lerınizi ifade eden ekselansrn.ız.ı,ıı. 
""""~~--..... - --~, ..__.,.... -· ..ı--

ımuahedenin akdinden dola}ı en 
hararetli ve samimi memnuniye_ 
timi size bildiririm. Bu hususta 
en samimi tebriklerimin kabulü
nü rica ederim. 

Bu muahede sayesin.de, iki 
memleketimiz ve milletlerimiz a. 

(Baş tarafı ı ncide) rasmdaki dostluk ve knrşılıkh 
tonluk 98 vapura baliğ olmuştur. tam itimadm mühürlenmiş o:a.
Bunlarm teferruatı şudur: 355.03:! cağı hususundaki d~rin kanaatle 
tonluk 73 İngiliz, 92 bin 201 ton- hareket ederek kendimi eksclan-
1uk 20 müttefik ve 14.095 tonluk ' smıza en dostane bir tarzda bağ. 
5 bitaraf vapur. Askeri harekat- lı addediyorum. 
ta şarki Akdenizdeki z.ıyiat da bu 1 .RİBBENTROP 
rakamlara dahildir. Mecmu zayiat --<r-

toniliitosu mart ve nisan n~·lıınn- B ı · El • • 
da nigpctcm hafifçe d~h.a B.7..drr. er ın çımız 

1.-rmdra, !1 (A.A.) - B.B.C: 
Kahireden Röyter ajansına bildi
rildi~inc göre ihyada vaziyet 
şimdı tekrar durgundur. Toh_ 
ruk ve Sollumda kum fırtınaları 
hüküm sürmektedir. 

FRA.ı"\TSIZ U'EBLIGl 
Vişi, 20 ( A.A.) - Fransız 

askeri tebliği: 
İngilizler. dün, Şam ve Mer

jayum 'a karşı muvaffakıyetsiz 
gayretlerde bulunmuşlardır. 
Şam'm cenu ve cenubu garbi 

mmtakasmda terakkiye muvaf_ 
fak olmuş bulunan Hint ve İn
giliz kıtaları, zırhlı frrka hUcum 
!arımızla geri püskürtülmüştiir~ 
400 esir alınmıştır . .Şimdi Lüb
nan dağlık mmtakasmda, 19 
haziran öğleden sonra I'\forja_ 
... ,..,.ı.:ı fru~U, J.J,ım•a ıl..\o; ~~·•:ı:t• 
gen usımruıımuşt.uri. • ou nart:_ 
ket esnasında, 80 esır aldik. 

Sahilde. 1ngilb donanmasına 
mensup cüzütamlar, mevzileri
mizin ıbombardnnanına devam 
etmişlerdir. 

Fırat bölgesinde kayda değer 
bir ~Y yoktur. 

Hava kuvvetlerimiz. keşif fa. 
aliyetine devam etmiş ve dün 
akşam Şam'ın cenup mıntaka
~ıında d~c:;man askeri tahşidatmı 
müessir surette bombardrman 
etmiştir. 
DÜ;\'KÜ 1NG1LfZ TEBL1C1 
Kahire, 20 (A.A.) - Orta şark 

lngiliz kuvvet1Pr1 umumi kara-rga-· 
hmm tebliği : 

Alme.nya tarafından Rusyaya kjf' 

şı metallbatta bulunuldutu 
dair dolaşan şayialar hakkında Mıı" 
kovacıa. ademi malumat beyan edil' 
mektedlr. 

me J!muştur. B•ı dostluk. tıımc~ tnB· R Milşahltler, ne Almanyanın ne dl 
nUnUn Romayı ziyareti ile takviye umıı..'lyanın Sovyetler birliğinde bel' 
edllınıştlr. j hangi :ıtr tc,,ıebbUste bulunmam?§ df 

Muhatıir czcumlc diyor ki: 1 dukla•n ı zn'lnedlyorlar ve bunun ıçll' 
Türkiye, Avrupa ile Asya nrasmda de qetx~lcr vardır. 

bir kopril lür. Alllrnra hUkt"ımet mer- So.·ve .. ıer b!r11ği hUkQmet mçrk~ 
kezi olarak bir semboldUr Ankara, de bır sefer!.Jerlik olduğunu göster"' 
iki kıta arasında nobet bekllyen bir cck 'ılçbır işaret yoktur. SokaldJ' 
TUrkiyenln Tilrlt ı,aıbldlr gençlerle dolud~r. Halbuki umumi ııır 

tn!S:ı!l siyasct.I, bir sulh siyasetidir. sc!t.rbcrlik olsaydı bunların sllAh ,,ı. 
TUrk!ye, bu siyasetin Almıın siyaseti- Una çağrılm•" olmalan IAzımgeUrdl-
nc muballf bıılunmamRsından ve Al· A tE.UlKADı\ HAKtM Ol.AN 

Kr\N'~T manya tarafından taıwıp edilme.ılnden N • 
memnundu:. 'Matbuatın lıattı hareke. e"·)ork, 20 (A.A.) - Röyjer 
tJ, biç bir zaman Türklyenln Alman· 1 Sov}'et - Almnn buhranı hnkkmıl" 
yanın düş::anı oldu'"• mA.n t ki hıı.tıerler Amerika birleşik devıev 

ow -ısını a- lcrlnd.. rad tel r1 t af ~ 
7ar.ımun C'tmnm•ştir, Türk milleti, 1 yo gaze e ar m 
daima h -:im için sc.-mpntı g-östcrm! ckscriy.ctlc şüphe ile. tclAkkl oııı"' 
ve Türk zlınamdarlan dalm't vaziyet~ j :nktaaır. ~u hususta !ıkirlcr ı:cii ~ 

ılıC\kl!Uf.AA bJ,t, "''1'."uft .... llt •- 1 ısanı etm~ vaziyettedir. Fakat ö 
...,. ~~,w, r.1n c ~~ .. es .~1 ak&Bm....Almıuuuı..JJ0 .. S01ıv4tll!,. ıvr~ 

bır burhanıdır. m~ }lir mahıyettc bulunduğu netice' 
Roma 20 (,\.A.) - Corrlero Della sine varıımak için pek az temayııl 

Sern, Türk • Alman muahedtsinden mc\"cuttu. En zıyade revaçta olan w 
ba.lısederek dlvor k : mıhver tarafından mülhem olan bil' 

M:bverln siyaseti hir ol':luğu için lÜn bu şayiaların hakikatte berhaııgı. 
Van Papen TUrk - Alman paktını t. lıaşkn bir i".arelrnU gizlemek bedefilll 
talya namına da imza ctm! .. dC'nt!:'kt.ir d ta ıdığl keyfiyeti teşkil ediyordu. 1U 
ltalya Türkiye ile lD2S dl' yani ar. yo gazc:telcrl, b!Jbassa Alman1ar1ll 
layı~ \ c işbirllgl zihnlyE"tı ile b11JllıY!Ul 1 h.ııkild hedefinin İnglltercye ıstilA. ~ 
ınU'las.::!bct,,lrlnl ıhya etmek arzusuıı. şebbUsUnde bulunmak olauğuna tel. 
dadır. 

lst:ınbııl ikln<'I lrra menmrıuğun.. 
1 elan: 

941/1475 

mlh e!..mekte idiler. 

iki o;omobi kazası 
Bir ihtiyarla Jlr ahçı 

çırağı ezildi 
mücadele hakikatte fransa 
Jchindc ı;alL51IlJlktan IY .... kn bir 
mi.nayı hah değildir. Çünkü Fran
sıanm J.,•rtulm:ıs1 Ye A\·nıpa aile i 
~de ın,~,k olduğu mc\'kU a.Iım. 
sı ancak bu teşebbüslerin mu\"af• 
fakıyett s:ayesind kabil ola<'ağına 
iman etml~lcrdir. Hür Fran a ha
reketinde hiçbir şahsi emel ,.o 
hrrslcah göze t.a.rpınıyQr. Hür 
Fransızlar hiçbir 7.aman c,·ııebi 
bir de,·let hlmıetincle harbetmi. 
yorlar; onlar vafanlanna bir ıtt.:
lak muahedenameslle bağlı müt
tefiklerin yanında mü5t<>rek bl\YC
nln talıaJdnılk etmesi \"C Pransaıun 
hayat bohnası için çarpı ıyorlar. 
Muhtelif ~liınJcrdr. muhtelif 
memleketlerde, her türlü mahnı· 
mlyct, mihnet ,·c ı tıraba lm.tıana
rak büyiik ''C.Cbedi 'atan aşkı 
namına hayn.tJannı feda ediyorlar. 
Onlar içln de memleketlerine dö
nerek, bir me\'kl elde ederek aile· 
Jerinin yn.nmda )~ pek kabil 
dJ, Fakn.t onlar düşm:ın i~gali ' ' f'• 

ya tehdit ve nüfnzu altında şnrcf• 
siz \ 'e üır.!tslz yaşamaktansa her 
şeye katlanmayı terdb ettllcr. 
Bu büyük ,.e kutsi bir 'ıls in tel
kfn ettiği btr \azlfedir ki dünyn. 
da milli namus ve hayıdyct mcfhu 
munu anıa.ını, lnsanln.rnı Wiffesi
no hünnci \"e muhabbet telkin <'
der. 

Almanlar mayıs ayı ıçındP. cem- ı 

1 

an 805.460 tonluk gemi batırdık- Alman devlet reisile 
!arını iddia ediyorlar. ltalyanlar - .. .• .• 
sa 56 bin tonilato ile ikilin eyli. yarım saat goruştu 

Libya ve Hnh1::~istanda. \"az1yct-
te değişiklik yoktur. Suriycde 
muharebe blitün cephelerde de
vam etmektedir. Cephenin sahil 
kvmımda. Avusttralya kıtaatı gör
düklri şiddetli mukavemet karşı -
snıda ağır bir surette ilerlemf'k
tt'<lirler. Şamın cenubunda adetçe 
Ustün Vi§i krtaları hür Fran~rz km: 
vetledne karşı şiddetli bir muka
bil hlicum yapmışlarsa da hilr 
Fransız kuvvetleri mevzilerini 
metanetle muhafa1.a etmektedir -
ler. Bu mmtakada.kl İngiliz ve 
Hint krtaıan mahalli bazı ilerilF>
meler yapmI§lardır.Mercayunda va 

Fatıhte Hoca Ov..-ys mahallesinde 
Mlmusinan sokağında 49 No. da c
turmakta ıken haien lkametg!hı meç. 
hfıl S1llcyman Koşkuna. 

Hazinenin aleyhinize ~ıtıncı noter. 
likçe reEen tanzim edilen 12.3.940 ta. 
rihll ve 319'ı sayılı iclra mukavelena
mesine müsteniden 26.5.940 ve 26.8.940 
ve 26 ll.940 ve 26.2.940 peşin taks!t 
!eri tl'tarı olan (2ô5} lira ve taksıt 
mebde tarihinden fa :z ve yUzde 10 
avukat Ucreti ve mıı raflnrlle birlık

te tabsıll için Jalremlı:de 9 1/1475 sn_ 
yılı dosyasında y&ptığı lcroı takipte 
tarafınıza gönderilen ıcra eo.rının ika
mctg~}.ınızm meçhQl olmo.ı;ınd:ın dot:: 
yı merci hlı.kımliğ:lnce bir ay müddet
le ilAnen tebliğine knrar verilmiş o'. 
mağıa bu mUdd<>t içinde borcu ödemr. j 
nlz lAzımdır. Bu mUddct ic;inde borcu 
ödemez ve tetkik mcrcilnden \'eya. tem 
ytz veyahut iade! muhakeme yoluyla 
ait olduğu mahkl'meden ıcrnnın ger! 
bıral<1lırıasma daır bl: karar getirme. 
dl){çe cebri icra yapılacn.ğı ve gene 
bu müddet içınde mal beyanında bu
lunmaz.'ranız hapisle tazyık olunacag-·. 
nız ve. haktka~e muhalif beyanatta 
bulunursanız hapisle ceza.andırılaca. 

ğınız iılzumu icra emri makamına ka
im olmak üzere lllu.en tebliğ olunur. 

suıtanhama.ıırn.ia aşçı çıraı-· 
lığı yap"n Rüstem o*lu Enver· 
dün caddeden geçerken, şofol" 
Re><ıadm idaresindeki 1281 nıL 
maralı otomobilin altında J..-almJŞ 
tır. Enver kolundan Ye muhtelif 
yerleriııden ağır surette yaralaf1.. 
ınış, Alman hastalıanesine kal· 
dırılmzı:;tır. 

Htl!!f'yJn Oahit \' AL('IN 

mal ı;ekillerindc adli tababet ve 
akıl müesseseleri imdada ~'E'tişir. 
Fakat bu marazi aksUlameller va'
mz bekıi.rhğuı değil çok defa ~vl'
lik haya.trmn da bir icabıdrr. 

Hulasa cinsiyet çok kanı:ıık uz
vi ve nıht bir muammadır; bu hı·
susta cehaletin ve demagojinin 
ampirik hükümleri d!.'ğll, tababet 
ve nrl,iyat 1&lMıiyettardtr: bf'l • .-. 
·* w ı.Bvacm mtltalea.smr da fı. 
me bırn.kAlmı. 

Dr. Rasim ADASAL 
SON 

yorlar. Binaenaleyh düşman ma - Berl.i~, ~O .<~ .. A.) - Hususi 
yıs ayı içinde cem'an 861.460 to- m~b~:ımız _ibı~dın?.'or: 
nilato ibatırdığı iddiasındadır. Buyük elçı.ınız Husrev Gerede 

Tnhmin Pdildi!Hne. göre ıo haz:. dün saat lC da Führer tarnfmdan 
rı::.na kadar mü~ere edilen ba • kabul olunarak Reisicumhur lnö
ttın veya batırılan düşman Uca - J nü tarafından. gönder~le~ cev~bi 
ret va.purlannm tonilatosu Alman me~t'.ıbu takdim ~~ı;itir. ~Uyuk 
ya. için bir milyon 888 bin vP !t-'lı_ elçı;nız ~ellş ve gidışmd~ bır RE• 
ya için 'bir mllyon 239 hin ve dü-.. ken kıta tarafın.dan selamlanmış 
mana istifade temin eden 84 bin ve mülakat yanın saat sürmüştür. 

tonilatodur ki cem'an 3 milyon --Üzun ve yuvarlak 
211 bin tonllilto tutmaktadır. 10 
Mayıs ~ebliğlnde düşman zayiat·. ekmek 
nm 2 milyon 912 bin tonilato o'· Uzun ve yuvarlak ekmek çı· 
duğu bildirildiğine nazaran o za- karmak için Üsküdarda bir fı_ 
mantlanberi geçen bir ayl~k miid - rınday:ıpılan tecrücelerde elda e· 
d~t içinde cUıımanm 229 bin toni. dilen ekmekler belediye kimya_ 
lfıto zayi ettiği anlaşılır. • han~~ne gönderilmiştir. 'Nümu. 

ziyet tamamile aydınlanmamıştır. 
Bu bölgede çok Riddetli muharebe
ler olmaktadır. Diğer bölgele:rde 
Vi§i krtalnrmın devamlı mukave
metine rağmen mahalli ilerleme -
ler kayaedilnil§tir. Salfilıiyetli kaynakhırda ticaret j neler burada tahlil edilecektir. 

gemisi za;>iatmm ağır ve cldcli o
1

- I ~~~~=~~~~;;;;~==~========~~==== duğu, fakat bu rakamlara . §arki ': 
Akdeni:-.deki za3;atm dahil bulur .. 1 ÇERÇEVE 
duğıı beyan e<lilmı>kte ve bunun ı 
bir dahn tekerrür etmiyeceği ü 
mit olunmaktad.Jr. · 

Bundan birkaç gün, evvel Çör. 
c;il avam knmara.,mda beyanatını 
yaparken birçok zayiata ait ha -
berlPr henüz gelmemişti. Maamn
fih ln311terenin en ciddi zaylıt3 
maruz kaltllğı mıntakaya yani ~·
mali AtlanU~e ait husııc;atta mez 
ltiır beyanat doğru olarak kal -

Dedi
D~dim 

Necip Fazıl KısakUrek 
ml'ktadır. (Bn~ hı.rafı 1 n~ide) 

B€'yan olun iuğunn gör" Almnn- ntn her an 'c tf'pcden inme bir 
lar hiç şünhesiz tabiyelel'ini de- tarzda ihtimal al('mine sımsıkı 
ğiştirmi.')ler ve daha uznklarda bağlı knlar,ağını .gözden k~ırmı:.· 
hareket et.ml<ı!Prıiir. Ve tabiyeler j mak ist.edim. Her ~ey hu .e;lrlft 
def! - • -; vak\ t eks"riyetl ı> vu - llliycte h:ığlı... Bu girift illlyet, 
kub -. , G'ıbi Almanlar bidaye•. iki tarar arasında anla.o:ma lhtlm11. 
tc bazı muvaffakıyellı>r eld~ et- lfni ,·uadetınescydl. (BitlE'r) h<'r 
mişln ve d!'lha rPnupta ve daha I nııtlmnda iııı;-llizlerc hitaben "o
şarkta zavfatımız artmuıtır. ı~nen elimi yine reddettiler .•• ,. 

Saliıhlyotli kavne..klarda, buna demezdi; (Hes) gökten kendi,.ini 
mani olacak tedbirlerin alınmış 1 zenbille atmazdJ; (Ç,fü·çll) kılı 
olduğu 118.vE' edllmekt.e ve hazira- kıı'.< yarmaz.dı. 
na ait rakamarda umumi bir iy'. 

1 
Dedi: 

lik görüleceği ümit olunmaktadır. l - Demclt: senee ba olacak-; Dl-

. 
hayet İngilizlerle Almanlar anla· 
§8.Cakl.. • 

Dedlr.ı: 

- Bu tarzda bir kat'iyet ifs
dr.m yok. •• Ya anb,..c-aca.klar, ~·a. bi
rfbirlerinl y('yjp blttrccckJer ,.e 
bitecekler ... 

Dedi: 
- AnJa.,mara m~ni ne öyley

se~ 

DNlim: 
- İki mini \'ar. Eweli. Alman• 

yanm gö~terecej:;>i teminata. itimat 
derecesi, sonra da Amerika .•• Tu. 
haf değil mi, C\'et Amerika. •. 

Dedi: 
- Anlat;ırJarsa ne olur? 
Dedim: 

- Diin Köylediğim Ş"Y olur. 
Alma.oyaya, hatti. bütürı A\'rup:ı.· 
ya şark is~meti açılır. Ve dün
ya bütün illetlerinden kurt:ulmuş 
nlur. Bunun olacak gibi ıı;öriinmeo;;i 
de, bir İngiliz • Alman anl~mas·
na delil olmaktan başka bir ~ey 
deiDdlr. 

htanbul 2 ind icra llll'murlıığunda.n: 
939/3733 
Kira borcundan dolayı hapis altı!'. 

da olup paraya çevrilmesine karar ve. 
rllen ( 4) adet heznran sanı.lalya ile 
ciemlr kasa (26) adet (10x160J ve 3 
adet 60X100 ve (6) adet l50X200 
santı:n ebadında cam cc (l) adet dı·. 
var saııtı temmuz 941 salı gtinU saat 
12 den 14 e kadar mezkfır eşyaların 

bulunduktan Maçkada (10) numaralı 
depoda ve aynı tar1btc saat 10 dan 17 
kadar 1stanbulda Zindıı.nknpıda 41 nu. 
maralı dUkk!nd:ı ar.ık arttırma sure. 
tile satılacaktır. Muhammen kıymet. 
lerlnm )1lzde 75 ini bulm:ıdığı takdir
de ilt!ncl arttırmalan 4 tf!mmuz 941 
cuma günü aynı mahallerde ve tayin 
edilen saııUerde icra cdılecektlr, İstek. 
lilerin mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaallan iltl.ıı o:unur. 

Bundan başka. Suadıvede, ye. 
şiltarlda oturan 65 ya~ınd2 l{ad· 
ri oğlu O.S 'Y'an diin sküdar<l<J 
Hakimiyet:~- illi ye caddesinden 
geı:erken, otomcl>il altında kat 
mış. muhtelif yerlerinden yara· 
lannıtştır. 

İhtiyar n;imune hastahanesi· 
ne kaldırılmıştır. 

DÜŞTÜ, YARALANDI 
Eyiıptc. Ortakçılarda oturan 

Mustafa oğlu Necip adında biri. 
si, dün yoldan giderken aya~ı 
kayarak diLc;müş. başı patlayara1' 
Guraba hasta.'ıanesine kaldrrıl• 
mıştır . 

~~--~------------
Zayiler 

§ M.M. vcktıleti Bey~erbeyt sıhhiye 
transıt deposundan !l28 yılında aldı .. 
g-tm terhis tezkertmi kaybettim. Ye• 
nlslni :ılacaA'Jmdan eskieintn bllkmil 
yoktur. 

c.al"ta Fennenooller 88 No. da 
!\le!lmet oğlu l\l~hmct Günıoy f 
Eski soyadı: Den·i:ıoğullan 1 
Ulze - Subaşı kö.rU 820 

§ Dıwutpaııa ortaokulunun 927-28 
ders l!l'nesl sonunda ikinci sınıftan al. 
dığım tasdiknamemi zayi ettim. Yeni
sini ruacağımdan eskisinin hükmil 
yoktur. 

l\ft>hnıet OemaJ oğlu Mustafa 
Şaml, Beykoz 827 

§
0 

teto.nbul Beşiktaş Kıbçall yaban
rı askerlik ııubcslnden aıdı!tm as
kerli!< tezkeremi zayi ettim. Y enlsmi 
alncağımdan eskisinin hükmU yoktur 

Galata Arap camU 4oğru soka!< 
13 numaralı hanede Topal oğuJ.o 
lanndan Kara Hllteyin oğiU 

Cemal 321 tevellUUQ 
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lliiJı gazetelerde çlkaa Ankara 
telgraflan Millet ME'(!lisinin mü7.a

kl're edeceif .Ş<'ylerl haber \'erir
ken, iki de ölüm cezasından bah· 
"ediyor, buna alt bir karar ,·erile
cc~ini hlldiriyordu. 

"Dünkü ~ün ı.en ,.c kaymakam 
ııaşa ,.e reis ü~ünüz hazır olıJuğu-

1 
nuz halde mahut İızet ,.e refiki ı 

80 ;OK HARP VE SON AVRUPA 
HARBiNiN ZAFERLERi 

Rasim i~in ne ,·e~hil~ müzakere Uzaktan, yakından kulaklarunı ' Ancak... 
1 1 1 

k 
1 

I Ha\•a muharebeleri başladığı 1 nin hava muhar ..>ierinde gC'nç 

Kanunla \'!<'danın memlekette 
üstün tutuldu11rnu gösteren bu 
haber, bana eski de,·frlerin ccf. 
felkalem \'erilen hükümlerini, ka

rakuşi kararlarını hatırlattı. Bu· 
giju, kanuna n(~adar saygı gi;...te• 

rfliyor.-a, o de\·irlcrde ayni dere. 
C<'de Jcanun& kıymet 'c <'hcnımi
~et ,·eritmiyordu. Ra. ... gclc hüküm · 
lcrle insanlar 1Jndanlara atılıyor, 

şehpalara gönderiliyor, kur_şunıı 

db.il:yor, çc~t çe,it h;kcnceler ya• 
pılıyordu. • 

''atanıJa~ın kıymeti yoktu. O

nun hakkı tanınmazdı. Suçlunun 
<~1.ası bile, kanun ,.c 'icdan tera· 
r.ilerinln kefelerine konmadan, in· 
cc elenip sık dcfliunmadan \erilir
di. Hele padi,alılar, tütün iı:iyor 

diye adıı.m ölıJürtürler Arabaları

nın iiniiııden bir b<'y~ir !);<'!,'Se sa
hibinin boynunu \'urdururl·:rdı. 
"Ga::ahı hüma~·un,, a 
ı:-nk tehlikeli bir ı:,.eydi. 

uğramak, 

Padh;ah 
birine kızdı mı, hiddetlendi mi, ya 

ha5ını kC1'itfrri, yahut sürgüne yol' 
lardı. 

Millet Medisinde ölüm ecz~ına 
uğnyan iki yat.anda5 hakkında 
karar ,·ereceklerini du~ un<'a, bu 
ceza ,·erilinC'eyc kadar ge.çen mu• 

hakeme safhalarını <lü~ünerek, C'i 

ld ele\ irlt?rdc mümün nckadar o. 

cuz bir ~ey ol<luğunu, bugünse böy
le bir karar ,·ermek itin ne kadar 

tetkikler yapıldığmı düşündüm, 

iki de\'ri mukayese et.tim. Ve eski 
dc,·Jrlcrin siyah :;:ilnlcri yanında, 
hıı miibarek de\'rin ak günl~ri 

~öğ<.>ümü se,·lnı;le, gururla kabart
tı. 

W:c,och·.nde i;ı;1.et Molla urlı, 
ilÜkte ada.ri:u olduğu kadar, de\·let 
l~lerinde de ohlukça kudret !\ahi. 
bif1l Şiir yazmaktan u .... andığı 

ı:ünler de' lct i§lcrine dair layi· , 
halar ~·azar, padişaha sunardı. Bir 
gün vine o sırada Ru tarla harbe 
girişmenin bir felaket oJa('ağını 

bildiren bir lii)iha yaımı~, ikinci 

Malunuda \'Cnni ti. Padisah, Jiı. 

Yihayı ''hü•mü tefsir,, etmedi, İz• 
zet l\lollanın kendisine akıl i.iğrct. 

tlğine zahip oldu, fena halde kız
dı, "gaza.ha C?;f'hli", kcn<lbinc ilıti· 

Yat. t..a\'si:re Mfon moJJanın iil<fü· 

l'ülmesi hakkında serasker llii~ 

~ev paşaya u haltı ~iinderdi: 

"Scrn.,.ker ımşa, 

1 d - n ,.,. ka .. ·makam ııa ... ft .. ·a k d' Ancak, u.1Jl \fan ya llnt ıın u a. ~ . 
ere di da·ımı'ze "mir ,.o ı"rad"ı· "8 "ıınrıa ı.:c ror ro~u.-un nıt'V·· o un ugu u " ·' :::a-,, • za a se ı,ror: • 11 ki b .... 

1 

zaman 914 ün silahı tayyaerdcn 1 bır Avustralyalı pilot on dakika. 

n " .... :::o • • • · t · ., · 1 ~ · ta'-''-'are'-'C sık:lan yumruklar ve hk bir çarpışmadan sonra bütün · • ·r d ı BrdC'n tcrbıy<'Sı neı;.rı) 11 'c ılana çıkarı ıımama ... ının 'c~an<• ., " " hancmızin ne guna 
1 8 

c 
0 

unaca• i · i ıı · B J t k • 1 d • 1 rösterilen tabancalardı. Düşman maklnelitüfeklerini kullanmıQ ve h · ı prop•"•anda. ... en sın n nC'ı 11 
• cbeb'ı ,-uka-1° da e rnr :ı l"I· " " ~1 tarafı iımayunumuzdan sipa. ....,.., • b' " ' ·' " " " 1 · · 

• • • ka.n oyunlarından sonra gem!) . ır mı1. ".,ibi, büyü!< ınm affalcı .. ·ctimiı uzerınde dolaşarak ne yerden, ne 
1 

mermilerini harcıyarak üç düşman ris \'e tcnbıh kılınmış oldUJ;U ma- • ._ 1 1 • " t ta · · b' 'b 
• • . büt•·c ile hazırlama:?a .,,., a< ıgı le nel.iC<'lrm'n 11 nri Ba. ron 0 • ı' havadan hiçbir mukaveme c ve ı yyaresını ırı iri arkasınca 

lumumdur. Bu it'C daır efendı • .... b ld - k b 
1 

- k t l ·ı ·b tm - ff k lm 
• • 1 Balkan o:runları btoı;;unı aM ıgı hi,.blr ~ .... , .. I mu a e eye ugrama sızın op I'- mag u e ege muva a o U"· daimiıln (o dC\irdc efendi daı • yunlarma dair lç!nılc ~- ;: ... ,, . 

halde piyasaya ç.•.•arılamı)·or- hulunmarnasından ileri ~<'lnıcktc· I nan haberler, kumanda
1 
nhklnrm l· tur. 

mi:r. tabiri seyhülislamhk hakkın • ~· s- · i k B" ··k h b' sanı'ucdc U" 
mu-;!.. 1 cllr' 1 §ine yarardı. uvann n ve yer c. uyu ar ın on ., .. 

da kullanrlırdr. \'c o zaman ı,eyhü. - •·• ı k d ti i d d ı· 'ki f · · A h 
Bunda bir k<'ra.rnet olmalı dcgil 

1 
Bu bir hata d<'ğil, .~afların <'n şif kol arının u re er ışın a mermi ı ı za erını, vrupa ar. 

u .. ıam \"a.-.in oğlu Abdül\"ahap c • mi.. . ... , .. d.. ! kalan mmtakalan tayyareler ta. binin on 'dakikalık üç zaferi takip f d. d') ·ı· ht - ·- r . buvugu ur. . 
t•n ıy ı sı a ar aga o.ura ına · . • radr Bu vazıyet karşılıklı taraflar etmiştir. Yine bUyilk harpte ve · ıı· bl t k .......... ı· 111 l\I k 11 ıı<''t n- lknn o'. unları hit<'I! 1 tn ... an bu 'aııJ et kar-,ı-.ında · ~ım t r C'z ' .... s ~e ı · er 

0

• "" . içln fayda ve zararlar verdi. Bu bir günde y~di galibiyet kııznrunış 
mun tarikten hak olduilundan ba· ııa. .. ·Ji olu ... ·or. O .1.amandan bu za. lıayrt>t edemiJor. ('ünı,u .hayrehn I'"albukı' 

,.. ., ·' hal çok devanı etmedi ve tayyare- Uıyyarecilcr vardı. :ı son hisle C\'lıitlıırına mcrhanıet<'n lda-, l nıan:ı d('Pil bir bro~iirü, fakat dJt bile bir hududu, dcr<•ecsı \arıtır. 1 al!Jnın 
,..,. lcr üzerine makinelitüfekler yer. Avrupa harbinde bu sayı mı hnsusuntla af ,.e merhamet kı- 1 cilt muan.am eserleri haıırlıya.eak Fakat bu hayretin hududu 'e de. 

lınmasmı niyaz eder. Ancak mcr· 
kumun müteca. ... ir olduğu kabahat, 
iı.hir ~<'ye makis olmayıp ~u gür..• 

liü giinde bundan bü;vük hıyanet 
\'C idliıli alemimi mucipi fN.ahat 
olmalda ni1.amı alemin \"lkayesi j. 

~in f/.atc ... i farz menılle ... Inde oldu
~u zahirdir. 1'~fendi daimizin C\'\'e 

lemlrdc tchcnür ~ö.,terip de son• 
r& merkumun affolunması sureti. 
ni gösterınelC'ri acap ka~makam 

paşanın lfödcsindc kat'i irademiz 
olmama.<ıından mı iktıza ediyor. 
Yoksa tarik (o .1.ıunanlar ulemaya 
tarik derlerdi) belninde bu husu<; 
için )C\m ,.e mczemm<'hede olur
lar hulya .... ına <ıaplanmıo; olmalann· 
dan mı lazım~cliyor. Vclhaı.ıl mer
kumlann ilerki mütalea ·a ~i)rc 

böylece durmalarından i-.c ~erek 

slrren \'C ~erek alenc-n tertibi 
cezalan Hitızayı haldC'n ~örünür.,, 

l'adişah, bu hattmda Ju'!t. mol
lanın öldürülm<' inde ı...,rnr etme
:ı;fnc rağmen, sonradan affetmi~, 

mollayı Sh a. ... a sürmü~tü. Doku.ı 

ay !>Onra, liJ·lha.....ında i)arct <'tti • 
ği felaketler, musibetler ba.5~fö,• 

terdi. O zaman da, iı:.tibdadın ,.c 
padişah nah,·etinin kör gururuna 
padi::;ah nahn•ttnln kör gurunınıı 
kurban giden mollayı aflcttirdilcr, 
rcnnanını Sh asa yolladılar. ı-·a

kat, af fermanmı götüren tatar, 
Shas kapısından girerken, koca 
sair öleli bir gün olmuştu. 
~ , 

tn:ct mollnnın şu kıt.'a..,ı ne gü· 

zelclir: 

Eyledi kıhtı rical, ehli mesanid. 

den beni, 

Oldu insan zümresinden bir sürü 
hayvan diriğ, 

Ehven mevcut, tzzettir, varın 
fchmcyleyin, 

Kaldı nadanlar elinde meclisi ir
fan diriğ! 

J,,u:ımı 

• B. i - k kadar leştirildi. Yerdeki topların nam. i t kt>rc ba.. ... kı r<'cc ... i iç ne sıı.,'11.nıı) aca · 
zaman ~~m ~ u. ır Julan havalara çevrildi ve büylik 

üstUne çıkanlamamıştır. 

bir müddet muazzam bir gaftır. i:;.inin bu kadar uıun 
sürme...,i hatadır. ~·ünkü 

zaferimizle ncticc..•lenen 

büyük 

11 Deİ 

Balkan oyunlannılan t.0nra, .... ı<'.a
~ı sıcağına hazırlanması liu:ımgeo

len bir bro~ür, ısenesi geliyor hala 

ortada yok. 

Hatta bu ~ar, "afların ::;ahese 
ridir ! Jn...,anın sadece: 

- Brarn! .. 
Diyeceği geliyor. 
Demek bütün bu masraflar, kat 

landan yükler ıhcp, iı:indt' nıa.ııh,· 

1 
scf büyük bir 1..aferimlz ~ulu~amı· 
yan di~er 10 Balkan otımıuyadı-

1 om propaganda...ını yaı>mllk için· sürebiliri:r.: 
Brosür sinıdire kadar yapılan ! di !.. Bu hakikaten J>C~ )larlak ! .. 

bütün· ol;.,;piyat ıara dair biri!-' 
1 

Bra.\ o do~nısu !., Bu hıi tertiıı c· 
~eyleri ihtha edC'cC'ği i~in ııiü. 1 den \'e bu ~afı ya11anr hakikat rn 

kemmeliyctl üzerinde çok durul· ı' tanımak isterdim: k<'ndisini teb-

Ge~ kalmış olma..,mda da hir 

keramet anyabilir 'e §Unu ileri 

muştur. rik için,.. ~acıt Tu~rul ÜGJ<;'I' 
Kabul 'e takdir de <',deriz. "' ~ 

Milli küme 
maçları 

lzmir takımları bugün 
ve yarın Galatasaray 

ve · Fener bahçe ile 
karşılaşacak 

Milli küme maçlarına bugl.in ve 
yarın İstanbul ve An.karada de
vam edilecektir. Uıtanbulda. bu
guqkü maÇlar Şe>raf •tadında ya
pılacak hr. GUnUn blrinci k&J"§ılq. 
masrnı hakem Şazi Tezcan idar~ 
sinde Fenerbahçc - .Alt.ınordu, 
ikinci müsabakayı da Tank Öze. 
rengin idaresinde Galatasaray -
Akay oynıyacaklard.ır. 

Yarm da yine ayın takımlar ra
kip değlşUrerek Fener st.admda 
ke.r.;ıla.şacaklardır. Ayrıca Fener
st.a.dında Milli Küme müsabakala. 
rından evvel Sümer Bankın Bur
sa Merinos fabrikası takımı ile 
yine Sümer Bankın Feshane ta
kımları ara.<>ında da husu.si bir ma
hiyette bir karşılaşma yapılacak-

b~ ı . 
Bu seneki müsabakalarda mur 

Bu haftaki milli küme 
maçları 

lrıtanbul }"utbol Ajanlığından: 
:;;EREF STADI: 
Saat 15.30 da Fcncrbahçc - Altın· 

ordu: Hakem: Şahi Tezcan, Yan ha. 
kem: Ziya Kuyumlu - Feridun. 

Saat 17.30 da Galatasaray - Altay 
Hakem: Tarık özcrengtn. Yan hakem: 

• Ha.Ut Galit - Bütend. 
z:?.6.941 Tarihlndek~ Milli Küme 

Maslan 
FENER S't"1>l: ____ ~.~~_,_ 
saat .;l-i-.. de Mermo.t,..... Feehluıe: 

Hakem: Billend Turanlı. Yan hakem: 
Ziya Kuyumlu - Necdet. 

Saa:; 1!5.80 da Galatasaray - Al· 
tmordu: Hakem: Samih Duransoy. 
Yan hakem: Necdet - Şckip. 

Saat 17.80 da Fe.ncrbahçe - Altay: 
Hakem: Adnan Akm. Yan hakem: 
Bahattin - SelA.ml. 

Üsküdar Halkevinin 
senelik spor bayramı 
Yarın saat 14 do Şcmsipa§a 

spor sahasında Üsküdar Halkevi. 
nin sendik spor hayra.mı yapıla

caktır. Bayram programı şu §ekil
de teshil edilmiştir. 

harbin ilk kat'i neticeli hava mu
harebesi 5 birinciteşrin 1914 gU. 

Büyük harbin iki yüz kilornet. 
reyi geç;miyen hızdaki ve en faz. 

nü yapıldı. Fransız onba§r Frantz, yarelcri üzerinde muvaffakıyet • 
Alman birinci mülıizim ZangCJıi !er kazanan memleket çocukları • 

mağliıp etti. nın hepsi bugünkü nc.slin hocalık. 
BUyük harbin hava çocuklarına l larmı yaptılar. Gençlere topladık· 

açılan bu yol kahramanları hava lan tccrUbeleri verdiler. Bu ara. 
savaşlarına saldırdı. Hangi millet. 1 da da yıldırım hızlı ve clva gibi 
ten \'e topraktan olursa olsun §C• oynak tayyareler hazırladılıı-r. 
tefli bir do!;t veya düşman havacı Dakikada on bin kadar mermiyi 

görüşüyle sadece bir kahraman • birde.1 st~c:ık ır.ak.nelitilfekleri 
dır. Bütün dünya havacrlan mC'm• gövde ta.na. tekerlek 'zerine ve 
leket uğrunda can veren bir hava motö:· içine yerle~tird!lcr.. Hava 
çocuğunu kenii öz kardeşleri ka· muha:ebe.;;irJ cesaret ··<' atılgan • 
dar takdir etmesini ve hatırası. hkt.an ı1iy.ırle t~·knik ve refleks 

la üç makineliti.ifek la§ıyan tay. 

na hürmeti bilir ve severler. 
Dünya havacıltk tarihinde yer 

nlmı§ bahtiyar kahramanların ara. 

sından çoğu şeref ve zafer mey
danlarında kalmışlardır, Bunların 

arasında Türk çocuğu binbaşı Fe. 
zıl da vardır. Mütareke olur ol. 
maz, İstanbul Ustilnde Fazılla çar· 
p:şarak onu yaralıyan lngiliz tay. 

yarecilerinin hastaneye koşmaları 

ve bu mütevazı kahramanı takdir 

Cbl!C-lcri dünya havacıla_nnın biri• 
r.ın .olan bağlan mma .ne güzel 

örnek olur. 
Büyük harpte seksen zaferi a • 

tılganlığıyla kazanan genç yüzba. 

şı Alman von Richtoffen hasmma 
çarpmak için saldırır ve öyle ce. 
vap isterdi. Muharebe mesafesini 

akını yaptı.ar. 

Dünü& d•.r.;;ier:, l t•gür.Un siliıh· 

lan b!rıe;,·d. Kar~r!ıılı muvaffakı. 
yetlcr dı:.van; e.tti. Yıılı:lZ şu var 

ki; Y":1ı bava ı;;Jiı.h:armır. fazla 

sUrati, hayret verecek oynaklığı 

ve bunlarm yanında da fazla atee 
kudreti olduğu halde yine bü)'iik 

harpteki kadar seri ve ucuz zafer 
hala kazanılamamıştır. Bunun se. 
bebi, ~ahıslann hatasmdan çok, 

malzemenin teknik 0\-'Sa.fmdaki 
Dettliilott olaf8l< gtliitenıır. 

Bakalım bugünün kahramanları 
kimle-r olacak ve zafer rekoru 
hangi memleketin bahtiyar uçu • 
cusuna nasip olaca.ktrr. 

A. ŞARKU 

bu kadar kLc:ıaltan cesareti o za - ·---------------
maniar arkadaşlarına deTS olmw:. 
tu. 

Necip Serdengeçti 

~çin Mevlid 
Kırk gün evvel toprağa. tevdi etli. 

ğimiz İstanbul umumi mecllııl blrind 
reis vek!Jl Necip Serdenğeçtinln nı-
huna ithaf edilmek üzere 23 haziran 
941 ı.:aznrtesi gUnli öğle namazını mU. 

teaklp Beyazıt c.amil şerifinde mcrhu. 
mun ellest tarafmdan mevlidi nebev1 
okutulacaktır. Necip SerdengcçUyl 

Adliyede geni 

takımları Ankara takımlarmd~n 
daha diizgün ve canlıdtrlar. B~
haı:ısa Alt.ayı ihmal etmemek ı.a
zımdrr. Ankarada da fik....tür ~u
cibince Demirspor - Genç!erıb~r· 
!iği ile, Maskespor da Harbıye ıd
man yurdu ile karşılaşacaklardır. 

Resmi geçit, 1sLiklii1 Marşı ve 
bayrak merasimi günün mahiyeti 
hakkında kol başkanı tarafından 
söz bayanlar arasında: 50, 100, 
4X50 bayrak yarışı yüksek, tek 
adan atlamalar. 

ErkPkler arasında: 50, lOO, 200, 
~100, 800, 1500, 3000, 10 bin met
re koşular tek adım, üç adrm, yük· 
sek atlamalar. Gülle, Disk, Cirit, 
bomba atmalar, 4X100, 2X400 
bayrak yarı..'.:lan voloybol, sağlık 
topu, el topu, öğretmen topu, 
boks güreş, oyun ve müsabakala
rı y~pılacaktır. DavotiyC'lerin kol 
başkanlarından alınması r.i.ca. olu· 

Şeref meydanında ölenler ara • 
smda 24 yaşındaki Fransız yüzba· 

şı Guynemer vardır. Elli üç dliE
man tayyaresini düşüren bu ~o
cuk zaferlerini teknik kazanmış.

Ur. Muharebe tabiyesini "karşı 
karşıya'' gelmeleriyle canlandrrıı • 

biliriz. İtalyan Baracca, İngiliz 

Edvard Mannock, Amerikalı Jo"rank 
I~ukc hatırı sayılır muhariplerden 
di. 

Büyük harbi zaferle ve fakat 
mağlüb olmadan sona C'rclirenler 
arasında yetmiş beş galibiyeti o-

tanıyan ve sevenlerin ve arzu edenle. 
rln gelmeleri rica edilmektedir. 

Burhaneddin Tepsi 

·tayin ve nakiller 
Ankara, 20 (\'AKIT) - 90 lira ma. kara htikınıl •rahııin 1sta.nbula 50 lira 

aşla .dordUncU derece Sıvas Hukuk maaşla, Tarsus sulh Mı.kimi Kemıtl 

hA.kıml Hilmi özkazaııç, 80 lira maaş· Kinoğlu, Merzifon mUddelumumlsl 
la bc~inci derece Elmalı ha.kimi Rem. Mustafa Somer Kastamonu sulh hA· 
zı Özel, Erzurum bfikimi Cemal Aksu, kimliğine, lstanbul M.kiml AlA.ettin 

J şçi aranıyor 
Paradan Ç<'kinmemek şartile lyi ve 

çalışkan bir terzi (bayan) işçiye ihtl• 
yaç vaıdır. •raliplerin acele müracaat 
elmel<>ri. 

Adrı'fl, \'e7.nPc·itl'r, \'ı•ınr.d • 

lrr .ı\p. :So. 5 do Tl'r:d Fatma 

Ertem 

H kk K rgız Ba Kirman Ispır h!klmliğlne, Terme bA.-
:Mersin cczs h!kimi a ı 1 

• • avini Ulvi Başaran Karaburun sorgu 
k hA kimi Nazil Kute,r I<;mtrdağı hukuk kk hl iıkesir reisllglnc, Zonguldıı ceza · hAklmliğine, Bııeclk hA.kiml Ha ı • 

kfml Ltltti Tan, 70 lira maaşlar Muş htlklmliğtne, Snlihli h!kl"(I Kemalet. len Ta.,kliprU ha.kim muavinliğine, ~-
ki 11 Kadaa. tin Akslt Bünyan ~za hAklmliğine, "" t . ..._d hukuk hA.kimllğfnc, Kır are m"öt iıAkim muavini Sehame tin ~ · 

Ö i E k Of hlıkiml İsmet Turan Yozgat mUd· bw F tro hA'ıdml Avni nnec • rmena an KÖ'-'CCğiz hl\klm muavinliğine, e· 
Ed. kada.8tro delumumlllı"tlne. Ödemiş mUddelumu. r " U ı· n· 

nur. 

21.6.941 

lan Fonck vardır. , Bu uçucu trk. 
nik ve dikkatliydi. On saniyelik 
bi-r hava muharC'besi sırasında 

harcadığı üç kurşunla iki hasım 

tayyaresini düşürmüş olması 1a· 
arruz tabiyC'sinin ve keskin nişan. 
cılığının bir güzel örneğidir. 

Fransız Navarrc zamanında ye-
tişcn hava kahramanlarmın en 
ince görü~lüsü vo canbaz olanı i-
öi .•• 

hukuk hA.ldmllğine, ıme nlke sorgu hl\klml Kemal S rme ı bıAv 
._. za misi Sırrı Altan, Saray hAklml Nuri - •· .,O 15 Rad ·o hAklmi Mustafa Sezer n.ozan ce rik sorgu h!klmllğine, urıa sorgu, · 1S.8S Turoi~ N • J 

hl\1dmllğlne, Denlzll :ıorgu bAkiıni öztunç, Kır.şehir mUddelumum mua. kimi Nuri Bo.yer GökBUn mUddelumu. plı\klar Oazetesl ketleri hesabına birer kazançtır. 
1 hAki JIMne vinl 1''cvzi Altıok Zonguldak ceza bA.· d ı ı ~ A""ft .,O 45 Solo Etem Alpaydm Kadır ı ... m t>~ • mi muavinliğine, Gediz mU de umum 1s ... 5 ,,_.s N • • 

1 Çorutn ceza bAklml Servet Ural K~s. kimliğine, Suşehri hll.klmt Şcvkot Al- muavini Hüseyin Tıızcmen Zonguldak 4.00 Rl~""IMö('tırıım şarkılar ar. 

lngiliz Bishop, Alman Udel ve 
Amerikalı Biskenbacher memlc • 

tamonu reJsllğine, Yozgat mUddeıu· gimtürk GUndoğmuş sulh hAkimllğine. müddciumum muavinliğine, Ovacık bur bandoını .21.00 Mt'mlrket Büyük harpt<' iki yüz kilometre 
m\lmiıJl :Nafi Akke'rman, B.o. ğazlıyan Osmancık hAkiml İbrahim Dikb8.§ An. müddeiumumi muavini Adnan Apak t.45 Tlirk~~ postaııı hızla geriye doğru gidC'rken bu-

Temsilleri 
Bu gece CağaJoğlu Çifte.saraylar 

bahçesinde 
25 haziran çarşamba. gUnU ak§amı 

Be§lktaş bahçesinde 

BABA RAMIZ 
Piyes 4 perde 

Yaıuuda: Ncron ve &:niye Tepsi 
dansları 

Beyoğlu Halk Sineması 
Buglln 11 de, Akşam 8,SO da: 
1 - Bay Çetin (25 kl!inn) tekmUJ 

birden 
2 - Çifte Cadılar 

Türkçe. 
s - ~ilki ıtfni. 

(Karngoz) 

s e
"7 60 kara htıkimli&ine, Adliye vekfiletl bu· "' k ı ı~·kl .,1 10 Dlnl«>,1rl .. .. ı J · s bırak hukuk hAklmi Ziyaettin onm .,, 

6 
""rele hlkim muavinlığine, 9ar ış a rı" ar ~ · . gunun ıavacı arına mıra • 

lli"'"ine kuk işleri umum mUdlir muavini Nuri vv s d 
00 

n ı tC'kl~rl ı 
lira maaşla Uşak mUddeiumum t> • müddeiumumi muavini Nıısir ay am 5. amı ~ tığı kahramanlık Jıatıralnrı arasın-

1 
yeni neşriyat 

Saray mUddeiwnumisi Hikmet Sonel Ulgen\llp 40 lira maaşla Rize sulh ha.. Samsun htlkim rnuavinliğil\e, tzmlr MüılA"l 21.40 Konıı~ma da en ~ayanı hayret olanı, tayya. 

E~klşchlr Kadastro hA.kiml!ğine,N~:!a ~~:l:ğg~~ t~:~:~~r:s:u:~: :e:~~~ icra mcmunı Mevhibe Yungul B~lu 8.03 Plyaıın Gtinlln reci gözlı~·I<>, on saniyede üç kUT• 
hukuk hA.kiml Şerif TUmcr, t> e hlı.kim muavinliğine, Kırklareli bA.kım şarkılan mPııel<'lcri 
mUddeiumumtsi tsmall Zcybekoğlu, ğ!ne, icra memuru Ahmet Tekce muavini Sabahat Kurtuluş Kı~ılcaha.. ı8.30 Ziraat 21./'ill ~alon §unla iki düşman tayyaresi düşil-
Artvin mUıldeiumumlsl Hamdi tylgUn, Samsun Sulh h!klnıliğine, icra memu· marn aA.klm muavinliğine, Kırşchır t.ak\'iml orkP.ıStrası rülmüş olmasıdır. 
Aya§ t.Akl;nllğtne, Karaman sulh hA.- ru Şerafettin Altan İstanbul sulh hft.. h"klm muavini Rıza Nerad Kırşehlr 8.40 Rı«f~·o <'87. 22.SO Ajans Bugiinün yrldrrun hızlı, civa gi-

.. k' rM~e kimliğine, icra memuru Rasim Adal "' k t .,,, 45 Sal · ta 
kimi Avni Benli Sallhil hıı. ım ı"'~ ' sorgu blı.kimll"'"ine, Kızılcahamam sor· or ııs rası --· . • on bi ovnak ve sayısız mermı a n 

Ü ı K Ankara sulh hAklmlljtine, Zonguldak b' l orkcııtrasr " 
U§ak mUddelumumsi Kasım na o. "'U hlk!mi Mustafa Aktan Kırşch r ı9.oo Konuşma ateşli silti.hları iki senedir hava. in Kastamonu sulh hAkiml Cevdet Özden 35 l!ra ma.. "' l&I Artvin 19.15 Rach.·o caz 28.15 Danıı 
caell Sulh hAkimllğ e, p mliddclumumt muavini o ne, lıırda çarpıczmakt.a ve fakat Fran U D. hu· .... ıa İstanbul icra memurl:ığuna, ı- il cik Ud 19 • • n·· "'"'· f ıJ nl"~ııc.ı "' sulh hAkimi Cemal GUnd z ınar -... sorgu hlkiml Cemil Sone B e m ... a u~Uh aı. ""'li 

lh hAkl narbaşı eski bA.kim muavini Sabiha k =========~===:::=:=~:=-: sız pilotu Fonck'un bu kısa za. k k h!klmllğine Kocaeli su . delumuml muavinliğine, Yükse ova . 
u 1 Glln 1 Etbtstan mUddelumu- Oflaz Ktitllhya hA.klm mı..avlnllğine. hAkim muavini Kemalettin Turan sulh bA.klm muavini Ulvi Balaban 30 ı manlı ve cimri ateşli zafennc uy. 

mlll!!.vn A dl~n ~Uddelumumlsi Şük· Deve•! eski hAklm muavini Bergüzar k ıı sor""' hlı.kimllğine Sam. lira mllaşla İğdir sorgu h!klmllğinc. gun bir tanesini daha elde etmek 
m bıne n · · H k ı İstanbul icra memurluğuna KJr iare .,- ' · • fil ttl O: tUnta 
U Sancar Giresun mUddelumumısı 1 oş u . h!iklm muavini HUseyin Tarhan Of sorgu hAkimı Kem e n s n bahtiyar~ığını kazanamamışlardır. 

Tiyatro 
üstad İsmail Hakkkı Baltacıoğlu 

nun ''Halk kitapları,. serisinden yeni 
bir eseri çıktı: Tiyatro . 

~bdüllA.tlf Akalm Ankara htl.klmliği- 1 hukuk dokt~ru ts~ail Z~t.~~ıı.ıTarı::' ~~Is bitkim muavinliğine, Adıyaman l Zonguldak sorgu hA.klmllğtne, Görele 1 A~abeylerinden aldıkları kahra 
Fahri Akgöl Niğcre Muş mUddeıumuın muav n b'ne, . l 1 t Tahir Türk<iz sorgu ha.kimi Azmi Yanıkömcr oğJu 

... lota memuru 1 kim mua\•ini Lulfi Tezcan Bilecik sor. mliddelumum muav n . . . . ,. manlık dersleriyle garp cephesi • parmak basmış olacaklardır. '\ukuk Mklmliğfoe, Baba.eski hAklml 1 hAkimllğlnc, Alos eski h!kim ınu· Söğüt hAklm muavinliğine, Hılvan tayın edılmıştı •. 
Necati Gökeri Bursa hAk!mllğtne, ~ 1 gu 

Tiyatro anlayışını yamalı bir bohça 
hallnılc:: kurtararak, tiyatronun özU. 
nU meydana çıkaran, yaratıcı sanat. 
kAnn kıymetini tebarüz ettiren bu 
dUşUnJUrUcU ve yapıcı eser sanat mc. 
selclenlc uzak ve yakın allkası olat 
herkes içln faydalıdır. üstadın bUtlıtı 

eserleri bu son kitabını dil okuyanlar 
mUhim bir davanın esas noktruıın 
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Kadın köşesi 

Boyanmak başlı 
başına bir sanattır 
Güzel görünmek için nasıl boyanmalı? 

BiltUn kadınl0-- büyük• ~ .... ~ rinde btrakınak §&?'tiyle yilzllnüze 

21 H A Z • R '\ N - 1941 
:::::x:: 

l~~ı 
~.nu 901unda oku7aculanm1ZD1 p. 

r.eıemıa .ranmmki JmpoaJe Mrlikıe 
CGnderecclderl 

liVLmNM& 'l'Ela...tP'l.JRt. fŞ AJlA. • 
MA.. iŞ \'ltRME, ALDI. SA TDI 
ıtbl U<'al1 mahiyeti laab 01mı7.. kn. 
çUa DAD.lan paruır ... rohuuu.) 

J. Le bourg1 de Pletranera est 
tres irre"uilcremcııt bati, comme 
tous Jes \illuı;es de la Co1ı:, ... ; ear, 
pour ,·oir unc .ruc, JI raut aller ıi 
Oarı;osc, biı.U par M. do l\Jarbcuf. 

ı. Pletranera kasabaııı, blltfin 
Korslka kksa.balan gibi, pek geli
§igüzel kurulınu11 bir kasabadır· , 
çü.nkil bir sokağı görmek için 
''Marquls de Mal'beuf" tarufuı-

ze\•kle boyanmak :isterler. Hele ve çene kemiğinize kadar dağrtm. 
bugünlerde on beş yaşını a ftn İnce ve uzwi b.ir yUzU daha top. 
bir kilçüğün bile yüz(lnde hafif ve lu göstermek için kırmmlığı ç&
acemi bfr boyanma görillür. nenin iki kenarına koyuca olarak 

Boyanma. gelişi gfu:el herhangi süriin ve ondan sonra. da dudalda .. 
bir boyayı yüze sürmek değildir. r.m üzerine ve bumun etrafına 
Bu da bir meslek ve b1r sanattır. dağıtın. Fakat asıl koyuluk çenE'. 
Herkes yüzü.nil boyıyabllir. Fa .. nin kenarlarmda kalmalıdrr. 

• Yq 23, orta boylu, balık aUıı e, 
beyas, ye§ll gözlU bir ilk okul lığı-et. 
menJ: allesinJ rahatça geçindlrebll~ 
cek, &"ellrt olan. lstikballnden emin, 
boyun!l ve yqma uygun dllrtllıt bir 
crkl'.'.ide evlenmek fstt'mektedir. Talfp. 
lerln blre.r fotoğnı.!larUe {K.K.Z.) 
~mzl!ıe mUraeaatınn .. 180 

• Yll§ 26, boy 162, liso mC%Unu, ser
best meslek sahibi, iyi kr..zançb ve te. 
mlz bir aileye mensup bir gene, en 
ÇOk 18 YB§larmda kumral Te boyuyla 

kat bunu snnat!krane bir şekilde YUzU "-"- ·· ırv· · d dan meydana getirilmiş olan ''Car- \'apmak 8 ..,.,.. bir Jr-' ·ıtiy,...tir. nıu.w1 guze 1gı en zıya o 
• .JH a.u .,.. burnunuza bağlıdır. Sanatkfırlar 

gese,, köyüne kadar gitmek lA- Boyanma tiyatro sanatkArla.rı • 

2 Le!t malsons, cllipcrsecs aa 
lıasarö et sanı; l ınoindrc allı;nc

mentı, occupcnt l sommct d'cn 
pot.it pla.teau, ou plutôt d'on pa

lier de l montangno. 

mn<lır. ı nın muva.ffa.kıyct !millerinden b! buruna güzelliğin t~el taşı der .. 
Jar. Onun için çivkln burunlu bir 

2. Rastgele ve en küçUJr bir srra ~dir. Boyanma ve ma.kiyaj ı:;&.ye • sanatkann burnunu yuvnrla.k g~ 
,,.ö etilıne ........... _ d .;..,ı_ ınnde çok çi.r'kin bir nrtist fevka~ t k . . . •·w· .. .:ıft: __ U 
., " AW.l.llı a 0 • ...., .. ~ olan liıde güzel denilecek hale gelebı.. erme .ıçın Pl"OJ~... nı UllUUH. • 

evler kUçilk bir yaylAnm, daha lir. zerine a.kBetlrmekt lfwmdn-. Kr. 
doğrusu dağa trmıanan bir düzlil· Ameıikada §()yle garip bir vaka sa bfr burnu uzun göstermek fçln 
ğiln zJrvcslni .kaplar. olmuştur. Tiyatro mUdilrlerlnden burnun ucuna sivri uçlu bir plluı-

-ı mOtenastp orta. halll btr aile kıziyle ~ur. San.sın olnnlar kahverengi, cvı ıımek ıstemekt cH·. (A.R.U.o. 2) 
sme~ olanlar da slynh rimel sfir- remzine müracaat • ısı 

rnelidırler. Rengarenk rimel kul- • 
lanınP.k doğru ·e güzel değildir • Orta Y8§lı lilıe .mezunu, kumral 
Rimeli !rrçayla sürmeli, her ta ~ vflcut anzası bulunmıyan oldukça 
rafma ayni derecede muntaz&.m güzel sayılan bir tnccar bay; en çok 
çizgiler halinde olmnlrdrr. S5 yaşında dul veya kız orlj1nal tıp. S. Ven; Je mllieu du boorg &'ö

l ve un grand ebene vcrt, et far 
ri':s on volt une augo en grauit, 
oü un tuyau en bob apporte l'e.u 
d'nne sourcıe '"Ofslne. 

ter yapıştırmalı. sonra fizcrlni 
S. Kasabnnın hemen hemen or- b~ri ~~nede oyruya~ aktrislerden krrnım ile boyamahdır. Sivri bir 

tas:nda bil"iik k~ bir b:rhu hiç bt>{;enmeDU§, ertem gtln burnu yu\'8.r1"ı. .... östermck t...ı .. de 
_ .J • orp;c meşe a.- tiyn.tronun birinci nktrJsi vazifesi. ~ ~ 
gncı yllkseUr, yazımda da içine ni yapan sana.UcAn çağ;rml§: plAsteri yuvarlak olarak yapıştı • 
tahta bi'r np boyamnlrdır. 

oluktan clv11rdald bir - Bu çirkin km nerede bulup Kırmrzılı~ doğrudan do~'Ttlya 
ks.ynagm suyu dökülen granit bir sahneye get.h-di.niz? d~. burna sUrlınesi, burnu geniş gös-

Pudra sUrmek iç.in de pek çok J
Una lazımdır. Pudrayı yilziinUze 
hiçbir zammı elinizle Urmeyiniz_ 
Yuınşak tüylü nudrn ponponlarile 
sünne.niz 18.zımwr. Derinizi uğu~ 
tun-11aymız. Ponponu koyup kal • 
dırnuz. YüzünüzUn altında krem 
olduğu ir,in pudrayı çabuk tutar 
ve yüzünüzde mesamat bu tozu 
emer. 

JI bllhnssa profili güzel, aanşm bir 
bayanın. evlenmek istemektedir. (F. 
48) remzine mtıracant _ 182 

iş ve işçi arayanlar: 

4. Ce monument d'ntflite publl
qae3 tut oonstnıit i. trals conı

mans pa.r ıcs d~ Rebbla et 1etı 
BarrlclnJ: mais on so trompel"llh 

fort si I'on y clıerclınit on i.odice 

c1o l'ıın· fenne ooncordo dfJ8 dcax 
farnlUcs. 

yalak görülür Genç sanatkar da: terlr. Zayıf bir çenenin yuvarlak 
· - Çirkin olup olmadığını bil • 

4. Bu bayır fi.bidesi della Reb- mlyonım Sadece roı·· görUlmc:i için de projektörün çe-
bi • o u ynpan 

a Ye Barriclni'ler tarafından bendim, demi§... ne kem.lği ilzerine tutulması lA .. 
masrafı yarı yanya ödenmek yo- Halbuki o zamana kadar güze]. zmıdır. 
lu ile kurulmu-rtur; fakat bu hA.di- liği. oyundnld meharetleri ile bil· Dudaktan gilzel göstermek için 

tUn seyircilerinin takdirini ka .. dudaklara silrülPn rujun kiraz ren sede, iki ailenin eskiden iyice kav. . 1 l' d n·- kl 
J z:.man bu birinci ısanatk!r, patro. gı o mas! azını rr. !?er ren er 

naştrğnıa aft bir işaret bulunmak nunu bile aldatacak kadar büyük çok bariz olarak sun ı olduğunu 
istenirse çok yanılmış <.ılunur. bir mı.\ uffakıyetle kendlıılni de • anlatl'r ve fazla tesir yapnr~r. 

5. BllA.kis bu onlarm kıskanç- ğiştirebllmiştl. Tnbü bu iş herk~ • Hem de ruju parmakla dud~n 

Dudağınıza siireceğiniz Rujun 
umwnt renginize göre seçilmesi 
lazımdır. Alt dudağmw blitUn 
Ust dudağıruzr arada burun fark; 
bırakarak boyayınız. Ağzmrzı kü. 
çük göstermek için ruju iki du -
dağınrzın uçlarına. sürtinUz, ortası 
kendi renginde kalsın. Çünkü kar 
ş:dan yalnız koyu renkto olan kr
snn görünilr. Bunlar daha az bir 

ıı; 17 Y~da or~kul mezunu, rf
yazlyesl kuvvew bir goıe IJ ara
mnktıı.dır. Be§lktq vaıde~o Ak. 
tar sokağı numara 2:S e mllra.ncat. 

lf. Lise bire kadar okumuı, §imdt 
sıhhlY" mektebinde okuyan bir genç 
tatllde çaJışabllcceg1 bir J§ aramak. 
tadır. Yl!%lSI erı ve okunaklıdır_ Ko.. 
c:smustafap~ caddcııi Davutpqa 
Tnrh!l.lla rncl tep sokağı 21/1 A.H. v 

6. Au contraire, c'cst uoo cıeuvre 
ile loor j~ous:le. 

lığından doğma bir eserdir. sin yapa.ımya.ca.ğı bir ııirdır. her tarafına o şekilde sllrmelidir .Y. 17 ya§lllda lise 2 de kimses!z blı 
genç iş aramakladrr. Yavsı ~el 
t1yaz!yea1 kuvveUidir. A% bir Ucretı. 
çalt§&billr. (Çalı§kan TOrk) remzln• 
mllraeaat. 

6. Aut.rcfois, le coloncl della 
8ebhb. o.yant Oll\'O)~ &ti cıoa5Cf.I 
mwı:lclp-.J4 de sa commu.ne uoe 

fetite semme ponr contribaer a 
t_irecUon d'uno :fontaıne, J'avocat 
iarrldnl se hfıta d'offrfr mı dOll 
sembhılıle, et c'est A cc combat 
do g6nerostte que P.Setruera dolt 
p eaa. 

6. Vaktiyle albay della Rebbia Bu boyanma işleri tiyatro haya ki ağzm bir ucundan başlayıp yu. 
tma atılm15 olanlar için her ne • varlak olan ayni noktaya gelme .. 

n:ıhiycs:inin belediye meclintne bir kndar muvaffakıyetli bir sır ola. lidir. Uzun bir üst dudağı küçük 
te!JJllcınlu yap·Ima.sma yardım ol- rnk kabul edilm}Hse de, hayat ve göstermek için ruju dudağın orta.
mak Uzcre bir m.Iktar p:ıra gön- aile ltad·nlannın bunu bir tiyat • ııma koyu ve aşağJsına açtk sUr • 
dermiş oldut"Ulldan avukat Bar- ro sanat.kan gibi taklit etmesi be melidir. 
ricinf de bunn benzer bir ihsanda dii zevki yükselen ,sahtelikten' zf. Kirpik!eri boyamak için g&l_crc 

ya.de samimiyetten hoşlanan er yalnız nmel aUrm.ek Wi değil • 
buluıımağa müsaraat göstermişti; kekleri memnun değil, münfail :. dir. Bir fl~kete. btiküp kirpiklerin 
i~te Pietranera'nm anyu ba aema· der. ÇllııJrll l:Jugun hemen hemen al.tma ceçırmeh. o rıekilde koy .. 
hat ka~m. eseridir. ho:r...ka.dmJWnuzıııim....-aürme :v malısıruz ki kirpikler bir ısrra. üze. 

nispette olduğu için ağzınız kliçlik 
görün Ur. 

Kadmlarm güzel görü eleri 
için yalnız boyanın lan kAfi gel .. 
mez. Vücutlarının da güzel olma. 
sr lAznnclır. Bu da beden terbi .. 
yesi hareketleriyle mümkün o • 

• 61.r P'ranSIZ erkek lisesi mezunu 
~ aramnkW.dır. Elra.z lııgillzce de bilır 
(Erol) remztnc mllracaıı.t. 

• 17 Yaomda orta 11~ kadar okı:. 
mil§, yaZISJ okunaklı bJr genç vıı..cı.. 
mak mecburiyetindedir. 1.lUCB.!~eler 
de, DUroıarda kütüphane ve diğer aa.. / 7. Autonr du clı!nc vcrt et de 

4 fontalnc, il y a un espaco vido 
1''on appcllo b p!ace, et oiı le. 
ıl.oılfs se rassemblcnt le 10ir. 

"l. Yeşil meşe. ile çeşme 9eVrO- dudak P-oyasmm kullanmaımır öğ,. . ınac muntazam aunnıma:. :ıunn.ı. 
renmeğc ça.IDflYor. ınce bir f~ ile kirpiklcnn ucutı. 

sinde meydanlık dedikleri bot bir Ameriltada boyanma üzerine ya dan kapaga. doğru boyamalıclır. 
sa.ha varilır, akşamlan ifsiz gilç- zılan lbir kitapta her boyanın Göz kapağına fırçayı değdirme .. 
sllz olanlar burada toplanrrlıır. kullarulnu ilzerind~ birQot aD"lu mek §arltır. Eğer değecek oluraa 

lu... i::p•r ~ •J" tAJ ..._ ~ .....L-11.-q.-u 

hem yiltil dalia Çabuk buruşur. 
Hem de vücudunun biçi.msfzliği 
yüzünün gilzelliğiru kaybettirir. 

kv ..»:tıı.a.Autu..&.~ ~ .............. ı.to..ı-• . 

Taksim Feridlye çaylak eokağı 88 nu. 
maraya mektupla müracaat. 

• Ortaokulu !yl derece ile b!Urmtı 
17 yaşmda bir gene remıt veya hUBUs1 
mllesııe3elerden blıinde mOııaaip bU 
it aramıı.ktadır. FaUh bllyllk OUukçu 
yoku§u Fahrlbey sokagmda 8 numara 
da Oıı:man Erg11naele müracaaUarL 

8. Quelc,:ao-fofs on y joue aax 
c:>rtes, et, unc iois l'an dans le 
:ırna,..ı, Oll y danse. 

9. Aux deux extremltee de la 
placc s'Cle,•cnt <!es bi~ts plus 
laants que brgcs, constralbi ea 
11"3nft et en schlste. 

10. Ce semt JC8 tonn mnemlM 
h dclla nchbla et dee :e...rtclnl. 

11. Lctrr arohltecture cet unı

forme, leur haatear eet la meme, 
et I' on volt que la rlva11~ des 
cleax famlllM l!l'eet touJoa.rs main. 
&eaae s:ms qae la fortue dlddit 
•be <'lles. 

12. fi es&; ~t--'tre l propoıt 

'cxpllqocr ec qa'il faat entendre 
Jl&r cc mot tour. 

ıs. O'Mt un bltlmeat ....re 
d'r.n\'lron quanmto pleds de ha.at, 
4JU'en un autrc pays on nonuııe
ralt toat bonncmcnt un colombler. 

14. La porte, etrolte, s'ouvre a 
halt picda da llOI, et l'oa y anh·e 
par an eıııcaBcr fort rolde. 

15. Au-deM118 de la porto ~t 
ane fenetrc avcc mıe csptt.e de 
b&Jcoıı peroe en dcssous oomme un 
mAchecouııs, qul permct d'MSOm· 
mer sans on voit deux kasaoa9 
P"OMieromoııt scuJpthi. 

(1). Le bourg: lr:Qçük maba. 
(2). Allgncnıent: sıralama, le

tlkamet verme (Mkak ve cadde 
hakknıdn); aliguement des nıes: 
sokakların istikameU; donncr l'a
Ilgiement d'une nıe, bir sokağa 
istikamet \'ermek; allgnement ke· 
limesi ayru umanda tayin, tahsis 

manasını da veril': allgnement ap. 
provisio~·ıements, erzak ve mü
himmatın t!''-'i!' ·r tahc1idl. 

(3). U ... que: umumi 
menfaat, mcnfnntı umumiye. 

8. Burada bazan i!lkam.bil <YY· meyd~ ç*arılmaktadır. 18lalc pamukla boyaları silmek Ui· 
narlar, senede ~ bfr defa, Jı:ar- Bu kit&pta deniliyor ki : mndır. . 

Güzelleşmek kadm.m ilıtlyacı • 
dır. Çilnkil bu adet pek eskidir, 
Nesilden nesle geçtikçe daha çok 
tekirnül göstermektedir. Yalnız 
bu sanatı kendilerine öğreterek 
derilerini bozulma.kto.n korumak 
da faydn.hdır. Bilhassa. yc:nl bo • 
yn.nmağa ç.alıpn genç kızlara reh
bcrlıx etmek çok yerinde olacak .. 
tır. Çünkü salon tuvaleti, sokak 
tuvaleti, sahne tuvaleti, balo tu • 
vnleti, hep ayn ayn şeylerdir. 
Bir kadmm karnaval gibi boya • 
nrp 30kağa ı;rktnası doğru olmadr
ğı gibi genç bir kızm da genç bir 
kadın gibi boyanması yerinde bir 
hareket değildir. 

Pudra. ve Jamııztl1': kutunuzu Pudra stırerllen daima çenenı-
naval r.amanmda dansedilir. kreminizi· alıp aynanm kar§Jsma zin altmdan başlayıp yavq yavaş 

9. Meydanın ild ucunda, granit geçtiğiniz zama.n güzelliğin stm • burnunuza doğru getlrmcğe çalı. 
ve şistle örülmUş boyu eninden nın bu kutulardn ııaklı olduğunu §IllJZ. . 

yüksek binalar yükııelir. unutmamalısııuz Bu jşlerde Uç c Her kadm mutodll bir §ekildo 

10. Bunlar dclla Rebbia ve Bar
:rieini'lerc alt düşman kulelerdir. 

11. M.ima.rileri yeknesak, irtüa.
lan aynıdır ve iki aile arıısmdaki 
rekabetin aralarmda ikbale boyun 
eğmeksizin devamlı olarak muha
faza edildiği görülür. 

12. Bu kule kelimem ile anla.
§ılması icap eden te>i de belki 
izah etmek yerinde olur. 

13, Kule takribcıı lmk kadem 
boyunda, başka bir momlekette 
d~pedüz gilverclnlik denilebilecek 
olan dörtk<iGe bl'r binadır. 

14, Dar olan kapı zeminden ee
kiz kadem irtitada bulunur ve bu· 
raya pek dik bir mnlvenle çıkı
lır. 

16. Kapmm üıttünde uygwvruz 
bir ziyaretçiyi, teltlikeaizıce bir 
topuz veya buna benzer bir teyle 
öldUnneğe müsait bir :ın~l ha
linde alttan delinmi§ bir neri bal
konlu pencere vardır. 

16. Kapı ve pencere araemda 
ka.ba bir surette hAkkedilmiş lk1 
arma görüIUr. 

(1) Marquis de Marbeuf: Loui.~ 
Oharles Renlı admr ta§IYan bu 
Fransrz generali 1736 da Rennes'
de doğmuştur, 1764: de Cenova?t
lara. yardım etmek üzere Korsftta-

saslı kaide vard~. lruıanlann ~ tuvalet yapa.bilir. Pudra v~ kırını 
!erinde birçok seneler uzun uzun ~ s~rmeden e.':'eı kendi deri -
incelemC\ er yaptım. Yüzlerde bu- ntzı gözden geçırın, ondan sonra 
lunan çizgilerin yüzü üç pa.rçaya boya ve pudra kullanın. Beyaz ten 
ayırdrğnu gördUm li bir kadının hiçbir zaman esmer 

ı - SaA;lard~ alnm aıı:m.una 'renkli pudra kullanıp derisini öJ .. 
kadar dürmesi doğru değildir. Beyazlar 

2 ...:._ Almdan burna kadar olan için san pudra ve gayet açrk pem 
yer. be bir boya kullanmak llı.zundır. 

3 - Bumun ucuyla çene ara.. Kırmızı saçlı, sarı tenli bir kıı .. 

İnanalım mı? 
ıımda.k.1 yerdir ki bunla.r uzunluk dm Pudra kulla.n.mamalı ve boya 
itıöar1yle binöhinc mtısavidir. İki sürmemelidir. Eğer sUrme}ste rs
gözden btribirine kadar olan ay • rar ediyorsa gayet az sürmelidir. 
rrk, tamam gözll.n uzunluğu nispe- Buğday tenli bir kadın beyaz w.. Fransada tarihi tctkiklerilc 
tindodir. Bu ,eldlde kwsursuz bir ya san pudra kullanmalı, kırmızı- 1 m~u! bir ali'll birtalon vesika
yilz Uç müsavi parçaya aynlmış lığı fazlaca sürmelidir: Esmerler lar bulmuş. Bunları bir cilt ha:~ 
olursa uzunlugu- ve ,. ....... atlığı bL pudra seçmekte çok dikkatli dav- d . . • 
riblrine mUtsa.vi<İir, r-r- - ranmalıd•rlar. Çünkil beya:z: pudra ~ neşre~ıştir. Bu vesikaların 

yama gibi görilnilr. Bunlar Raşel hır kısmı ınanılmıyacak derece-
Bir kadm y(1zUn bu tıç parçnmıı is.imli san pudrayı kullanmalrdrr. de gülünç.tür. 

billn::e, gilzelle§rnet mooclesinde Bir kadmm sokak~ güzel gö • Uescla 1883 eylülünde Fr.uı
kat'Jyen yanılmaz. Yalnız bu Uç rUnm~i ısana.t ~rldır,. Sokakta sız ziraat nezareti F:ransadal( 
kaidenin unutulmaması IA.umdır. güzellik yüzünüzde yapacağınız . ' . . •. 1 

Güzelleşmenin en bUyilk srm bu düzeltmelere ve bunu dr§ardan a- be.ledıyelere ŞU tamımı gönd~ 
üç kaidenin bulunmadığı yüzlerde çılan gözlere tabii hi8sini verebil- mış: 
onlan 11Un1 ola'r&k yapmaktan iba. meğe bağlıdır. Evvel& ytızünüzü ''Su basmalarından veya y:ın
rettir. Kullanılan boyalarla boyan boyamadan evvel ancak su ve een gmlarda..n ileri gelecek hasaratı 
mak 8&nat.lni bilen bir iradın çe - iyi cins tuvalet sabunu ile j'r.ka • tamir için keresteye ihtiyacı ola-
n.esini daha yuvarlak, •• n..n..n da.. •A-dır y k b' h vl 

J '"''"' manız ~ . umşa ır a u cak va+,, ... ;ı....,,l b u.ti r..., ... 
ha geniş, hattl burnunu ve gôzte. lle kurulaymız. Tekrar yüzilnilze .. .......~ a:ın u uı ~ """tl 

rini daha büyUk güsterebllir. soğuk su vurunuz, deriniz yumu • gartermcden hıç olınaz3a bır .ıe.. 
Bir kadm yfuAine .ne ~ bo _ ear ve güzelle;pr. Ve yikanma. işi ne evvel sular ve ormnn~ar txış 

yanm. yaJuıtığmı anlryabilmeel ı.. delinin arasına giren ve teni bo - rnüdürl\lğüne müracaat etmeleri 
çin büyükçe bir retım.in:i bir rEma.o zan zen-eteri temizler. Pudranın şarttır. Aksi takdirde kendileri. 
ma f:ıoyatmalıdır. Reeısam re&ni gireceği mesamatı bot bırakır. ne kereste veril • ecekt' 

Pudra ve kırmızılığı sürmeden ev mıy ır. gil?.elleştlnnek için nerelel'e ne veı bir tabaka krem sürüp bunu Bu da 1872 de bir belediye rci-
şeklkle, ve ne renk 'boyalar kul -
lalllll1'1J& aiz de bu modeli karşı .. güzelce bir pamuk parça.sile yll • sinin İtfaiyeye gönderdiği emrin 
mza koyup boyanırsanrz o zaman zünüze yayınız. Kremi büsbUtfin sureti: 
boYR'nma işleriniz daha kolaylşmış • Y?zilnilzden si~eyin, pudranm 1 • "Bun<ian sonra itfaiye talimi -
olur. YilzünüzU yuvarlak gö&ter • yıce tutması ıçln ince bir tabn.ka nin her yangmda."l lbir gün evıcl 
mek istiyorsanız kırmızılığı ya - yüzilnUzde kalmalıdır. yapılmış olması ]Azmıdır." 

y:ı gönderJlmiştlr; 1768 de Komi- nnklara ay biçiminde, çenenin or- Eğer sulu bir kmnızıldc kulla -
tasındaki kemiğin üzerine ,gözle • nacak olursanız bunu koyuca bir ka adası Fransızlara terkedildiği · d kRM 1 r:ln ...... A..ı. 
nn ış "!le e e sllrmt.:A lıi.Z.ım- r;e.kilde ko}ı.ıp merkezden muhite Aldırın••.· zaman Paoll ile mücadele eden, 

Bonapnrtc ailesini himaye ve Na
poteon'u Brienne okuluna kabul 
ettiren budur. 1788 de ölmilştilr. 

(2) Cargese: Ajacclo'nun 30 
mil kada'r 

0

şimnlindcı Korsikanm 
batı sahilinde bulunan bir kasa-

dtr. Kırmızrlığı koyu bir halde .._ 
sürdükten 80IU'8. yavaş yavaş yü... doğru yüzünüze yayma.ğa c;alrşı • 
zünUzün her tarafına ha.iıf bir nız. Yalntt çene ke.miğinizin ren • 
tabaka halinde dağıtmalı: IAZ!Indır. ginl hiçbir uıman değlştmneyini:ı:, 
Eğer yüzünüz geniB, yahut el • Ve çenenizin sivri kemlğine kat • 

lyyen boya sürmeyiniz. Çünkü bu 
maeılt veya çene kemiğiniz dışarı kemiğin Uzerine ~elen kmmm bo-
frrl~a yüzünlizU dar göster - yanması herkesi ihtiyar gMterir. 
mek için kırmmhğın eın koyu kıs-

"Bk mağaza için satış memuru ve 
kasiyer bayan alınacaktır. 10-l:S yq. 
lannda bir de çocuğa lhUyac;; vardır 
(Tel, remzine mUracaat • 162 

• 20 yqmda bir genç herhangi b~ 
tlcar.:ıtbanede I§ aramaktadır. (X. n) 

remzine mUracııat. 
• Ortnmektep mezunu, hayata auı. 

mak mecburiyetinde bulun:uı bir genç 
ta nramaktadir. Fatih bllyilk OUukçu 
Salih Zeklbey ııokafı numara 
l:S de Muzıı.ffer özey. 

• 19 ya§mda orta iki t.atuıWI, güm. 
r1lk komisyoncu.su yanmd& 3 sene ça.. 
llşmf3, plyıwayı az çok bilen, gümrtlk 
(§lerlndeıı anlayan Bonae."1111 ola.n, IU.. 
zumunda kefil de verebllecE'k bir genç 
tıcaretbııne veya bir gümrük komia. 
yoncu-?u yanında 41 aı-amaktadır.<Ş.K. 
V.) n:mzıne mUracnat. 

' \6 yaımda orta ikiyi tıtUrmJı. 
tllrkçul kuvveuı. eerı daktUo kulla. 
nan bir bayan lf aramaktadır. Be,tk
tao yenlmahalle bostan 1latU eokak 
16 numaraya mtın.caat. 

:ı. Bir üniversite fm fakWteei t&le. 
bea1 l§ aramaktadır • .As bir Ocrete ra. 
ztdır. Orta ve ll8e taıebe .. .ne fizik, kim 
ya ve matematik denderi ek nr:lr. 
(S.O.S.) rcııWne mtiracaat • 

.Y. llf yq:nda llae aekl& t&b.IUli, 
türkçe, trnn817.Ca, yunaııca yaar ~ 
kur ve lcabmda tercUme de yapabilir. 
Çall§mak lltemekted:ir. d.P. 9.6) rem 
zlne mllracaat. 

"" Orta tahsllli e8ld ve yeni h&ı'fle.r 
le dakWo bilir. Yazıhane n mağaza. 

la.rda satış memurluğu gtbt l§ler yapa. 
bilir. Ayda yirmi gUn aat 10.17 a. 
ra.mıdıı. çaııvabtlece#i bir lf aramakta.. 
dır. Saat hesablle de c;aı11ır. (Ka.naa.t. 
kA.r) reınzlne mUracaat. 

• AtlC8inin maU vaziyeti yüzllnden 
yUkaek taluılllııe deYam edemtyecck 
bir halde buluııaıı bir genç çalıfmal< 

zanıretlndedlr. Kendiai uır. yasıya ve 
mUlrommcl lngillzceye ,a.,inadır. Orta 
mektep talebelerine ehYen bir fiyatla 
ingillzce ders 'Verebilir. lııl. Ekmen; 
yUksck t.ahBil talebe yurdu Beyazıt. 

adresine mUraca.at. 
(4). Conscil munlcipal: belecUye 

meclisl ba. Bu küçük ka%bn Marqulc: de 
Marbeuf Korelkada idareyi eline 
al<!rğı zamanlar lturutm~ur. 

mını alnmıvn ortasına ve bunll'• 
nuımn ucuna ııürlln. 80nra da in
cP. bir deri ile hu ko~·uluğun hil
vük bit- kllWnmı bU'rnunusun üze-

Gözlerinizi neka.dar itina ile 
hoyarısanız boyayın, rimel muhali' .. 
ktık belli olur. Onun için bu ışı 
g~ye bıraıkma.ntz daha doğnı o-

Af&fıda nımat.luı yaah ota. ... 
'ko111colanmızın aanılAnna ~ 

mektuplan fdattban~hdea hers-Qn 

aababtan ötle1e kadar ~e:ya eaat n 
den 9'Jllra aldtnnalAn rfoa oloaur. 
(PAk 37) (S. 3) (K.M.) (Öğretmen) 
(Çevik 155) (Tekyıldız 3) (M.T. 171) 
<Bayan aw.> (Hadiye) C:!092) (l\1.Z) 
(K. 12) (GönOI 5) (H. 167) (Dul 15) 
CArjen) CR. 05) {Yılmaz) (F.K. 26) 
ı&ycm) 

• Vnlvereite tahslll yapan bir gen~ 
ynnm veya bUtnn gUn çalışmak iste. 
mektedlr. TUrk!:eden bsşkrı franPıT.r 
ve ftalyanca blUr Muhıuıebt'.}e vfıkıt 

tır. (A.Y. 22) Yl" müracaat. 
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Çocuk ruhiyatt 

cuklar 
Nakleden: iLHAN TANAR 

tı· Kız, gözlerini kapayıp, elleri- melere tahsis edilen sütunları 
·15· "ÇaQudığın ~aman geleceğim,. 

Hülgacı ç 
Yazan : HALİS OZGÜ 

• 2 • 
ilı iök yüzüne doğnı kaldırınca, '38.tır satır takip ediyor.d\L 
ez.hal ana. doğnı atılıp sordu: 

Nakledan: L. L. 
VIII Jan acele acele kansının oda· Jan kulaklarına inanamıyor· 

- .Ne görd. ün umJ al . m arm e. 
h nde? Gözlerin kapalıydı. Bir Avukat Ferit, ikincik8.nunun sına girdi: du. J<lara sözünü bitirince, o an. 

yirmi sekizinci günü öğleden - Bonsvar, Klara. Kaç daki. cak iki kelime söyliyc:l>ildi: 

~i~k~ebini, derslerini, bütUn iş 
lenn~ .ıhmal <>tmiye ba.şlıyan, ve 
kcndJS.ıni büyük bir kıskançlıkla 
ve bütün kuvvet ve kudrelile bu 
alem:? hasrediyor. 

.Bütün bu durumlar zamnnmda 
mudahalc edilip önlenmezlerso 
ıı~pheslz ki çocuğun hayat ve ır. 
tıkbali hakkında endişeli dU§ilnce
lerc yer verecek mahiyet alırlar 
ve yavaş yavaş tehlikeli safha ve 
statlara ulnşırlar. Yalnız yukarda 
da dediğimiz gibi vnkit geçirilme
den tevessill olunacak tedbirler 
h<'men dalına mUspct netice ver. 
mektn hfi.U kalmazlar 

le ştiphe ettirecek garip ve gU· 
lünç sözlerle meraka düşürüyor. 
Mesela günün birinde kendisinin 
tspany:ı. kl-aliçesl olduğunu ilan e
diyor ve bu andan hibaren ona 
kar§ı alınacak hareket tarzının 

mevki ve asalctile uygun olması 
Hiz:mgcldiğini ısrarla istiyor, daha 
doğrusu emrediyor. 

aYal mi görüyordun? 
sonra, ümitsiz gibi görünen ıbir kada giyinebilirsin? ·~fondial" - Ve şimdi? 
veraset dvasnu muzafferane ibir sinemasında iki koltuk tuttum. - Ve şimdi. ~ demek? Şim· 
müdafaayı müteakip adliyeden Bu akşam yeni lbir film oynuyor, di eskisinden daha iyi ve mes'ut 

Şizamaniler, yani muhitlerine 

kız, Ytiziinde ilfılı.i, melek gibi 
gU}funsemeyle, a.ğzmı açma· 
Cevacım elini tuttu, onuda 

~. yere çekti. İkisi, elele, 
k Yanağa, iki çocuk gibi ye. 

çıkarken, merdivenlerde birk~ kc.~ırmayalnn. • olacağız. .. 
kicinin hararetle konuştuklar , ~lara saçını tarıyordu. Uı:kayt - Asla! Bunu asla kabul et. 

"";I· mı bır tavırla· 1 ve daha kalabalık bir kütlenin de ~ rnem ! Kabu etmiycccğimi sen 

intıbak edemiyen kimseler de ka
rakter itibariyle hulyacı tiplere 
yaklaşırla'r. Bu gibiler de yaşadrk
la.n muhitleri ihmal ederler, ha· 
rcketi sevmezler, ctraflarrnda o • 
lup biten §eylere karşı a.l~ka gös 
termezler. Bunlıırı, konuşturmak. 
hakikat dilnyasma getirmek çok 
zordur. 

diz çöktüler. 

E
-Yakında çok mesut olaca. 

sevgilim, ne güzel şeyler 
hdüın, bilsen. Yeşil, büyük 'bir 

koridorda bir ilfmm önünde top.. - Keyf ım yok bu akşam. On· de pclciı.Hl bildiğin içindir ki bU· 
landıklarmı gördü. dan başka, daha yemeğimizi ye. tün bunları şimdiye kadar ben. 

Kalabalığın arasına sokularak medik... . 1 den gizli tuttun. Seni, yalnndan Bununla braber e~veyn ve öğ. 
retmenler1 daha çok düşUndUre • 
cck ve daha esaslı daha radikal 
tedbirlere bn3vurmağa mecbur e -
decek daha tehlikeli hulyacı ti~ 
ler de mevcuttur. Bu gıöller iç.in 
artık insanlarilc, denfzlerile dağ. 
la'rlle, hayvanlarlle, ilh... b~ diln 
ya mevcut değildir. 

çe. 
1 Cevat birden kızın sözünü 
ı11esti: 

. - Ölürsen, canım benim, de· 
~· beraber ölelim. Orada :biribi_ 

tnlzi ısıtırız. 
r Rız, ona büsbütün sokularal: 
!Sıldadı: 
- Elbette, elbette, sen ölür. 
n, ben yaşayamamki !. 
O günlerde, Cevadı hayata 

.!~~~ yegane bağ, sevgilisinin 
. ısıne muhtç olması ve 
~~ayetile bir genç kadını işken. 
• en, sef alettcn kurtarmı§ oldu. 
~Una · ı~in ınanmasıydı. Bu iki odanın 
l!Vje Römülil hayatI o kadar 
ktızıYordu ki! Her sabah, do-
~ a on arasında günlük işleri. 
~ın:knıağa gelen bir yaşlı ka. 

1 
n başka kimsenin kapıları· 

çaıdığı yoktu. 
a ~her hiç sokağa çıkmaz.. 
k~ı. Kız, yemeklerini hazırlar. 
~ı. ' Ce:'~t ,yatakta tcnbelleşir_ 
ka Sevgılısinin bembeyaz yüzünü 
le~k:ıra gözlerini, zarif hareket. 
claı llıı düşünerek türlü hayallere 

D.rdı. 
h :Sazan, istikbale ait olan bu 
,a~allcrle o kadar uzun meşgul 
ı:~u 'ki, 1edJğ1 uçu adeta u· 
ı,.r ~· geçirecekleri güzel gün. 
~ ı~ın bır çocuk gibi peşinen 

~lrdi. 1kisi de henüz ne ka. 
~ gençüler. Mesut olmak, ya· 

rı ıak, hür, alnı açık yaşamak 
eF'kadar haklanydı. · 

lıa. akat, odadaki eşya bile, bu 

11 Yallerin uzun mü<ldet devam 
;~ine müsait değildi. Boğu!i. 
a 1at-ı sırada başı~ı işte şu ma. 
bJa çarpmıştı ve o düşerken -
fır1hatıralar canlanmca, yataktnn 

ar, sokağa çıkardı. 
ıa11tkseri günler, öğle<len sonra· 
1 saatlerce sokaklarda <lolaşr. 
;otdu. Şehrin müreffeh 1Rngm 

1 
e Yeni semtlerinden hoı:;lanmaz. 
~· ~ainıa fakir mahallelere doğ· 
a Yürüyor, onların arasında do. 
~ 6ıp, kahvelerinde oturarak, 
ettıerini dinlerdi. Kendi mace. 
'asını da bu basit, fıkara fakat 
-lll't)' · ız vicdanlı, açık adamlara 
~.a.,~rn· J: arzularivle mücadele 
ıgı sr.atler pek çoktu. 
Cunlük meşguliyetlerinin en 

~IJhimı. bütün gazeteleri dik· 
~lle> gözden geçirmekti. Bilhn.s. 
a 7.abıta vakalanna ve mahke. 

§U başlrğr okudu: - Yemek hazır hıle. Onbeş da olsa, başka !bir erkeğin kuca· 
"K'EılERALTI ClNAYETINlN dakikada giyinirsin, onbcş da· ğmda görmeği nasıl kabul ede_ 

SON SAFHASI" kikada da yemeğimizi yeriz. A.. bilirim? 
''MAHKEMENİN KARARI" ma çabuk ol! Klara cevap vermedi. Duygu 
Ferit, birden yeisle "tuhaf Klara merakla sordu: ve fikirlerini bir türlü anlıyamı· 

şey. sa:hih ben bu sabah gezete. - O kadal" enteresan mı bu yan kıskanç kocasının 1.Chirle_ 

lere bakmamıştım.,. diye dü.'5iin.. film! diği o yüksek şöhret anını bir 
dü. Davasını kazanmaktan mü· - Tabii. Bilhassa Lidya Bre! daha yaşamak kaygusu ile bir 
tevellit sevinci dağilıyordu. Bu isminde.yeni ibir artist herkesin an evvel yalnız kalmak için adı· 
müthiş meseleyi nasıl olmuşta a.ğzmda. dola.sıyor. Fevkalade bir mmr srkla.~1. 
bir gün hatırından çıkarabil. artistmiş! Şimdi yalnızdı. Ha.yatında, 
mişti? Bir sanire bile unutma. Klara cevap vermedi. Jan'ı majüskül (S) li lbir sana'ttan ve 
maın I§znngelen böyle mühim bir memnun etmek igin elinden gel· yeni vaziyetlerinden başka bir 
meseleyi!. diği kadar çabuk giyinmeğe §eY yoktu. Artık tahayyill etti. 
Sokağa çrkmca, bir müddet gayret etti. On dakika sonra ği ufuklara yükselmekte tama· 

garete almağa eli varmadı. Ni· ikisi de hazırdı. mile serbestti. 
hayet güçlükle, beş kuruş u7.atıp Bu be§ senelik hayatlarında Ayrıldıktan vakit Jan ona 
oir gazete aldı. lştc: ''Kemcral. her ikisi de hiç bir vakit o ak. şöyle demişti; 
tı cinayeti. Katil idama mahküm şamki kadar derin bir heyecan "Çağırdığın zaman geleceğim, 
edilmiştir.,, duym~lardı. Sinema bittik· Klara. Fakat şa.rtlarunı da bili_ 

Birden öfkelendi, nasıl olur ten sonra yolda Jan ansızın kla... yorsun, değil mi 7,, 
da böyle bir hamakat de bulu. ranın kolunu sıktı. O, tel&şla: Klara. sakin ve memnun ibir 
nabilirlerdi? De:b§et! Peki ama, - A, rica ederim, bana bak! tebessümle ona cevap vermişti:. 
t~cye jstinadcn? Sonra, art.ık. Kolumu·incittin! "Çağırmağa lüzum kalmadan 
muhakemenin tafsilatını okuma· Jan acayip •bir eda ile: ve çok egçmeden beni, ruhumu 
nın ne kadar beyhude olduğunu - Sus. hadi! Karşıma çı:kma· anlayınca sen kendin geleceksin. 
düşünerek vazgeçti. Olan olmuş. ğa yüzün yok .zannedersem. Bu Ve kısa ~bir zamanda. beni anlıya. 
tu, ne yapsa. ne söylese, bu ka_ seni oçk aşağı düşül"ilr. cağına eminim.,, 
r:ırı değiştiremezdi. Vaziyet - Seni :ı.nlryamxyorum, doğ... Fakat günler, haftalar, !hatta 
citten ümitsiroi. rusu . aylar geçtiği halde Jan'dan bir 
Adliyed-en evine gclincoyo !kadar - Ben de seni! Çabuk ··~1e mektu parçası bile almamı~tı. 
geçen beş on dakika, ona hayaıt· bakaynn, izah et! Sen, ibenim Başlangıçta. o kadar tatlı lbireevk 
nnı en uzun yolculuğu gibi gö. r..evcem, hangi seibele bu filmin ve azimle atıldığı meslek §İmdi 
riir..dü. baş artisti Lidya .Berl rolUnü ona ağır ve yorucu geliyordu. 

Bu adam, mahkum olduğu benden gizli olarak oynadın? Yalnız ısan'at için yaşa.yabilece. 
takdirde ne yapacağını hiç dil.. Yok, şayet bu Lidya Brel sen de ği vehmine ka.pılmm ve lbuna 
"ünmemLc:rti. Geçen haftalar zar- ğilc:.in de sana çok lbenziyen bi. kuvvetle inanınıştr. Gnrıeteler. 
fında bar.an kendi kendin~. risi ise mesele değişir. deki bir sürli tenkitler lbile Kta· 
"mahkfun olursa, ta'bii vaziyet Jnn bunları acayip bir hiddet· ra'nın sırf sana't için yaratılmıg 
değişir.,, dediği olmuştu ama, le söylüyordu. Korku ve kıs. olduğu fikrinde idi. Yalnız bu 
kat'i hükmü öğrendikten sonra kan&lıkla karışrk bir hiddet... cihetin takdir edilmesi onun en 
tek düşüncesi, kendini ve Ceva. Şimdi, karısına göz dikn sinema· tatlı hülyası değil miydi? Bun. 
dı bu tehlikeden muhafaza et.. yı kıskanıyor ve elinden alrr ca sene emek ve kudreti lbu iba. 
mekti. Diğer taraftanda, o adam, diye müphem bir korku hissedi. samağa erişmek için sarfetme· 
işlemediği bir cürüm için öle- yordu. Ondan maada binlerce miş miydi? Buna rağmen dünya.. 
cekti. asılacktr. Adam sende. bu seyirciyi, Lidya Brel'in perdeye sı Jan'm kucağından ibaret ol. 
değer:::iz serseriye, ölUteri soyan çıkışını coşkun tezahüratla al· duğu zamanın saadetini artık 
mezar kaçkını kılıklı herife mi kı. layan kalabalığı da kıskaru. hissetmiyordu! Geçmiş zamandı 
acıyacaktı? Onun yerme Cevat yordu. Bununla beraber tered· onlnr! Şimdi gözleri kamaştıran 
mahküm olsaydı, nda1ct yerine düte kapılması mevzuubahs ola.. bir §(ibretle parlak bir kariyer'i 
gelmiş mi olacaktı ncabn 7 Ken. ma.zdı: .Namus ve mevkiini her vardı. Lakin şöhretli hayat ta 
disine hücum eden bir ~apkınt, zaman için temiz tutmağa az· bazan ne ıztıraph oluyor! 
parmaklarım gırtlağında lıir kaç metmişti. Belki de K.Iara bunla. Noel! Klara, her şeyin basit 
snniye fazla tutarak kazaen boğ. nn hepsini irikar eder diye için ve kolay olduğu o eski noelleri 
mak. o kadar büyü!c bir kaba· de bir tereddüt belirmişti. hatırladı. Jan'a yazdığı bir 
hat miydi? Hattfı., bi..r ölüyü, ~- J Fakat o inkar etmedi: bilakis mektuba henilz cevap almamış· 
sarlayıp, soğukkanlılıkla soy. gururla cevap verdi: tı. Bu dfışünce ile acı acı ağla. 
maktan daha büyük blr cinayet - Buna sevin.miyor musun? mıya başladı. Ağlamasına kim 
miydi? Halkın galeyanı. meftuniyeti sa. engel olabilirdi? 

(Devamı var) na göre manasız seyler midir? Bu dalgınlığında odadaki ayak 

:W:WRlP :w c 

Biraz sonra (jül) ün erkek mı? 
~du~u anlaşılınca, Yıldırım - Diişmana esir düşı ıemek 
~ Yu~sek sesle giilmeğe baş • de harpte bir nevi m1.1v<. f fab. 
dı. yet r.<tyrlmaz mı, haşmetına.ap? 
\ ııdırıın, ordu merkez.inC.:c, Ym .. mmın fazla konuşınağa 

tan· Jz krnlmm berberb.. . ı • n.:.tı roktu. Kralın baş 1 erlıe. 
1" qordıı: rİ" ı._,, bu malumatı aldıktan 

1
- Başkuımmdamnız Sikiz sonr-.. outun koJlara tekrar şid 
Ont nered•? detli hücum emri verdi, ve ken 

; -- Bu sabah srrİ.ırmı dii - disi ıncrk1..1 hattından şimale 
• 1 .n. Çadırında uzanmıştı . do~rn ilerlemeğc başlnrlı. 

;,1rdcnbire "Türl:leı gdi)"or." Yı!drrımın maksa<"lı. o gün 
t~1l'e ?ir gürültti koptl.I . Biribi- · hn~·a. kar::ı.~madan, Niğbolu ka. 
ı:n•zı kaybettik. Curaya nas1l le:o ~1.n s"lg cenahına yaklaşıp 
~lıştiığümc hfıla şnş•yorurı, Yiğ!t Beyle irtil; atr t<:min et • 
~inttmaap! m k ve Macar :~uvvctlerirıi dt> 
- Ya Korkusuz Jan ... Ü ne kıskaca almak'ı. 
"c saklandı? Aksam iistü d11şınan ordusu 
- Onun kart :.: •• s nıyo • üc koldan da perişan olarak l:ac 

"'rtı K:.çmaınıı:: < l· rvdı. mu - n.ap·. b~ 1 ·amıştı. O saate ka : 
,kkak ki bu cepheci".! bizimle d-u hanYz, ALmn. I lyan ve 

tır dü-t~ckti. Mac:1 • f ···nlyelerinden bircok 
- Birka .. aY önct> di.inyay.:ı es r ı ın1):erdı. Harpı~ kılıçtan 

I ;,..1 ... - okuyan (Koı kıısuz geç m düşman aıkerinin 
d 11) gıbi bir kumandana geri miktarı otuz ( 1) bine yakındı. 
ı.,nn.ck ve 1 r.mak yaraşır Bundan btı§ka merkez hat. 

.Yazan: lskender F. SERTELL1 
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tına getirilen esirlerin miktarı 
da oı. bini geçiyordu. 

Yıldırımın yagane maksadı 
"Korkusuz Jan" ile .. Fredrlk 
Hohenzolern" ve hatta başku
mandanları Kral "Sikizınond'

0 

u diri olarak ele geçirmekti. 

"KönKUSUZ JAN 
YA KALANDI!" 

Tür'.. ·Nargahına: "Korku • 
suz Jr.n yakalandı!" diye bir 
haber gelmi~ti. Firuz Bey ko • 
lundan gelen bu haberin doğ .. 
ruluğuna kimse inanmak iste. 
miyordu. 

"Korkusuz Jan" nerede \'e 
kimin eline esir düşnıi.iştii? 

Yıldırım derhal Fiı-uz Beye 
bir çavuş gönderdi ve bu ha • 
berin doğru olup olmadığını 
sordu. 

Yıldırım at üstünde yazdığı 
kısa bir mektupta: 

"Korkusuz Jan gerçekten e. 
sir edilmişse, hemen diri olarak 
karargahıma gönderin.. Onu 
bekliyorum." 

Diyordu. Firuz Bey bu ira. 
deyi aldığı zaman, fıı ka mer. 
kezinde büyük bir giiriiltü var. 
dı. Uzun boylu, sert bakışlı, 

Onun tasarlndzğı, kurduğu ci • 
hnndakiler bizim dünynmm:hkile • 
rin hiç !beğenmiyorlar, bunlar 
bamba.:ıkı:ı. ve garip mahlftk, orijl. 
nal ma.hlUklı:ı.rdır. Bu çocuklar et
raflarında olup bit.enlerden hiç hn 
berler1 yoktur, sanfci mutlak bir 
körlilk ve sağırlığa tutulmuşlar .. 
dır. Yerlerinden kmııld&nmnk i8 • 
temezlcr, hiçbir şey yapmak iç.in 
ne bir zevk ve ne de bir arzu du. 
yarlar, bunlar bedenen oldukları 
yere sımsıkı bağlı, ruban da. bü
tün cihanı dolaşan ve böylelikle 
mevcudıyeUerinde ibiıibirine zıt i
ki varlık meydana getiren garip 
tiplerdir. Muhitlerinde !kıyn.met • 
ıer kopsa, yer yerinden oynasa 
durumlamu hiç deği.,tlrmezler. En 
çok sevdikleri şey tembelliktir. 
Bu çocukl.a:rı hayallerinden. için • 
de yaşaclıklan mes'ut filemden u
zaJtlaştırmak onlar iQin affolun • 
maz bir kabahat, bir cürümdür E
sasen böyle bir vaziyet kar§tsm. 
da eski l58kin ve miskin. passlf 
dunı.mlannı hemen bırakrrlnr ve 
derhal bUyük bir hiddet ve §iddet. 

' r.ı f • 
gcçorier. zaten bu tipten olan ~ 
cuklara k8.l'6t uygun olmıyan ted
blr ve ~relere. bilhMM şiddete 
başvurmak kat'fyyen tehlikelidir. 
Hulya sahasmda bu duruma ula. 
D3ll çoculdar karşısında almncak 
sert vaziyet onln.n ölUme kndar 
sfirilkllyebllir. Onun için bu husus 
ta çok ihtiyatlı iharokct etmek bir 
zarurettir. 

I 4 yaşında bir !kız bu hali çok 
iyi teba.rilz ettlrlyor. Bu çocuk 
hayret verecek !jeyler söylüyor. 
Etrafındakileri aklından tamnmi • 

• 
seslerine di,kkat etmemişti. Jan 
gelmiş, yanma kadar sokulmu.5. 
tu! Çevik kollarile Klarayı ken· 
disine doğru çekti, kuca'.kladr. 
Biraz sonra: 

- İşte Klara, beni çağırdın; 
ben de sözfunü unutmadrm, der. 
hal yanına koştunı. Şimdi ;mesut 
musun ? 

Çocukları bUtün bu vaziyetlel'e 
sokan, hulyacı bir tip haline get:. 
ren sebeplere gelince, bunlar mü
tenddit olmakla beraber chemmi
yetıileri şunlardır: 

1 - Çocukların çok küçük yaş. 
lanndan itibaren hayali ı;ıcylerle 
fa.zla. uğraşmaları. 

2 - Yaşlan ile uygun olmıyan 
filmleri, bilhassa haydut ve t.ar
zanva.ri filmle'r. 

3 - İşsizlik ve tembellik. 
4 - Madunluk hissi: Çocuk ya. 

şadığı muhitte bulamadığı adalet 
ve müsavatlı:k duygularını başka 

hayali bir filemde arar, ve duy -
du~ hnksızlı'klan nıuhayyileSinJn 
yardmu ile izaleye çalıştr. Bunun 
llzerlnde çok durmak 13.zmıdır. 

5 - Terkndilmek korlcusu. 
6 - Eziyet, dayak ve her nevi 

şiddet. 
'1 - Uzviyette ve bilhassa böb 

rek üst guddelerinde meydana 
gelen altsn.klatlar ve anonnal fa • 
aliyet. 

Almn.cak tedbirler: 
Evvela yapacağınız şey çocukle

rm bu duruma düşmemeleri için 
yukarda kaydehtiğimiz eebepleri 
yok etmektir. Eğer ihmal yü.zUıı. 
den bunlara riayet ıedilmlyerek 
çocuk bUtnn arzu ve temenniler 
rağmşu lhu1yacı bir tip haline gel· 

1 e: 
1 - Kat'iyycn şiddete milra 

caat etmemek. 
ı - Onu yaVD.fi yavaş ve tnt . 

lılıkla hayal ô.leminden uzakl!19f ır
ma.k. 

3 - Fımat ztihunmda söyledi
ği ve düştındüğii şeyler ftzerin "' 
dı"kkat nnznrııu çekerek !böyle ev 
lerin mevcudiyetine imkan olma. 
drğma onu :ikna etmek. 

4 - Muvakkat bir zamruı için 
ailesinden ve mektebinden uzak • 
laştmnak. 

5 - Madunluk hissi • mevcut
sa • izale etmek. 

6 - Çocuğun irades!ni kuvvet • 
lcndirmek. 

RaHs 07.ıGti 

Klara bir kabustan uyanıyor. 1 
d Yil 

.. .. J , Qocek DcJdml 
u. zunu an m omuzunda Ah 

gizliyerek: t met Akkoyunla 
- Saadetim yalnrz sensin. 1 l'akalm TaHmba.oc Palae No. • 

Janl Pıı7.ardan maada bflJ'g11ıı san• 111 

Diye f rsıldadı. 1 ..;;.;cınm, Telefon «0121 .. 

şövalye elbiseli bir Fransız ~a
kalamışlardı. Fakat, Türk a • 
kıncılarmdan bazıları: 

- Bu, Korkusuz Jan değil. 
dir. Onun benzeridir. Fransız. 
lar bizi avutmak istiyorlar. Bu 
hileye inanan ahmaktır . 

Diye bağrışıyorlardı . 
Firuz Bey de teddüde düş • 

müştü . 
Padişahtan gelen ça\'uşa: 
- işte, yakaladığımız adam 

buradadır. lstersen al götür! 
Dedi. Çavuş götürmek iste. 

di. Şövalyenin kollarını bağla. 
dılar, dört atlının yanına ver -
diler ve Yıldırımın karargahı -
na gönderdiler. 

Firuz Beyin maiyetindeki 
akmcılar hala söyleniyorlardı: . 

- Onu keşke götürmesey • 
diniz.. Padişahın yanında mah 
cup olacaksınız! O adam bir 
şövalye bile değildır. Elleri bir 
işçi eline benziyor. Halbuki 
Korkusuz Jan sarayda yaşnyan 

bir prenstir. Ellerini bu kadar 
yıprı:ı.tmamıştır. 

Bunu söyliyen akıncıların 
hakkı vardı. Fransız ordusu -
nun kumandasını ele alan böy 
le bir adamın elle~i bir renç • 
ber eline nasıl benziyebilirdi? 

Firuz Bey: 
- Ben, yakaladığım adamı 

padi/aha gönderdim.. Otesine 
karışmam. Yıldırım hükmünü 
versin, diyordu. 

Akşam üstü .. 
Firuz Bey karargahından 

getirilen esir şövalye derhal 
padişahın huzuruna çıkarıldı. 

(Devamı var) 

( 1) l'tlnoor mahf':z.lerlne göffl: "Türi• 
lt•r o gtln C!ilr o.ldıklnn kuk bin müt· 
tf'fil< alllccıirıl kılıçtan ge(lrdller .. 
ilfıh .. " tnn:ımlakl kn),tlnr bize, ah 
nan l' lrlcrin <ıh11: bin drğll, krrk 'tılı 

oldnğıınu gosl.erl~ or. - 1 F 8 



• 
1 , 

ı=.!.!--

. Yalnız 7 Gün Zarfında 

BU SAY ANI HAYRET 

lnanırmayacak 

şey diyorsunuz! 

BiZZAT TECRÜBE 

Ancak blr haf ı zarfında, blnlt)rce 
kadmlar, bUtUn 1 ru~kluklardan kur 
tuldular ve blr çok sene gençleştiler. 
Alimler. yq ilerledikçe buruşuklukla. 
rm meydana geldiğini ke§fetmlşlerdlr. 
ÇUnktl, !.btlyarladıkçr. cilt birçok kıy. 
meW unsurlarını kn) bcder. Bu un.. 
sunlan iade ediniz; cilt ycnldcn tazo.. 
le§l.r ve canlanır. 

lşte, Viyana Universltal profesörü 
Doktor STEJSKAL'ln §&Yanı hayret 
ke§fi de budur. Genç hayvanların hU.. 
ceyrelerlnden istih.sal ve "B!OCEL., 
tabir edilen cildi ihya edmı bu kıymetli 

DEGiŞiKLiK 
3ayan D. BRAMALLE, bir hafta 

zar!mda tecrübe ettiği bu yeni 
gUzelllk tarzı tedavinin cazib te
slrinrl"'n hayrette kaldı. 

un.sur şimdi, pembe renkteki Tokalon 
kreminin terkibinde mevcuttur. . 

Her akşam yatmazdan evvel bu 
kremi kullanınız. sız uyurken cildini. 
zi besleyip gençle§tlrecek ve buruşuk. 
luklarmızı gtdcrrccktir. Ancak bir haf 
ta. zarfındJ. scnelorce genç görUnecek. 
Siniz. GUndüzler için yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kremini kullanınız. 
Slyaıı benleri eritir ve açık mesam<'• 
teri sıklaştırır. Birkaç gün zartınct\ 
en sert ve en esmer bir clldi yumu§S• 
tıp beyazla§tmr. 

DlKKAT: TOKALON krem ve pudralannın yüksek kalitesi saycslnde 
kazandığı rağbetten !stltade etm.-~ gayesile sayın mll§terflerlmlzl iğfal edip 
sahte mukallit Adi mallar 11&.tılryı:r..-. Haklkt Tokalon mllstahzarlan bir garan 
tı kuponunu havt olup tuswıt blr pı.:lla kapatılmıştlt'. Pulsuz veya pulu yır. 
tık açik kutulan redde.!in!z. Pwhı:ntmı mrar.ıa isteyiniz. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Samsun 
Şubesinden: 
Bankamızca. satı§ı asık arttır:ı:aya çıkarılan Samsunun Çar~tı.mba kaza. 

sının Porsuk 'köyU civarındaki Poum.k ormanlan na.mile martif ormanmıız 

hakkındaki i!tını tavzlhan 3§&ğıdak1 lmswıa!J: bellıtlyoım. 

- i' - Ormnnın tspu kayıtlai"ma --mHebe= Uıg)'Us oa ~Mı.. 

tardır. 
2 - ormanın yüksek orman mühendisleri ta.rafiııdan yapılan lfletme 

pıtınına ııazaraL mesabası dokuz yi.iz yetmiş iki. hektardıt. 

3 - Satılacak O'!"man sahasnı:!aı: ba§k& Porsuk çiftliğinin mUtemmlma. 
tınde.n olan çayır ve tarlalar da ormanla birlikte satılacktrr. 

4 -- Orman i§letme pIA.nt l!e makta haritaları Ankara, tatanbul ve tz.. 
mir §Ubelerlmlzde de görtılebilh'. 

5 - 940 senesinin A ve B ınaktamdan kesilmiş olan tahminen '500 ton 
miktarmd:ıki odun banltamızca S'\<.lıldığmd&?t i§ bu satışla alAkadar değildir. 

6 - Ormaın çayır ve tarlalarla l:irlikte heyeti umuml.yeslnln muham· 
mCl'! kıyıneU aJlmı§ bin liradır. ( 4857) 

İstanbul ı;ehri çöplerinin ı BJ:a.ııun 9U tarihine kadar devam edecek 
müddet i~in denize a!SkUlmek suret!:e imhası fP kapalı zarf usuille ekslltmt
:,ye konulmuşt'Jr. l B.k:irıun 94.1 üen sonra belediye altı ay müddete kadar 
taabhlldU temdit eöcbiltcektir. Ay!ıi• tahmin bedeli 5.000 lira ve Uk teminat 
mlk~n 4250 liradır. Umumt ve husust şartname ve buna müteferrl diğer 
evrak 150 kuruş mukal:ılinde bea.c:t.ye temizlik i§leri mUdUrJüğUnden verile. 
cektir. !bale 25.6.94.1 ça~amba gıinU saat 15 le daimi encümende yapılacak. 
tır. Taliplerin ilk tcn111 at makb:ız veya mektuplan ile 941 mali yılma alt ti. 
caret odası vesikaları, imzalı şartname vesaire Ue 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale gllnti saat 14 de 
kadar daimi encUmE:ne \-ermeleri IAzımd:rr. (4348) 

H A B E R - Akşam pQStast 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten soma ıfinde uç defa mwıtazaman 

cli•!erlnizi fırcalayuuz. 
ı. • • .. '. • ••• ~ • ~ . - - , • • 

Toprak mahsulleri ofisinden 
1 - !141 sen<>s1 :ıfyor. mahsullı, ~eçen senelerde olduğu gibi, haşhaş ekl

minc müsaade edllı:ın ı;nhalarda ınOcssese r.c. Ziraat Bankası §Ubc ve a. 
jansları marl!etile müstahsilden ı:.tıbayaa edılccektir. 

2 - MUbnyaaya lf. hazlrand.•.r. başlanacak ve 15 eyhllde nihayet veril<'. 
cektir. Bu mUtldet 1 .. rtında afyon:arını Ziraat Bankası §Ubc ve ajanslarına 
1atmıyanların. müı:Melın nihayetint::en sonra vukubulacak mUracaatıan ve 
ııerdedecekleri mazeret'cr· katlyen kabul edllmlyecektlr. 

3 - Asgari bir :klloya kadar eatı,.'18 arzedllen afyonlar mUbayaa edile-

cektir. 
Malını bizzat T.C ziraat Ba:ı!tası §Ube ve ajansına götUrmiyenler, köy. 

lert namına veya birle~crek teşk'l ooeceklerl gruplar namına aralarından b!
rinl mutemet tayin ederek mallart"ll bu mutemet va.sıtaslle teslim edebilir. 
ler. Bu takdirde gerek teslim ve ~.eSE:Uümde v.ı gerekse para tediyelerinde o
fis bu mutemedi mal &ahibi addedecektir. 

• - Geçen senelerde olduğu g~bl bu sene dahi mUstalısilden sandık pa
rası, akspcrtiz ücret! Hsair her ı:.e nam ne olursa olaun hiçbir masraf alın. 
mıyacaktır. 

15 - Drogist afyon.Jlr bu sene D.A., D.B., D.C. harnerlle rumuzlanmak 
Uzere tlç mnıfa ayrılac.'!ktır 

Tamamile kcnaksız olarak ln~e ve temlz toplanmış renk ve koku itı.. 

barlle mUmtaz vaeıfi: &iyonlar D. A. 
12 den !al!la morfinli (A) a(!llfma ithal edllmiyecek derecede az ko. 

naklı ve renk itibarile cazip, yURt;ek evsaflı kaba afyonlar D. B. 
12 den az: mor!inll çok konaklı, yağmur yemi§ rengi bozulmU§ dii§ük 

vasıflı afyonlnr D.C. 
Smıtma ayrılacaktır. 
Bu ta!lnlf mmtaka itibarile v1mayıp ınnumtdir. Yani. bl.r mmtakanm 

ntsboten iyi olan afyonu (A) ve da.ba dtl§llK afyonu ·(B) ve en kötü afyonu 
(CI addedilmlyecektır. 

Satı;a arzeclllen tf)onlar banrf mıntakanın olur.sa olıun kalitesine göre 
yukarda tarif edilen sınıflardan JAyık olduğu bir sınıfa ithal edilecek ve o 
sınıfın !iyatma tabi t:ıtulacaktrr. 

Yoğurulmuş afycrlar D.C. am:fından addedilecek ve bu anıtın fiyatma 
taoı tuluıacaktr. 

Hileli katıklı afyonJar yumurta. ve sütle kart§tırılmış dahi oIMJar mağ. 
guş addedilecek ve euretı katiyed~ n-Ubayaa edilmiyecektır. 

· 6 - Afyon fiyatları geçen aeııc yapılan zamma ilA.veten bu sene de ye
n!den arttmlmışttt, 

D . .A.. mnıfmm her morfin derecesi 80 ıru;uş, aclaıon ~uruıı 
.B. ı:rmm rmornıı cest1l::nruruş, altın~ ı:ıeş-xunış 

J).C. ıtffffti:j'ftf tc?i~r 'Diöf'ftfi aerteesl ll5 lturuş, imi be§'1<Ul'U§ 

olarak tesbit cdUm1ştiT. 
'7 - Bu ISeile mUbayaalanndaı afyon bedelleri ilk tesellümde'kl tartılar 

üzerinden tahakkuk ct:irJiecek v.-ı :e:,yrıca fire tenzil edilmıyecektlr. Toprak
taki şeklini muhafaza E.tmlyecek ka(iıir sulu ve rutubeUi afyonlar kurutuı. 
duktan sonra tesenüru edileceği.:ı•\f:n. mllata.h.sUlerin mallarını kurutmadan 
evvel satışa arzetmemeleri lA.ztaıdLT. 

8 - Satı§& arzedllen afyonlarda:. mağ~şlan ve eski sene mahsulti otan. 
lal' varsa tamam'!n &yri!dıktan ve kabule şayan görlilenlcr 6 mcı maddede 
izah edilen eınıtlara eeçüdiktcn ı:oı:ıra ayrı ayrı tartılacak ve bu tartı Uzc. 
rindc::ı her mmtaka için seyyanen: 

D.A. ınnifına girenlerin beher kilosuna 10.40 on lira kırk K. 
D.B. EJnıima g!rc:nlerln beher kilosuna 7.80 yedi lira seksen K 
D.C. sınrfuıa girenlerin beher kilosuna 60~ altı lira be§ K. 

hesablle tediyat yapılaraktır. 
· Bu suretle teslJm eı.l)len afyoıı12rın JA.boratua.nnda yapılacak tahhl ve o
fisin merkez oepoı;unda yap.ilacak r.that mua:renesinden sonra 6 ıncı maddr. 
de yazılı her sınıfm OO!ıer morfl.ı cerecesl fiyal.t lızerinden tahakkuk edece!< 
be<"eUerine nazaran afyon tesliın eden mllstahslllerln alacağı tezahür ettiği 
takd!rde bu para gene katı tesellılı.rıü mUteakJp Zlrrı.at Bankası şube ve a
jansları tarafından :UAkadarlanna. prlm olark ödenecektir. 

9 - E.ski st>ne malısuıU Drogl~t afyonlar mübayaa edilmiyccckUr. 
10 - Soft afyonlar, afyonu:ı rengi, içime elverişli olması vesair mll

mcyyiz val!f•na nazaran, bu mmt.ıkaya gönderilen ofis eksperinin muayene. 
s! neticesinde tesbit rd<>ceğl kilo fiyatı Uzcriııden SoCt mıntakalnrında gene 
T.C. Ziraat Eankıısı şul>e ve ajanı:ılnrı tarafından mUbayaa edilecektir. 

11 - Tabiııten ciU~lik morfinli ''eya yüksek morfınll mıntakalar iı:iıı. 

tasni! ve kıymet takıUrinde mıotakav1 bir tefrik gözetilmiyeceğlnden ve 
mnhöUl hang! mınt.ııkat'&n olursa rıısun kalıtcsine nazaran girebileceği sını
fın fiyntmıı. tab! 1utuleceğmdan :n0.st.8hsillcrln bir mmtaka matumlUnU ba§ka 
bir mıntakaya ;ıakletmek külfetini yı..klenmemelerl tavslyP. olunur. 

(3231 • 4573) 
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'rilrlllye Camnarıyetl 

ZiRAA T BANKASI 
K.urul~ tarihi; 1888. - ::iermayesı: 100,000,000 Türk Ur-. 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari 1ıer nevı banka muamtltlm. 

Para blrlktlrenlere ı&.800 Ura Uaamlye ~ 

~t 8'uıkumda ımmbarab ~ lbbarm tuarl"llf ~, .. ....,da •• 

60 llru:ı tıulunanJ&ra eenede 1 defa c:ekllecek km'a ile .,,.,.... 
pl&Da rare ~ ~ktlr. 

• aded ı.ooo llrald uoo ııra ıoo .., ao 11n111r UM ... 
• • 500 • a.ooo • 1JO · " ..... 
• • ı50 • ı.ooo • ıeo • ıt • ..- • 

IO • 100 • l.000 • 
DlKKA T: Bea.plarm4ald paralar bir _,. tçlnde aG llNdlm ..,,, 

:21lfm1Yenlen IJD"&mlye çıktığl takdirde " llO tazıaalyle ftrllecekdr 
K~i'"·' ·r: 11 Mart, 11 Haziran. 11 l!.."'yJQJ. 11 BirlDclklnUD tutJı» 

rinde yapılır. 

1 
ıstanbu ı Levazım amir.iğinden verilen 

harici askeri kıtaatı ılan ıarı -------.--· 
36,4.00 kilo sığır eti almacJ.K•ır. Kapalı zarfla ekslltmeal 2'-6-~ 

salt günı. saat 11,SC .:ia Trabzonıfa askeri satın alma ko:ınişyonunda yapı 
ıacaktr:r. Tahmin bedeli 21,600 Hra ilk teminatı 1620 liradır. Evae.ı ve prt· 
nameE:l komisyonda gC.rWUr. l'&lıplcrln ka!luni vesikalarlle tekllt mektuY 
tarını ıbale saatinden LG• saat evvcl komisyona vermeleri. (13-43,3) 

~ .. "' 
12 b6ygir kuvvct:nde S adet kUçUk otomobil şasesı alınacaktır. Hepşio 

ne tahmlzı edilen fiyatı 21.000 lira teminatı 3150 liradır. Pazarlıkla eksiltmeııl 
24.6.941 saıı gUn' saat i5 te An!,aracia M.M.V. aatmalma komisyonunda °i'1' 
pılacaktır. Taiipl('rin bcllı vakitte 1.om!syona gelmeleri. (4783) 

"""' . 
ı«oı. ... çııu .... lah\dft • .:ııı.. .. _.e; .. u ll7 hu- ··- 000,000 "~ a .... 

,rUn karışık çorap almıı<'aktır. Pazarlıkla eksiltm<:?sl 24/6/ •1 alı J'lln""Il aail 
11 de Ankaı·ada M. JJ. V. satın hlnıa kom!syonunda yapılacaktır. 25.00o 
çiftten aı;nğı oımnmak t.zere ayrı n:rrı teklifler de kabul edilir. Evsaf "' 
ı;e.rtnameııl fi/15 k:ıru~ l!:omlsyondım alınır. 'fallplerin teklif edecekleri mil< 
tar tlzerindcn kanuni ;u;.U tcmitutlarllc beUI vakitte komisyona. gelmeleri. 

(111-4863) 

Ji." .. 
Muhtelif nakliyat :;-aptu"Jlacaktır, Tahmin bedeli 15.000 lira ilk teminatı 1125 
llratlır. Kapat: zarfl:ı ekeiltmesl 30.6 941 p~rtcıJ! gUnti saat 16 da Gellbolll 
da askeri ı;atJnrılmıı. k;,mJsyonunı:la yapılaca\nır. Tali,ıJlerin belli saatten bit 
saat eV\'el knnunl ve.ıııkaJarile t3k.if mektupıarını eski şube buıaaşnda k°" 
misyona \'ermeleri. (4ı-149S) 

ti- ...... 

5 adet ka.Gyon a·.r>acaktır. Dcnerinln tahmin bedeli 5500 lira temlnaU 
4.125 ıiradır. Pnznrlıkln eksiltme ı1 W.6.941 pazartcsı gUnU saat 15 te Anka. 
rada MM. V. Pat.maıma komlsy.'):ıu. aa yapılacaktır. Talıp!erın bcJlı '1akJtte 
l{vn•J&yona gelmelHl. (.93..4786) 

Ji. ~ .. 

Behu kllo.;u 20 kı:rnııtan T0.000 kilo yoturt kapalı zarfla eksiltm ye. 
konnn .. ~~ur. lnnıesı ('f•.6 941 pa:ı':ltlf's' gUnü s&at 16 da Çanakkll!ede askeri 
satınaıma komlsyonund.., yapıla::.ü.tır. İlk tt'mlnatı 1050 liradır. Evsaf .,e 
§arı.nam,..:;: kom.sycmdn görUIUr. ra!ıplerin kanuni veslkalarlle tE-kllf mek. 
tuplarm• !hale s:ınt!m:!, n bir saııt evvel kumlsyona vermeleri. (39.4496) 

~ ..... 
Beher k,J,,sur:a ~t.nıln erlıle'l fiyatı 320 kuruş olan 60.000 kilo ~ ço. 

rap ıpl:,ğl p ız;ı.rhkla U•tn alınara-..tır. 10.000 kılodan aşağı olmamak üzere 
ayrı ayrı tt"kllfler d~ kabul edilir. İhalesi 23.6.941 pazartesi gUnQ saat 10.30 
d~ ~nknrnda. M.M.\', fi&trnalma komiııyonun1a yapılacaktır. Evsaf ve şart .. 
naınC's! OGO kuruşa :mm:syondnn elıııır. Ta•ıplcrin teklif edecekleri miktar 
Uzcrlnden kanuni tc.m·natlarilc ~ı:: \'&kitte komisyona gelmeleri. (104-t816) 

ww-

Viyana tatmin edilmişti. Çar tc. 
şekkür makamında bir fıçı 
havyar gönderdi. Yalnız hatip 
bu nutkundan memnun değildi: 
"Artık ihtiyarlayorum. Zihnim 
dağılıyor. FJSkisi gibi değilim, 
diye düşünüyordu. Ve hakikaten 
bu nut1 un Bismarkm Avrupa me 
seleleri üstünde söylediği son 
nutuk oldu. 

stau~cr · 93lilbcluı•ia 
olacağı meşkuk bır harp ~nufl 
bütün hayatının eserini tehlike' 
ye koyabilirdi. 

Bismark·ın endişeleri buyii 
mekterdi. Beyni ateşler içın'de 

Bu nutku yakın bir zamanda 
tahta cülusu muhakkak olan 
prense hitaeen söylemiş gibiy. 
di. Çünkü bilhassa ona A \Tupa. 
da mevcut harp tehlikesine ça· 
reyi bulabilecek olan tek ada. 
mm kendi i olduğunu göstermek 
isUyordu. Son senelerde harici 
siyasetini basit bir hedefe doğ. 
nı fakat karışık yollardan sev· 
ketmişti. Balkanlarda Avustur. 
ya ile Rusyanın ayrı, ayrı yapı. 
lan harekatına mani olmak için 
bir sürü muahedeler ve anlaşma. 
l• mtm?i kullamnıştr: "Alman. 
ya komşularının maksadına hiz. 
met etm"k için kendi tobaaları.. 
1:11n t;a.ı.om,ı. kamnı ve malını ö_ 

HAYATI ,VA ZAN 

EMiL LUDVİG 
.: · .... , ' • ' . . . ... .~ .. : ~ ... ~ ... ' .. , ., ,, ; . •.. ..... .... • . \ - i . . ' . ' l ........ .ıet • - . · ~~Jt;t . · .·.;;,,;ı:,~ .. ·A .... . o._..: ,1· • ~ •• ~.···· ....... fııt · " • ·-.· ... • • ·• • .• •. 

·,··~." ,··~: ... :~: ... , ,. , •• ~-~·' .. r ···:"•'\.,''" • ~.·· ~,. • ;~ .,._ '111 ~ · ~··.,..·,., ,_ 

ciilnç veremez.,, 
Kendisi Avusturyanm Bal. 

kan maceralarına karşı himaye 
edebilmek kin bir sene evvel 
reniden Rusyaya yaklaşmıştı. 

87 de Avusturya, 3 imparatorluk 
muahedesini tekrarlamağı red. 
detmişti, Ozaman Bismark yeni 
bir garanti r;ekli icat etmişti. 
Rusya biliyo-·du ki. eğer A us
turyayı Balkanlarda ezmek is. 
terse A vusturyanın yanında AI. 
manyayı silahlı olarak mukave· 
mete hazır bulacaktı. 

Fakat eğer Rusya, Balkanlar. 
da Avusturyanm 'bir tecavüzüne 

• 20 • 
uğrarsa o zaman da Almanya 
Rusyaya yardım edecektir. Buna 
mukabil Almanya Rusyadan, 
Fransa tarafından bir tecavü7.e 
uğrarsa Rusyarun bitaraf kal. 
masım istemektedir. Ve Rusya 
bunu kabul ediyordu. Bütün 
bunlar Almanyayı şarkta ve 
garpte harbe sijriikleyebilecek 
bir ölüm tehlikesine karşı koy. 
mak içindi. 

A vrupadaki büyük devletlerin 
gh·li muahedeler yaptığı bir de. 
virde Eismarkm siyaseti pek 

\ 

üstadane idi. 
87 senesi ikinciteşrininde Çar, 

ihtiyar imparatoru bir kere da. 
ha görmek için Berline geldi. 
Bismarkın karşısında Fransa ile 

yapıtaca;k bir ittifak imkiı..nlan. 
m tarnamiyle reddetti. Fakat A· 
vusturyaya karşı olan kıskanç. 
lığını saklamadı. Uzun zaman 
Rus kıtaları Avusturya hudutta. 
rım tehdit etti. Almanya erkanı 
harbiyesi dünya har:binin yaklaş· 
tığım zannetmişti. Valdersee 
Fransayı harbe sokmak için ha. 

rekata geçmek 18.znngcldiğini 
söyledi; askerler, sulh istiyen 
ihtiyarlara hiddet ediyorlardı. 

Avusturya ile, Avusturyanm 
çıkn rabileccği askeri kuvvetler 
etrafında müzakereler başla· 

mıştr. 

Bismark, hatta tehditle de ol. 
sa hal'be miı..ni olmak istiyordu. 
1879 da diinyayı tehdit etmek 
için Avusturya ile yapılan ittifa· 
kı ilan eyledi. Muhakıkak tehli. 
keyi uzaklaştırmak 13zımdı "ha· 
leti nezidc bir veliahtla dok. 
san yaşında bir başkumandanla" 

:ıııe y~ilirdi. NeticesiWıı ne 

yaruyordu. Ancak münevvinı i· 
lacın sayesinde biraz uyuyabıti .. 
yordu. 

Avrupanın muhtelif büyü!C 
devletlerine muahedelerle bağ· 
lanmıştı. Bunla\In baı.ılarmı btı 

suretle bıtaraf veya tehlikesiı 
yapmıştı. Bu muahedelerin dışıll 

da bir tanesi kalmak~ydı. Bu ds 
bu büyük devletin hiç bir 7.alllall 
elde edilememesiydi. Onun içif1 
Bismark'm hesaplarında o bit 
''meçhul" olarak oturmaktaydı· 

On senedenberi U>ndramn ka.. 

pısını mütemadiyen çalmıştı· 

Hatta açıkça demişti ki: "OJl 

senedir Almanyanın bütün a.ı-m 
su 1ngilt~reyi ittifakı mü.qellest 
kazanmaktır ... 

(Devamı var) 


