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Belalı vapura 
Torpillendi mi 7 

1 Mersinden iskenderiyeye hare-
-------~~~~~~----Şaxn düştü, Beyrut düşmek üze- ket ettikten S~nra batan Vapurda 

k:~~~.~~!u~~~~:~.in ~ı:::.~l;~ j185 volcu ı·ıe tayfa. 
Arı derecede kahrnmanlık gos-

terdiler, Fransız namusunu • • 

~~;~~':;:;· .. ~: ':~~..,:. ı;:~: dan 50 kışı k u rtu 1 d u 
l'nzan: 

llUsey 'D Cahit Yalçın 
Vapurun torpillenerek mi, yoksa bir mayna 

çarparak mı battığı tahkik ediliyor 

\ Suriyed0 fogiliz tmn·ctıeri ya
f aş fakat emin ndonlarh muva.f
:l)·etc doğru yürüyorlar. Döğü-

e "' <I ·nlertn birer ıniıttefik olduğunu • 

1 UsUJınıok bi.z.i hnldkaten teessür 
!:inde bıraluyor Surh·edeld Fran-

J.1 :z ktı\'\;,etlcri ~ted~beri bildiği. 
~ ~c takdir cttJJlmiz cengfn·cr 
he sa an'ane inl ihya ederek 
la 1baııt bir ela\ a uğr.unda hayat

l'lnı tıe\"mldanc Iecla t•diyorlar. ' 
llrfyecıt> lngl11z \"C Fransız kanı

:::ı Inuha.rcbc meydnnlnrıntla hl -
Ci rlerlne kan :uıık ıHfı{ülme 1 i 

1
11 hiçbir hakiki i>Obcp yoktur. 
d~ asıl acınacak nolda da bu-
llr. General Vcy0 nnd bugün 
~ .::-
ı llSrzların en bUyUk düşmanı 
~lltlerdir, diyor. Fakat hu sö-ı. 
~ k bir tcc Ur \"C infial daki. 
ıu rnüa tefekkür 'e muh~cmc
~ kontrolo olına.dnn ağızdan fır
ı..1 olabilir. ÇilnkU tngtılı.ler 
,.. il Suriyeyi Fnın -rzlardan almak 

:J, 1 ~I "ltılıa.hs değildir. Böyle bir şcy 
a. bile golcmc'I., ln~liz devlet 

'llanııarı artJI• dünya nizamının 
11111~ t,ınellndcn doği mesl .Uıldkalan 

:ıu.rn olduiiuuu anlı~aeıık Jmdar 
d. l'kıdır1er. :Emı r liı;;t. ...,n hoy~t 
G\re nin ya.sadığı gUnlcrdc 1n
~Uterc ~cnl bir ın\btcmlcke za.p 
~ğj dUsUncmez. 
l~ransıı.lar Suriycl i movnffali t • 

)'eue nıüdafn:ı. ooemlycccklerhıe 
İl1>heslz Id eınlnılirlcr. Omdaki 
llluharcbcıcr, sırf Fransız bayra
ltrıın rcr , c haysJyetinl müda· 
'aa arzusundan , 6 ,-aı.1,c hlssir.den 
baı ka bir ı:cyle izah edilemez. As
ktrlik nıhuna bu luıdnr sahip, \"R

lan ve \'nzlfe mefhumlarına bu 
kacıar ha -;1r oln }'ronsız lmn·et· 
1<ırtnın geçen sene asıl va.tan to~ 

•"" l'akJarnu müdafaa ederken aynJ 
tlıeıfyctlcri göstennemlş olmala
tı J\t.,katla.r esef cdilccc'k bir hal· 

2.11 <ll.r. 
lııgilizlmin Suriye mub:ı~belc

tlııı adeti mli tenkif bir surctt~ 
1danic ett.iklcrl "örUJUyor. f:irudı. 

1,eC c kadar girişmiş olduktan mliza-
"<ıre •c uzlaşma teşebbüslerinin 
l:tıtı\ af fak olnuı.dığı hnrbin de,·a· 
tlıındnn anin ılıyor. 

ı.~ ".a'll dü ıu, Bcynıt dOşmek tize. 
re. Şimali uriyenin dü~mcsi ~e 

2,ıı tılhayet. mukadder. f<7nn ızlar, k&· 
fJ derecede kahnı.nınnlık göst<-l'· 
~iter l<'ra.nsız namusunu kort.ardı
lılr. Bu faydasız Jıarbc devanı et.
tlıe1<tc nrtfl• ne nıRnii mr? Surl• 
l""yi Jı:;gal eden ecnebi bir de\'ict 
clef."\lrllr. Şam Hür ı~nınsızlar na -

stı' illin .ne bir Frnnsız generali ta· 
"atma , mptedilml tir. l\luhtc • 
lir nok inazarl m tanı.ft.a.r olsa
lar d:ı bn iki Ji'numz ordusu her 
~1do ayni \atonın evmtlnndırlnr. 

zifc yapıldıktınn ı;onra netice· 
~ bir da\ a uğrunda. Fransız ka-
lltrıuı dnlıa fazla. döhiilmcsine mey
~ \·ermek nffc:lilmez bir uçtur. 

• lındiyo kndar \l"rdlğt 1.-urb:ınhr 
t:':ransa f(in kfıfi değil mi? Jiula 
ısa.ret ııltmda bulonnn mılyonlsr· 
~ J.'ransız gı:,nci. Fransanm btik
~Unl f Pmln edecek yı:wnıl:.ı.r.ı ye
ti~ttrmek ihti:mnllnden mahrum 

oıı\l bir ha.ide yıı§:trl<en Suriye topra'k 

Litvinofa 
mühim vazife 

veriliyor 
--O-o-

Amerika ve 1ngıltere ı1e 
Sovyet münasebatmı 

idare edecek 
Stokholm, 27 (A. A.) - 1tima

cia şnyan haberlere göre eski ha.o 
riciye komiseri Litvinof, Mosko .. 
vaya çağr,ılacak ve kendisine pek 
milhtm bir vıizifc verilecek, Sov ... 
yet • Birleşik Amerika ve Sov • 
yet - İngiltere mUnnsebatını tea.. 
vire memur edilecektir. 

Bulgaristanda 
Yahudiler 
siyasetten 

konuşamıyacaklar 
(Yazışı 4 üncüde) 

HABER 
Okuyucularına 

Alman, Rumen 
Finlandiya 

Sovyet Rusya 

Harp 
Salıası 

Mufassal haritası 
la.1'.nıda ~ere serUcıı bir :Fransızm 

a)" ... ~ d 
... Yaı iclfıfi edilmez bir ziyan ır. Dört paftada, yani dört gün-

dİ· Visi hiikfuncti bu kadarcık bir şc- de tatnamlanacak bu muf u
at.. l'I düırunemiyor mu? 

sal haritada harp aaha.smı bü-
lıo1' Hüseyin Calıit l'AI .. Çh" . tün teferrüatile göreceksiniz. 
il .. . Bir Alman atlasından ayne 

se• lmanyada·n -- iktibas edilmit ol~·l_>u pa~ 
hU· Iann, harp harekibru takip 
hfL. 1 k . h h,. e edecek oku~cUlarımmn çok 
nu. ge ece Si 1 V .. 

1 

itine r.anyacaıcm. ., 

bbbl malzeme ilk pafta bugün 
(l'ıwsı 4 üncüde) 

Ankara, 26 (A.A.) - Haber aldığı
mıza göre Menıinden tskenderiyeyc 

' hareket et.mi;ı olan Türk bandıralı 

Refah vapuru maalesct hatmi§ ve L 
çinde bulunan 185 yolcu ile vapur 
tayfumdan 2 sandal içerisinde elli 
ki§i kadar Mersine çılanrgtu. 

Diğerlerinden daha bazuımm da 
, kurtanlacağı llı!ıit edilmektedir. 

Va.puron bir torp!Ue ml, yoka bir 
mayna çarparak mı battığı ha'kkmda 
hilldlmetçe tahkikat. yapılmaktadır. 

M0sk0vadakl 
~apon tebaası 

ayrılıyor 
Mocrıkova, 27 (A. A.) - Jılo6ko

vadald Japon tebaasından 22 kişi 
• Japon sefirinin :r.evcesi de da • 
bil - Sibirya şimen.diferile Mosko. 
vadan aynlınıolardır. 

Mareşal Paten 

"Milli ŞEFE 
BiR MESAJ 
GÖNDERDi 

Aokarll, H (A.A.) - Fnı.ıuıız na· 
zırtarmdan Benolt Meebin hususl bir 
tayyaı-e ile .Ankaraya· getml.§tir. 

Benoit :Mecbln, FnUWZ devlet reisl 
ıa:~ı .Petenin Relsieumhur lnöııüno 
şaM1 bJr mesajını hA.mlldir. 

----o 
Binlerce 
ispanyol 

gönüllüsü 
Soyvetlere karşı 

harbetmek is'4yor 
Madrid, 21 (A.A.) - ispanyol söz· 

cüstı, SovycUere kar§I muhan:bcye 
gitmek istiyenlerden binlerce klşı mU· 
racaat ettlklcrlnl .söylcmiı:ıtır. Bir le· 
pıuıyol kuvvcl sderiye.siııl.n sevkine 
kara~erillp verilmediği belll değil • 

dir. 

..-~ 

. ~--. -
· Finlandiyada 

Ren~f i ·ki .. kitap 
aeşredıl"yor 

(YMllı ~ liMide) 

Beyrut 
müdafaa 
edilecek 

---0--

Şehrin etrafındaki 
istihkamlar 

kuvve Jendirı ı iyor 
Ku.füs, 27 (A.A.) - MUttcfıklcr 

Suriyı.)dc anudıınc bir rnukaYcmct gös 
tcrmelarine rağmen Bcyruta sUratıe 
ncrJiyorlar. General Dcntı: Beyrutu 
mUdafaa etmeğe karar vcrml§Ur. Şeb 
rln etrafındaki lstlhkAmlnn kuvvet • 
lendlrlyor. Generalin elinde bazı mo -
törlU ~uvveUer var. 

Palm!.r mıntakasında mubarebck!r 
devam ediyor. 

istiklal 
uğrunda 
Hepinizin he:recıanla 'e anu ile 

okuyaeağmrz 

Büyük İnilli roman 
- .Yazan: 
MAHMUT A'LT/LA AYKUi' 

.... 
HABER SUtunlarmda ._ ~ . , 
~j ~iiılö ba§IQW 

SOVYET TEBLiGi 
--0-

Minskmın
takasında · 

ALMAN 
1 
TANKLARI 

Sovyet müda
faa hatlarını 

yardllar 
indirilen Alman paraşüt

çüleri ımha edıldi 
Baltıkta iki Alman 
denizaltısı batırıldı 

( l:" l\ı:ı ı 4 Ur r > 

ÇERÇEVE 

Necip Fazıl Kısakürek 
So,-yct - Alman kapı. ması 

hakkında, bugüne kadar hltbir 
tahminde bulunamadım; bugün de 
onun sıra.sı ... 

Almanların bu işe, saf Alman 
fırkalannilan a:.gari 150 tanesini 
tahsis ettiği bir lıakika.t ... Bu mik· 
y~, td"" cephe manzumesi üzerin
de Alman külli k"ll\."\"Ctlcrinln top· 
yekün temerküz ettlrildiğini gö · 
teren azami bir had ... Bn yüzd~n, 
ba~ka cephelerde \"C işgal mınt&. 
kalarında Almanlann hıra.kını~ ol· 
duğu muhafaza krtalan, bütiin A,._ 
rupaya \'e kısmP.n Alrikaya ~il 
olmak üzere, nibayet. 10 - i>O da.ğt• 
nık fırkayı a.5mıyan zapf bir tH>lls 
kunetlnden ibaret kalıyor. Al
manlann, arkalanna ,-o, )anlarına 

hıı nispett.e gü,·enmelerinin mut.
laka bir ~e~·e, k~ gündiir imha 
çalL5trğm11z tarzda bir şcyo da. 
yandığını kabul erek liznn ..• 
1· oksB, aıuwatanlaimda 150 frr
kahk bir hareket. ordtL-.u 1 utan ın
gillzl;r, bu· ~-aziye~n h'tlfadc et .. 
mek için D.e-~klly rf .. Jı~ğer tn
gfHzler Ruslara cid41, !Cinimi, ıı... 

. kiki bir yardım' nJyetinde Ol!la, AL 
mu.ıan prptıt. nvraına"idan llflt-

l 
ka '-ıWfeleri ·bo.Junmadlimı ıı&> bil-._ __________ ... mez mi?.. ' 

======================:::::::::. 

Alman 
kıtal arı 
Şimalde buyuk 

muvaffakıyet kazanryor 

Lib.~a ve 
Riga iş· 
galedildi 

-00--

Merkez cephesinde 

Lemergde 
Almanların 
eline geçti 

---0--

Leningrad yeniden 
§iddetle bombardıman 

edildi 

Stok.holm, 27 (A. .A.) - Al • 
manlar, Baltık memleketlerinde 
yaptıkları t.aarnızlnrda büyük mu
vaffakıyetler kazanıyorlar. Al .. 
manlar, perşembe sabahı Lituan -
yada kain olup şarki Prusyayıı en 
yakın olan Libav'ıı girmişlerdir. 
Riga bilyük şehri de Almanlann 
eline geçmiştir. 

Sovyctler, yalniZ Est.onyada tu 
tunuyorlar. Fakat burada da vazi
yetleri boş değildir. Zira Est.on
ya ihtilali günden güne büyiimek
tedJr. 

J..ENiNG.R.tiD ..ı.IDDF .. TI.'t; 
BOMBARDlllA.N EDİl..Dİ 

Londra, '27 (A. A.) - B. B. C: 
Son haberlere göre Sovyet Rus

yada muhn-rebe, günden güne \.ii. 
sat peyda ediyor. Almanlar, mu
hıırebeyc rnua.zznm kitleler sev • 
ketmekte, fakat anudane bir mu. 
kavemotle karşılaşmaktadırlar. 

Budapcştc, 26 (A. A.) - Al • 
Illan kıtalan Lembergi i5gııl et • 
mişlerdlr. 

Filhrcrin umumi kar-.ırgiihr, 26 
(A. A.) - Alman ordulan ba§ku.. 
mandanlığmm tebliği: 

Şarkta dün de kara ve hava ha.
rekatı metotlu bir ta'r7.da devam 
ctınil)tir. Bir çok hudut muhare
beleri lehimize bitirilmiş olduğun· 
dan bil yük vüsa ttc Uıbiyevi mu
vn.ffokıyetler ~im.diden beliıınck
tcdir. Don~nmn cilzlltamlıı.rmm 
Sovyetıer Birliğine karşı mücade
leye f~rak etmekte olmasına rağ 

CDe' amı 4 üncüde) 

Her neyse, her neyse; biz . lm. 
di So' yet 'c Alman ordnlannı 
karşı kar,r~·a mütalca edelim: 

Her ~eydo 'c her işte olduğu ' 
~ihi bir ordu bütününde de kıymet 
iki ceııheliılir: Komiyct ve keyfi
yet. değerleri ... 

Orduda kemiyet cephe--.inl, insan 
,.e l!ilih sayısı diJ·c iki şubeye ayı
rabilir; kel fiyet c.cphcslnJ ise, 
talim \e terbiye, sevk Ye idare, 
t ccrilbc, ı>il8.Jı kıymctJ, milli valı. 
det. \ 'C iman, rruuıc\i kıymet za,of. 
yeJrrinılen altı §Ube Üzerinde IDÜ• 
talea edebiliriz. 

İşte !iadccc kıymetlerin bu bö
lüm csaı lanna bir ~öz gezdiren, i
ki onla arasındaki muazzam farkı 
hir defada Ye bir bedahet halinde 
ka\78r. 

Maddecilerin ibi ka.n&a.Uerinc 
zıd olarak, kemiyet ki sadeeıo kc~·
fiyetin uşa~dır \.'O kendi kenııbı.. 
n0 lıitbir tesir sahibi değllc1lr, AL 
nın.nlarda Ruslarmkinden hft aşağı 
olmadıktan sonra, lmyflyet., Rus
larla ni pot kabul etmıyeOOk de. 
ret'ede W.tun ••• 

Hüküm !iUdur: 
Dllnyruım sayıca en ftstiin iki 

ordu u arasında, kuvvet n kry
me~e belki en nispet.sız brple
rinden biri cereyan etmektedir; 
ve bu harbin nc.tic ı, ba§ladığı 
dakikadan ftlbaren malfım. .. 

Vaziyetin bütün lnceHk 90 m • 
n r;;uradadlJ' kf, :iki taraf& aa., evet 
iki tarafa el& parlak ~
yctler clllem~ lıatka ~ 
daa yoktur. 



f:H sonra, ıstirab ve üiniliız11giii son i:lereceji l;Uldugu liir Sı
rit1a hafif meyille ovacık kö"tine do~ru uzayan tozlu İn<:e l'ol
d Mr beyaz süvari görürtdü; n bir "üvari değil, yüz zavallıya 
hayat götüren bir qık parçasıydı, ~üneşten daha tftültadcles ıo. 
lan ümitten lcopınwtiıj dörtnıı.l. biıtUfi hıziyl~ ğeUyo :ıhı. 

ti! -

KURTULUŞ ••• 

Cin Ali babasının atla ş~qir yo. 
ltifida tWı.klaııt!ğını ı;örlince kes -
lJfmeden onun öüfie :•ktı. Köy 
rileydanında olup bitenlere tepe • 
a n lialtliğı zaman hlfüı Oelişet ı ı 
çl de kalmış, hem de bir şey an. 
Jitfnam:ştq fakat biöacıının Bafle • 
dlgi l1er s6zll mutlöltii yapmay1 a -
det edindiğini ve itiraz etmediği 

i~n 6e yetinden kımildamanuştı. 

Şünd1 Bnn soruyordu: 
- Nereye gidi~~f!itifi? Ne ya.. 

pöcaksın? Bizini k6ylülen mıi'@)'e 

g@türüyorlnr? 
Koca Vtfü bir dakika durarak ôğ 

lüha ltısace her şeyi anlalttı 1!6fL 
nt köye J<inmem'.esini, Hatlcd ile 
diğer kliÇ1tttl8.i'ii da iiunu s6yıeme. 
mili, beklemeleri.al tenbih etti. 
OJh Alİ: 

- Ben de gereyim, belki ea.na 
yardunnn olur! Sen yıışhaın, yol
ciil kalırsm ! 

rı~nı. • 
,._ Kalm0ın; fii.erali etme: ken. 

dimi \.:Ok genç ve kuvvetli buluyo. 
rum. 

- Haydi, yolun açık olsun f 8ağ 
!ıkla dön! 

......, T (JŞÇa kal!., 

IJasltı rttl t 11 \U' ölılliUı.ı'lft 
.'' ınl:tt:m n.tnıuı Rtı.tJce 
le diger iki kadın hıçkıra bıçkın\ 
a~hyo1"lnrdt; h<>nüz memede elah 
ir çocult annesinin burnunu, &''• 

ı kla!'fnı, duıhklarttıt ç@kere.lt eğ ,. 
·Hlyoı a.u. Zavallılıir ko.ID~!!t, Ca. .. 

i<aldereainin kenanndan deniz!:\ i
nen ve tozlu yolda, yalnı kılıç kor 
!clanların or1.4.;1mda hılrap, 'Ve ınwı • 
tarip w:aklıı.şıyoı·d 

Gth Ali ve ıuıto6aşlatı ltöyUn tt. 
m!'iml~ le l:xY.ıll taığıru htç kofla.ıı 
kalmndr-mı gi5t\!llklcrl baldo e'V • 
lf' rır.c gitmiyorlardı; aira. onlar ~ 
dan lı ş on tıır.e.!llnhı bil* kem&rtll 
pusu kllfttııılarr lhllfnili varaı. 
Güneş yükseliyor; kafile kUçU • 

lüYôr, !rtct>Jlvo'l', Valtft Yiktt bir 
kısmı agaçlarm gôlgelerin6G

1 
yo

lıın ıuvrmlarmda iaybolu;yontu, 

l!klirlc:ır ıtaı lleıU 00 ıu.tteft Ju. 
la yUrllınU;.ler: kon:ıan gemııeruı. 
uPıı b! tn giıvcrtesl.ıie bir eşya 
yıgını lıal.l.lı.ue R tYlmıtlardı. Sekia 
s:uıttonbeı-l A~ ve su.tıuı bl!1Uiyor~ 

lar<l llcps.tn1n gOatcn. ov~tktan 
Mendcbyn. körfezine int:n yol bo -
yıılica va.kıt va.kıt endişelerle gc . 
zirtl,Yordu. Biitll.fi ı,.ıef'fnden bin blr 
karaltı gnriir gi.bi oluyor; sevinçle 
bunu tllğerlerltıo ıt>:;•ıuyor; lAldtı 
eıok gtıçnıMen bunuh bir kuruntu 

- Bsşliam ulfuas:u ! 
- Hayır. Koca Ve1lııln ta ken_ 

disi ... 
Dôğru görüyorlatdı. Biraz daha 

)'aklQ!Jınca hepsi tanıdılar. Vardi 
ya sabahtanberi kıc kasara liııtün. 
de kimbilir kaçıncı şaı s.ıı destfııL 

ni bôşallan Refullidado ltiifdeşle _ 

te hiı.ber verdi. O da geleni tanı • 
iiuştt ve reisliie, Koca Velinin geL 
ıiiğidl söylüyordu. 

De.mit iilmiı.k içlb )iS;YaŞ yavaş 

hazırlaiimakla olan bekçiler dur : 
dular; artık nal seı:;leri yak iti ya_ 
maçlöıüa ve lföffeZüi hareli sula 
finda akseden süv11riye baktılar! 
onlai' da seviniyorlardı. Yalnt,; öa. 
hlatliıın, kadmları ve kıll.iarı pa • 
rnya terciJl edenlerliı canlan sıkıL 
ihıştı; esirlerin anı.ıa.rmt'lö.ltl güz!'I 

ltızlarla ka1inlara ~öğüs geçirerek 
lıaki)'llrlar, dişlerini sıkıyor, küf
redlforlardr. 

Eiilrlerin çoğu artıi kurtulduk. 
llnna hüklüri \'erm:işlerdi; UiUı 

bir heyecan, büyUk bir sevinç tıu. 
yııyorln.tdı; i~lerinden yalnuıı bir. 
1ıaçıtıın son bir endişe ve korkula 

fı vafilı : o.caba Koca Veli lAzf:tfi • 
gelefı parayı temin edebildi mi T 

Köca Veli işte lfüı ltasıtğa gibi 
Yakla tı \ atını denize, sular ltefi • 
di.sinJ.n alfü.!tine gellnceye .k!Waf' 
SUrdll; orada durdu ve t;ağıraı: 

- Hey ... VIÇenzo 1 Pöili~ı ge _ 
tirdim! 
V~enzo ;yüzünde ifıter istemez 

ıhey'1ana vurulan bir laküirle yo • 
tinden kalktı; küpeşteye dayandı 

~e sordu: 

-- 'l'ema.nı ffi t? 
- 1' !Atfı.nıa.hıı ! .. 
Albi oya emretti: 
- Ne dutıi)'ötiillll '! 

4e gidip al! K~ düka. olduğunu 
Unutmadın yat 

- Yü .. seksen 1ört dü -··· 
- Merhı moruk 1.. ı ~hUlı buM 

1narnışsın ! 
- Para ifılerinde hl~ buna.mnğa 

ftiy@t.im yo"k ! 
- Gevezelik etme. Çabuk ol. 

lrunları sa.hile çıkara.cağız ve lıe • 
men ac:TlaGağıs, Buralerda çok kal. 
drk. 

- Ba.şüstüne! 

Filllrnya d"'rt do tayf& 1 lfili!fti i 
elli kulaç kıı~ar ötedeki sahile 
ıttmek birkaç dıUdkalık i oldu. 
A lblno psralan iJd.i; aaydı ve re
ise seslendi: 

- Hey ... Slnyor Viçeııw. ta -
mamdrr! 

Vtçenzo könıanıııra tıkr~m: 

fD~vamı tıar~ 

Vakit ôlduğu enlauıl:yoı-du. ~oca Velinin 
MllA u yapacağı if yal't!'n 8aat, en 
fazla bir sa.at stlıi!rdl. yoldA Ucl ı Asını Us, "Acaıba ';Nlrklerc: Piır 

., ~ .. ' man olı\ı!akı:ım·z,. diyen Molotof 
saat olu.ugt.na gore, şimdiye kadar sö.11UnU "imdi hatırlıyor mu', ba.,.<ı. 
döttm~si l!zım±. _A,.:-IJ niı;ln ıtı~ lıklx rnakalc!'llode e.zd~.mlc 'divor 
kalmı LI: yoksa hlçblr i~Y fa.pa. • ki: · 
mıyncak mrvdı t MemeGcki çöouk , 1'Almrı.n • Hwı 1 arlJIHI blltltrcıı 
hrJna Rk l!!açlı ihtiyarlara kadar haberler ~~hllfl ''~l<!t ilk hntırı. 

mıza ~elen ~e~· lkİ S{'ll 0\'VCJ 
her boyu ~·c bet Cfhılo Uç Yü9 Türk _ İnl(lnZ pa&th ımzal:ındık· 
kaaa.r inl!lsn•n havatt KO"a Velinin tan ık>llta Molotoft•n bu anlıı.şmıı.

lıulun•ıyordu: onun karşıla. yı 1'UrkJy .. 1~fh trıW.aklcal< 11Jurctte 
fjflC hoı ',.,in b ~ın, ha,.lı ftfrl" !!! lı 'bü lhJ ıı;li!!tc 

h hn ııu ı ohl o\_; ı 11 \'I t 
ı bu ı ull.fınılR 1•1ır1 ı , ı t l 

erk ıııt.uYI t1hotlu• 0 .llr 
ca Velinin muvaffakı} etine batlıy. kiya haru mRltreklne ~in.ıtl~t lr. 
dı. BJr gilıı bo hatekctıntlen dolayı 

• gel 
yut 

'1tlıı~ş ufKa ancak Ud m•zrak plşıtıan oluakıar.,. 
bo,, kalmıgl.i; on:.ın bııtma<.ıile be lla.k1kat hııldc 1!4c 'fürklyenln 
rabcr ilç yliz kishıln hıı.yaL vo iıı • evvel "~ ılhır bllWn ı!ılyn.!tl Le11cb. 
tiJ ı cıııcri de !!Önecektl bü~lerf AvrutKUln hıı.rbln ~ıknıa .. 

· ~ıına, çıktıktan sonl'll yıı~ ılmıı.ıunıı. 
En sonra, ıztırap ve UmlUWıll _ mani oltnai& çalı~kt.an bıı.,ka 

snn son der::?cc:,ri buldu~ blr sıra.- 1 
bl" ~ey dt>ftldi. N'ftcklın ŞUkrU Sa

da hafif >neyille ovacilt ltöytıno 'ı ~ö~lu .:W~ko\llya gidt>l'IH'n ov
d<ıbrt uzayan tozlu ve frtı?e "Olda yetJcrlf"' k&rı?ıhklr blr vardım tJ:ıl<· 
bir beyaz süvari ÖrUnrlU. °"bir b huırlaıunı, q,uıunuyordu. lkl 

. g ' tard ata.'4ında ııJı,tomati"a< yo1d1t 
süvari değil, U.._. yüz zavalhya lı • cereyan ~dco nıllıııkerelcrle bU-

B A 8 E R - Aksam 6ôBt:A9J 
c___ ? 

Yeni ffiali senefiln kazaliç verğll9 • 
rlylc yefıl yapllıifı ı:a~tahn 6~-;lncl 
taksıl.erinlc .Mal.iye şubelerine veril • 
mcsi ıçiD mtlkelleflere veY ... en mtld • 
det pazartesi glliıll altşamı bitmelito· 
dfr. o zamana ]{ııilılr kazatMJ vergisi 
birinci tak.<Jltlni maliye şubelerine ver
nılyeh ınüReıiefi~r yum~ Hı zam ıuı 
borçlafınr B<1eyece1Uertllr. 

Bir evin bahçes~nde 
define aranıyor 

Ekmek işi 
Buğday f e.rpa ve 

çavdarın cif\~l~f)i\~ göre 
~ivayetleıae göre biı.lrada 

altın· dolu bir kasa 
göıttillütlür 

Şelii'Em ninde (,,ııçeliçlbof!Uin scıltn • 
ğınila 6 m maralı evde oturan Melı • 
meli ısmlnde biri, evlnln btl-hçcaJn(le 
l!engL.ı bir defin .. hulund~nu bildir
miş \ie b•.ilili meydana ~ıkarmak içln 
vlH\.yetten mUıınade istehl!§tlr. 

YUA.yet, uııuıen bu ılllisaadeyi ve • 
rerek ıteyfiyell defterdarlık vaQıtaalle 
Fatih MaiınUtltirlliğiine haber vemıi9 -
tir. mııl!ı:itı•tu .. 1Ug-Uhee rtıfih!llıin ğön

aerlıen ikı memurun nezarell tındrı. 
Mehme6liı ev:nde Uç gUndUr hafr •ya 
yapılma1tUııtıı·. 

Belediye yani bir 
un farmülü hazırladı . 

13u evde bundan 3~ seıı!! evvel ac 
halrıyat. y11j)tıtrtı§, tôpralt 7 metre ka 
<111.r kazıldıkta.n sonra bir demir kasa 
ı;örllt.nUş, !a.uıt kasanrıı ı;ıkatllftuıJn- 1 
na \<'!febbUs edlltceği smıtla eve me· 
murl!ti' geleftıli: bir cUrihilmP~llut ter
tip vö hairıyau menettnişıerdlr. Bu 
hücaye, Mehmedtn tanıe. fte.t11ııı:ınnnı 
bllsbUtlin tall.ttıt etmektedir. 

Bt:lf dıye Sıhli!L t l~n Klb1Üflll#\l 
nıeveut elfineğln çe~Iılliiıilft !Btilfi'afiin 
ve plıJlrfrillglnl lemlti J!:lft yenl bit Uf\ 
nlsbetı testiıt etını,tıtı Bl.lğda:;, arııa 

ve çavdar unlarının aı·a~.mda bir t.a • 
kım farklar olduğu için bıızan bir 
cins \ı\ıf6ayüan tlah tuıe Vi arpa -
il.an .ıs.ha az, brı.zan da çavdar unu 
blsootinlli t;ıt miktar .f[ıi&JiU~tıfilfflası 
icap etmektedir. Bu suretle buğday, 

ıı.rpa ve çavdar tlnslerlne göre hazır
lanart formllltı nll?.aran uı• lıalJtuı 
elcnıeğii! da.ha pi§kln çıknıaeılı.ıi. Je.ıı& • 
~acaktır, 

Bud peşte panayı· 
rına işlirak ediyoruz 

ırurltlyeııtn ıbil liUd\ıpe•te J'lllfil)il' 
rma 1§' •!11.kl maeranrırmı ıtarjllamıılt 

ili.re Macarl~ltınA aUftli@tıle4C!li lo 
bın lil'aflın tarttı lill'Ait beıtıem~l'I 
Türk • Kil Al' kl4!l'litflMY Wni)'t41l 
hakltiMa Macat'lAUUUi blr e.Alatft\A 
)'aptımııur. ıtunun \iidlltJ hAkıundW 
IA.yifttl, UU)'Uk MIUeL lıle01181.ftlft • W • 
slltıkU Jçtlftiauıdi röt\liUılCfık\Lt, 

Yün ipliği muhtekiri 
Beı buçuk ay hapı 

mahkum oldu 
LilMınuı nmıcl 1111H7e ceaa mflhlte • 

ı:'nııst, blrmuild ttcnberl yun 1tHllfi pı 
LikArmtliUı m vkııf olarıık muhıııteme 

~ti~ llullıı.nhamammda. Ucarctllanii 
sahibi NI~o Sa.k.alaltçıoğlu hakkmtıa· 
ki kararınr blld1rD'1,tir. 

M:alıkenıc, tetkik edilen satış ka • 
1rtıarma göre kendisinin mfuıtah"ilfı • 
lın oüytik bir kıııınmı tııtma3ından 

!stifade ile hıı.ıin istismar ederek aıı.
ttşta hakııırı sebeple fiyat. yükıw.>tluğı· 
n: ve not.ııııı.1 kllrdan m!lllda 21M kU -
eur lira haluıız kiir temin ettiğini sa· 
Uıt görmUş, mıı.Munun 2 sene müddet 
le Sıvasa sUrU!mesific, 125 ll!'B. a~"lr 
para cezası ödemtııinc va 21 gl.ln hap· 
ıllııe knrar Verm tşir. Ancak rıiirgün 

<!ezas· hapse tahvil eifümJ~ ve nınn 

beş ay 15 gUn hapıılne !tarar veril • 
nı:Şttr. ~iağaıaaı da 67 gün kapatı
l cnktır. 

l<'&ka.t 8aNM;)oi;lu }IO"ikn\'ll.:fUı 
'·ı.-dıe;ı zamnn Sovyot d<h tel ""' 
danılııtı ıın her neılense evvClcf"' 
iki taraf arasında tam mutabalc t 
blllnııtluğu h.ıidc hıualıt'ut-ııin im 
7.aSmda afır 6&\ randıldarmı ''0 
araya. yeniden bazı mümke-r~1Pr 

l'ıu·ıştırı1ılığını ~örmUştUr ve bu 
ılrtı<h '1 n 1 arir! ·~ na7ırı l.t'on 
u (' ıt n r 1 il .., • \ 1 

;o,_ c. 1 

o 
Aıker ailelerine yardım 

için yeni layiha 
Hükfımet, a..'lker a.ilelerine yardım 

lı,;lA bir kanun lA~·lhası ha.zırla.mışt.ır. 
Layiha. mPcllS lnctlJncnJerinde ttıU • 
ııak.ını eilllrtıekLedJt. l..4ynıo.ıun &nU· 
trıtlzddd gU.nletde meclle umumt he
:reUno sevkedJleceği bildirilmektedir. 
~ 

Muğl da bir haftada. 
15 zelzele oldu 

Muğla. ıe <A.A.) - Dlli'l ıılt.'blha 
karşı Qok 9lddttıt bl.r yer ürtıntısı 
olmuştur. Zarar yo.ktur. Bu son yer 
.sarsmtıın ile bir hatta. içinde bura la 
duyulan yer se.rıırnlaının ıta)'llll otı be-1 
şl bulmuştur. 

lırnrruısmı iltizam ettiği halde Tür
kiye Hariciye veı.m bu mak.~tıa 
'.:\lo<;;kol·aya \.tırmca neden dolayı 
btı fllrircJi'n vız gt~mt~ glh11ntii\ ! 
Hiidh.e!erin . onrtıld lnkfWI n bu-
nu aydınlatmıştır. • 

Tü.rWye lnglltcrc \·e Fransa 
Ue olduğu gibi Sov Jetler Birliği 
ile bir lrnt.,•'·~lı yıırıltm ' ı •ttp. 
mal\ "st ı 1 \ tt fi ı ı hk 
t<>'ı i' .ıuııe 

·ıyordu. lo llö\·a hUl<O NI lt>!iJa 
bmm taraftar göründüğü halde 
tıonradıın flkrlnJ dellıtlrdJ, Çünkü 
8ınyctler BirUğinltı menfaatini 
•hM.IJ•ada harbin ('ıhmaııına mani 
ohnsld a değil, lılli\kis bubi tef• 
'ik etmekte buldu.,, 

Yeni Sabah 
liUScyin Cahit Yalçın, Tlli-k • Al· 

man dostluk paktının Büyük MilıııL 

Meclisinde lttlfaklıı. kabul ve tasdjk 
cdilmea•nl bahis mevzuu yaparak ez
cürn lc diyor k1: 

haili ııtı bili ı •ffülau 1t~fti hiaiıaı
lertıe ı,;alışq; ga.Tfi ün ltadt eSRsı u
ze-rliiricı. vergi~1e tAbl olan mükellef • 
!er nezdinde müstahdem 9larak çalr 
_şanlt"ı.rill Yl!rgi karneıerl efterdttı
lı ıtyiJ liıtiırliı.füifdk ftıaliye ıu b{!ler1n~ 

verilmiştir. Bunların da pa.7.arteı;;t ak· 
'3,ıftdii liadaf nıB.ily~ şu bt!ll!!tint!! bis -
f;al hilltacaal ıed~i"@k vergi lfatnelefı
Ell almaları lazımdır. Karnelerini al
llfi1ıt.n bu neti miilıtilbdem milltellef • 
lerıJen vergllerinin de ce:r.alr oia

0

r.ık a· 
iıtıttla!iı kanun ıkliwındanUır. Nite· 
kim her sene bu vaziyetP düşenler 

Yardir. Bu itibıılrla iliuıtellcflere ver -
gilerlni vakt•Btltı ~1CffılelM1iU ve kar 
nelerini a!frlalarifil tantye l.ldenz. 

~ 

O@nlzcllerin lerfi 
imtihMları 

-zt H A z ı R A N - 1941 
e! 

E"k.l_şcfllr, !ff (A.A.) - Yeri 
yılm tiu~day bıiilısulil dilıı l:ıö~flf~ 
getlrllftıiş Ye liu mllnasebetle bir 
hatıat lıayramı yapılnılştir. 

Bfüsada vali1 asken komutali' 
lar+ parti, ticat'E?t rnlası, belet'li :ı 
-ve Halkevi reis Ve f"!&oıılant'tın h(ı/• 
lillf!rin ve tuecarların f4tJNıhiİ~ 
yaprlan hu törende Kara@Elr.!° 
ltöytiRden Mehmet Duygulunu!l 
buğdayı toprak mahsulleri ofisi ta· 
rafından satın almm·Şttr. 

E orsll könHse rı.til fı fil i'iit üllf ~a· 
fımtzı anlatan nutkundan so 1r:J 
önde bando lll"kada köylülerim 'zirt 
arıibalan ve kadın et'kek lt<h· g >nr. 
lerl He yüzlerce tıalk oİdugu ı al· 
dP. selıir caoilPlerindcn geçi!e~ek 
silo gidilii:ıiş \·e yem buğdaY 
nıct1U1unle bu millel ve ilev1el afi· 
barına l esılm edilmiştir. 

lstaııhul itı6teJta Liffiıın ft~i§llfl iu ;:, t ,ı 
ı;,Ilo mcvaanında \'3. i 11\uevinı 

sene ft~ili nlj olal1 lfüJ:iteJt \le tnaltl· ziraat mühenaisi \'e bofau lı:ofuf.ı;r.· 
nıaUerirt mayıs d •reai lt>rfJ lmtlhılft· rl tariifmdan s·· Jenen nutulil11r1 
latrtıU\ li1 t@fftfüllZiİA Y pıli:ttll.l!ttıa ita' müteakip rnüstahsillefe liy?-ali lk· 
taf V~rıtiıitll', ıınttıHilitar llenl.z yUk • rattı e<İllmlş, oyunlu ~tı.fıffiış V~ 
ııcM 'rlcanıt Mekteblflde ~·ılpılacaırl•f. Milli Şefimize, hül:um@t ef'iatlf' 
ÖUBOııil \W'Yel ~afıll'\H t fil in1lltıa- mTım k!i.rşt duyulan baflililt Vi !ill) 

nınü kü.'>natılAra al\ il le Münalülte gı hislfirl belirtilmişUr, 
Vel.Aletlbilen tasdlJıt edll@feR ğ~lnil~ 1 Ak;;iıht da I llcevi t.i.fllfmdatt l\i• 
tır. kÖY ge~esl tertip ~d11fü1Şltı'. 

ı: : Ktl@:~ ]~B~IQ;:K] Ati na "boYök 
• Qazb11lardaki tabldot IlyaUarına. 1 • li 

ytizJe 211 hi.8be.tl!1d8 \"e ll1ı!frul>at fi • e ç 1 n 'z 
yatlaıına da yüzer para zam yapılma-

m hakkuia.a Wletliye lktısıu mudu.rm- Dün ak,atn otomobil lt 
~u U!.rııruı.ilıı.H lıaf:ırltıtlafl f'tıpol', dilll Edirneye rreldl 
belediye daimi encUmenlnce kabul e- 5 
Uilmemi§tll', 

• Bir mlldnet D'tvel Çalaıeanm Belg 
tad köyünden KM!)'@ ı:ulındıt 14 ya • 
şm a. b1r kıZa. zorlii. tecaviiZ ·eaen ay 
nı ıt8y halkiıiilatı H4li!ın tlutuşmilffı 
dUn tlWlcl ı1flf CltJI& fruihkemaıihde 

heticeienml.§tir. Mahk me. ltıçhınun 

l sene 7 at mUdll!!tlc napslıie k:ırar 
~ermiştir. 

• Aılkii.Mdıln blld.iı'llditfn.• l@t6, 
bUyUk Klllet lılecll•lhlll \ıuğUıtkU tu.* 
Mıt1MlrU1e İl!IUkJM harliı m.AUlUffill.O 
verııecl}lt patA ttıUk&rAtr lıakkmde.'ltl 
kuun llythaliı ıetratıttda mUiaJtm'O • 
ıer 61!1'\\yruı ede<ı•1'Ut. 

• Ankll!'A lilB@ MWSürlUl\lni tıld vl· 
11yet tktısat mMtlrli AJClcıJ.S\n ~ 
l.a.ytn edilınigür. 

• lıııtanbul çorap fabrikatörleri An· 

Mt'll)lll. bir ııe~~ JUhtleterek çorap 
iLMdilf'd n~lltttlıl\tneei cılrtilıııda mu
•nen temennil"nlfı bulunıı1.:aklaı dır. 

nu mak ·aı..a ıttU!! littnb~·I birliğinde 

bir, toplant1 yapumı,şlır. 
• Maarif Vaıtl.l"\.lı kllltiphllnelerd!l 

)"üksek ta.ııııll !JiittnUf eııçlOf\len ls
tıtade Odı.Jİne~tnl temin içitl ktltUpha-
11.cler kal11'6•11rıd& deltlt!klllc yt.pmıtıtır. 
kadr6da yUl,J(!k tthllll 1"7.Unu genç 
lerin &ll\bUeaeJ ı rı thfüı.§lıı.rla mi.ldtir 
fnua"'inllkleri lhaae C'dl!miştır. 

o.ıliııa<>elKrt.fll ~ rdlğl l&l\lHtU.a "noıııtıa

rımıza Yakt.iyle l'l'rllnıl'1 olıın M11lerl 

Mıbrınl' ll)hı a.ıdt ~rt tıll\ra.ıt 11nrl ıııl r
dDjtUmlızu iuı.ydın kiı.btıll) hU811!!UlldA. 

Alman de'll·let aclamlıırmnı VMdikl"ri 

lmkarılanlan llula3 ı billılt'I 1\ t"'~kkü.t 
otnteği bir \.'e<"itıo lıllmlftir. 

l!'Uhaltlkn hitl ı \ r-, lııgllf( n'Tlin dos
tu ..,. mült •fiı.ldlr, ııı1tlltere ile Al • 

m&nya ''"'' lnt:• 1,~;111 ıe-cıırıer. 'l'Urlff· 
yenin birbir <" , -e<>iye bir mli-

' . d vl~tton !ıirlıılo 

1" lıl rl tir, 
Un• 1 i<, in p r•k ~ ı : ı dlpl ı: 

kı\bllıff'llhtl llıtl) ııı:: •Ilı• ,1ı. hı ıt lıari • 
clr"St bu lmlclöı dUt lııt \'O avık btr 
h"ttt hareket takip t'tnwkle buldu. 1 

Hiç ~11U bit iş .>•Pl11Rtb, Almanya ile 
11önı9ınf'lnrttt't1 ıtJlittMlktııırtııl ıınoor

dar t'tllğl gibi Londra Uc bu istiıjll.re 

ıl!Aumuıtu da Berllnd<'n ıııakllknadr. 

IDt111l7ata lll:ıunıundaa fllıllla bir 
mcvlü aprm13'arak sııjukkanhlıkla 

dlifUn<'~k oluıUk lngillı ittifakı lle 
Alc:1aıı ilost!ıtttJııu tt>llt l'llcbttmf'k hlC 
do l•Ub'&' olllll.OJMnak lbno g<ıllr. 

va,,lyeti iyice kıh'tı)'ablllt1(-k için 
hl•-.clenln tarlh~lnl 1Uzd&11 ur,ak tut 

Bilgün şehrfnn!e 
ınuvas ıat edecek 

IOd.lrııc, aı (HUtıl~ı) - AUAA bil, \ili 

elçimiz Enis Akaygen, ~entl'll'l.i Bı1 

)'an Aıta7gen, elçiUX mUı;tıışnı ı ~mı~ 
fnı\!1 ll'alk. dta§eöilllter ~4!,llfl v~ tld 
k.A.tlp ôUlı.tğu hli.ld@ dUıı akşam 18 Qj 

•ehl'tnı1'_. geıtnııttt. 

BUylııt el(!htılll te 111a.ıyet1 erkıVıl 
otoıi\Ottl I~ J3•ılıtarlııta.n<laı:i şıt>hrlrrt11"' 
gelfnekt• oldlllüannilart kapucıll» lJlll 
ğ&l' huaudllndl\ 'l'r&k)'A Uıntıml Mll 
:tettlşliğl ~ft1Up\llt11 vali 'te eihilı 
1eı. ı'Ul\iJUtu tııf'AimdıUı katjllııhmır 

laPiJır. 

:fltinıl~ çef'Hlne mın fl!O(! ı;eıeaı 
yetlg l:ih aJtifilttı aıy&rdl vrf'Llnu;tıfr 

BUyUlt elçlmli ll11 y&nülUııltt 11tıvııt 
dün ı;reeeyl Edırnı;de geçirmlşlerdif 

13ugUn <ıtomobltıerıc 1eUınl:l\ıla mtıll! 
vectılh"n l\a~ltı'\t eUn~lerl lhıı ~mı 
illr. 

ôf!ı'Cndlği!Tie gbte1 F.l\Li Altll)'i rı 
19 tıaıifll.f\ J}Ufefub !flıı\ll At!l'l~dR.t 
otonı:ıbıııe haı,.ket etrıııt 2:.ı b ımıu; 
cia So:~·:.ıyo golm~. BııryıHJıı tlurl ı:ıı" 
istir nat t:tlllfüm tıO.trıı tekrif hlft' 
J<ctl~ ulln Bflllt 18 fle bUrtt)'!l lnu\' tıa 
lat Clllll§llı, 

lsiah evleri 
Mütedavil ıermayıJ 
veriler k mahkumlar 

çalı t-ı-ılacak 
.A nhrncin.n blldltlldiğl ne göre 

ceıa ve T \'kir evl'3rl wnum tnU • 
dürlUfUntin vazifo Ve UıfkilAU 
hakltrndakl 3600 rıuınnt&h kııııun 
tn.dU cdilm~ımıeilr. Blllnulil glbl 
bu kanunırı tı:ı Mıısı lluırl.ne nttl"f'• 
erı c ev n ıll td11vıı " r 
tı.ııy ' lln 1 v bu mJ u • 
lfrd ıu nı ık fnlıırm ıenıt mıx 
ya.ata Oalı11tıtıltnuı tômln olun 
muttu. Anc411t can evl~i.ncı.n 
tam .. mlylo farklt btr mUPaa09€1 c. 
la.n 111IAh evleri lıa.klf'ncla bu ıı:a .. 
hunda blr hilkllın ,Y.oktur. ı-te kııı• 
nunda )'aJnla.ctı.k tadilAt, ıtıl&h ov• 
leri.ıı1n d~ nıtitcdavil ı rınaye 110 
yapacaklarr işler dolayt9lle htıır. 
mi şahsiyeti haiz bulunmalarını 
derpie etmektedir. 
~ 

Kaptan ve makinistlerin 
toplantııı 

yat ı;rötl!rt.'n lılr :ışrı.. parça ıydt i tüıı tef,•rrilatı hazırlannmı olan 
güneşten dahıı multaddM olaıı U • ! muahedenln Mdccc lmza..<ıı kal· 
mitten k~ui)tu; d~rt.n&l, bUtUll mı,t.i, Türl'1yo Harlclyo Vekili 
ı.-ı. geliyor!lıa. ı Hottltov!lya mu.ah<'dch.la merJyete 

sı~ı ..... ..,..,. ........ 
- Jırte.,, OeilJwf Jr&ı'Uaftfa9 ldBlltf'ıyt fMııM>ılaınak kJn gJdJ. 

( JCM'dn. 

11.ir. ı •• ıiına atılıııı~lır, 
:\lınan hariciye nazırıııın avıktln· 
den sonra tekrar müzı"crclcre 
bıı!Jlanmı.,, muahedeuin im'f,a aıı 
h•hlilie;ro dfüıürcbilecek yc·ni tek
IJCler olıtıuş, bununla beraber .\11. 
kıı.ranm yardımı ile bu zorluklaı· 
da berl.ar-.ıf <'dilnliştir. Bundan 
!lonra Boğazlar mt• eh~•i üıerindc 
bir mUza.i.cre açılmak tcııebhll!iU 
m~·dana ç~uuı-,tır ve bu tc,t•bbU!ll 
üzerinedir iti Sarıı.çoğlu muahedt'· 
~1 imza ctmek7.isin lloskoYadaıı 
döruniiştür, lfarlcly~ Vekil imiz 
honiu yolcla ikon t\nkarach '.fUrlc 
- fnf.{Hi:1 - Fr.Hı'i'Z paktuım im
ub.ndı"Yım biliyoruz. 

Moslto\'a bll!,fün U -ıvrupa buh. 
Panınm ba~ınd~ Hıtri('ive komiser. 
Dil ınfüıtt,arıaruu1ıı.• • Pot ml,fıı•; 
Ankaraya ~ondcrerek T'• ve ile 
karşılıJdıı W,,. yıı.rtlun pal t h!wr-

"'.fllrk - Al~n bılinasebetle.tlnl 
normal ve dostane şekline irca eden 
l-u a.ıı' '}018tııft blıttkn m nıM~•tı. t~v
llt ettiği memnuniyet, BU~ lik ~Dlle-t 

r.ıG{'llsin:le vukua ~len do•tMte teza 
hürlcrte rosbit eililml!J oldu. 

l\luhterem llarkllye VelJlimlz bu 

ıtı.onak lkuza. eder. Garp demokr:uJ • Türk ticaret kaptan ve rnaldnı.u • 
leri)'kı ıttifatmnızı ifade eden Ankara ri paurteııi ıunu aenellJc toplant.11• • 
muah~cnanıesi bütlltı df'YltJtl rle w rIDJ yapacaklardır. B:ı toplantıık bit• 
bu l\rada Alman)'"a V'e lıalya. Ua de hassa bu eent fevk&llae blr ttklld 
ııonnaı mlkıaw.ıbOtler MaltdlJtml& btr teslt f"(!lleeelr aenlzcller bayr!imtna 
detn:ıde fırt'f tedafüi bir mak&atla ak- leniş mikyasta ;.atirllk mevzuu tize • 
.............. 1 rmde ~ıecektır. 
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Bir ta.bi aranıyor 
ltt~~'-EB-

j Ha•aft lf6Sfi Wa · ~~--==-~:....~ Suriyede İngiliz -Sovyet Sovyet •,..... ..,._s 23672 .'f : ... ~ .: .. ~;. şiddetli muha· deniz iş birliği tayyareleri 
1 :~~w~"'::' r rebeler oluyor Çau~kk~le boğ~zının 1Macar topraklarına 
LI.,.. !... • ·:.: : 1 . t·k 1. d vazıyet1ne baglıdır .

1 

Yazfınt MUZAFFER ESE~ 

- Hf"r clldl dött yUı ısayfalık 1 Kağıt yokınu<:o ... Polis romanları. 
iki <'İlt ciddi bir meuuda. yazılım9 aih.•yi ~ ıkıp harap eden• ee.miyet 
bir kitabını 'l'ar. Omnüni.üi ~ekiz Jçin birçok biıyagı ~e\'fta romanla. 
~rıllnr ~ bu kitabı ba.~Hra(';Sk r'ı, a."lmt inkar eden kötü t.-r<'ümc_ 
bit mllcs~ese atıyurn.m. Bt.r tütıü lcr için kağıt buhtmt;ror. \'lbtiiler 
bulmnatlrm. Bilmeni ki ne yaıı. h<'r ({Ün ;leni yeni eserletlc sll<:_ 
!ilam? •. Gazetelere bir illln \'ersem lt-niyor. Bunlar i~in kağıt Yar. Fa. 
na<ql olut lle""in ! kat. tlddi ewrlere kağıt bulnnm11. 

.. • ,. ; .... t.-..... SUveyde ıs 1 ame ın 8 Loo~ !Ö (A.A.) - ~ylendijiııe taarruz ettı er 
.,,. ar z lngillzler buyuk göre KaradeniZUekı sovJEt nıosu dr. 
1-1 ğer denilılerdeki Sovyet deniz kuvvet-
rr 8. d 1 seler kuvvetler kullamyor lerine nazaran daha 1&7lftlr. Alman. 

Mühim tahribat var ! 

~~ ·T e rın '"••·····..,, 
Mo$kova yangını ... 

. İt'Uslarm husefer 1812 tabive. 
Slni kullaJmiadtJ(lö.ffllf ~elen iıa. 
~nıen anle.yoruz. Nupolyon 
~Jlô'da lttu:öiidıgı M.ôBkova 
~er. Hzerine Moskova şehrine 
gihji. Bu •WYlik tar.iıbt hadis-e 13 
ertuı 1812 de '\1lkua. geldi. 

Ruslar Möekovayı Jfaybet. 
~e!tJe üerai>ef hfırp kabiliyetle
~~. mtikavemetlerini kar. 
."""'t:meciler· Napolyon'ıln bil.tun 
Ub:ıtdifte ~sulh Yap_mağa 
~ılai'. Bunun lı.zerine 
k~r .MoekoVada geçirnıege ve 
eftesi sene çarlığın paytaılı'tı 6o 
lan :Petroğı;:&di işgal etmek için 
haıırlanmağa kaıar vel"di. 
ı....}Ialbuki tn.şta çar ve carİQe 
''lliundu,ş.u halde Rue 'Vatanper~ 
Vtiiigi şaha. kaJkmışti; diişmana 
zotluk çıkarmak. onu thafrıvet. 
!Q@k için hfr fedaktn·hğı seve 
se~ ;yapıyordu. Nap<>lyonu -;ta 

•0~\Uiuhu ktşın ıniilhış söğuJ, ıa. 
ILl'ıa karşf müdafaasız bırükfilak 
en kestirme \ ldu. 

1 
Vali RostÖ ..:İh şehitdel'!_ ayrı. 

Irken mahmıs ve mahkumlaı·ı 
~~t ım. · : tuhını'baları be_ 
l'aber gütürclu: allcol mağazaları
ııın tahribi nı emrettı; kendi sa_ 
l'tYttıı yaktn't'lı. J<1ransızlat, şeb.. 
t'e gir<liklerinin ertesi gutı.il her 
~t.n.n altWler yUksektiiifil gör 
dtıler; evler lı...ın~n hemen tama. 
ll'ı.iy!e ahşaptı: böyle bir şehiı'de 
9'kan yfingrıılfırı Si>fidllrnıcnfn 
l:tnkanı voktu. Dört gU:tı. geceli 
gUndfürt{ı ortnlt!fı kMıp kavuran 
~~mlaı• nctıccstnde şehrin 
-rn. u;tt tit'rrrelt olnrt ( 8600) 
ev, kül \\ı ônkaP: haline geldi. 

?-Taıxııron ordusu açıkta. kal. 
~ı. Son üc: ecne11!. hava rapor. 
4lf'J tetkik edildi ;kışa heııüz iC. 
~ \'akil olduğu sanıldı. O 
~ kadar Hu ya da b.trm. 
?nanın çar~iıti buhı.~ını. zayıf 
da ô' , ümit ediyordu i bun_d~n 
başka kendisinin ricat hnıberırun 
Ayrupaya yayılmasını da is+~
l?ti.yordu; bunu mümkün ve mu. 
11~ OIM -.nıArt<Ia. ytıpacnktı. raot iklitrı. Napol}'.On'un he. 
8'\lllll'trtı tiltUst etti. KıtJ her se. 
~ beş hAfta evvel başladr. 
llr+ı-.cl teşrlrtnin ôrlalarında 
~n kar yağdı; her taraf 
b\Q: k"*lldi · bitlooi teşrinin ôtl do 
~da Napolyon Mookovııdan 
<iYnidı ve Kremlin k~lMinJ ha .. 
\raya, uçurdu. 

tar ıse Karadenlzde 1 torpido muhribi, 
Kahire, 25 (A • .A.) - fogilb: 

S torpiao, 3 deniM.ltı Te nehirlerde i~
tebtJğinden: 

Suıiyctle: earnm garbında liıgi.. temeğe mahsus müteaddit gambotlar. 
Uz ltrliılarn fazlalaşan bit muka • aan mürekkep Rumen fil ıeundan istı.. 
vemet karşısında. tnUhim k~ç.> fade edeceklerdlr. AJmıuıtarm Rumen 
ıar elde eünişletdlr. limanlarmıı blr miktar <!ıüıa denizat. 

Btuia/fe~te, Z6 ( .4. .• '1.) - Sali• 
hiyettar Xaynakla.raa11 bildirildi 
ğine göre Sovyet hava kuvveti-eri 
Macar topraltlarına taarruzda 
bulunmuşlardır. Sovyet tayyare
leri u:aho ve Kasa mevkilcrifıi 
bombardıman etin.işlerdir. Ol· 
dtL!tça ttıUhim talit'ibat val'dJr. 

Mecayum bölge1ılndc zaptcdllen b getirerek KaradentJJde bahri Ustan. 
meni.le!' taltvJye Mllinekttdir., lilk temin etmeleri mUıııkUndUr. Fa
Sııhll bölgC'sindö topçumu• Dfl.m.ur kut bil Ustünlük ablokanın tesirini ıı. 
mllt1ıi.fau sırıt bômh&r-dıinn.n ct1et'clt ~tmıyıuıaktır. Çünkü arlık Sovyet • • ı • 
JngiUz bA ll'riycsi lif' i.tıbirliğl ha.un.. Umanlarmdan Köstenceye pelrol ve 1 n gı iZ 
de harekete geçm:§ur. buğday nakledilmlyecekU\', Sovyetıer 

ViŞI, 26 (A. A.) - Burl)l~delit blrliğlnln de me-rou~kıwuntardan is. ta arel rı• 
as.lterf harE!ki.t hakkında re!ımi tifade ederek Baltık filosundan kUçUk yy e 
tebliğ: del11eltılan Karadeni&e g~lrmelerl Ü b k 

liıgiliz kıt.aıarı TUdfuUr önUndc :ı:nuhtemeldir. Herhalde İngiliz • Sov. Ç üyU hman 
k k tli vo ldd ~ı- bir uk yet deniS işbirliği Çanakkale boğazı. b k 1 J 

ço uvve ş c .. ı m fi· ·- vazı·yetine ba""lıdrr. Ttirklyen!n as iRi yap 1 ar vemell@ kıttşıl~klaclır. DUt • • ..... u 6 

tnan şimdi başktı mıntakıılarda ırnt Boğıuıları kapstıp kapatmıyacağ-t ma. Londta, 28 (A. A.) - İfililii 
kaveı.ıet; krnna.ya çnlmıyor. hlm değildir. MUtehasın!tlarm fikrine 1 havlı nezaretinin tebliği: 

İn.glli7Jf'r Ceb ltidüriizütt merke• göre tngililılertn Sôvyetıer birliğine G«e bombanirtnan servlelng 
:ti olan Stivcydcı İ<stikımHıtinde ~it )'apacatı en mUeair yardım hava hU. mensup tayyareler Kiel üeult tiri!li 
büyük kuvv<>tler kullanmaktacill' Cumlarmı garp oepbeai Uzerine telteif Us ile Breven liıiianrfia hli<ıum et• 
~e bu sabah Ka.sıın::ı vo Ş&tı\ ~nün. etmektil'. M:Uteha.sauılar Moskovaya ıııişletdii. Birçok yangın çt.IUtrtl • 
ileki l.<"'ra.tıı:ırt rnevzilE>rine ftya.de ğldecek İngiliz askeri heyetinin har. ! m~trr. 
ve süvari kıtalarilc taarnız etin.iş- bin deni.Be ait kısmını ihmal etmiye. Sahil muha.fua tayyarelerile 
fi.r. Bu nırntakada muha~beler de 1 ~eğinl tlmit ediJorıar. 1 birlikte baralı: .et eden doı;m.nma 
vam et.nıektedl r. . ""'O 1 tayyareleri Boulognc hıwutılırını 

İngilizler, LUbtllllıın c~rtup dağ.. H b • t d bombatd.mıan etfııişlerdtr. 
larında geri hatlarını 4c,"J'n&k iqln a eşıs a n a . Bombardıman servisine mensup 
~forcayumun şarkında lterınun yl\ d bir tayyare bu hareketlen dönme-
maçlarmda Ce8sine yaltilıinde la• Jimma mmt&klSIO a miştir. Geee ~dUŞınıı.nm lnglltere \I.• 
arrufa tı:şcbbüs etmfıtlordir. nu • • h k"I zerine yaptıgı ha.va hUcumJan e1;.i 

taarri.ızlar ta.rdedil~tir, ee.ıne temlZ eme are el 1 nasında. 2 dilşma.n tayyaresi dUşti· 
et~frndaki muharebeler çok ıid - devam adıyor rülınüşt.ür. 
detti olmuş 'Vo her ikJ taraf da Lolldr&, 26 (A.A.) Lör.llrada., dğrl'. 
ağır ı;ayia.ta. uğramıfllır. LônQ.ra, flG ( A. A.) - İngiliz nlldJğine göre dUn gec@ tiiğlliı bOın. 

Sahilde lngili.ı.: filo .. u Frıına111 orta. şark umumi karargilnmn bard1tiıan tayyareleri Almanyanm 
tnovzilerini bombarchman etmiı tıebliği: ,ımau garbi.slndtlü Umüılan bombBr 
ve bombardnnandan sonra düşnıaıı Libyada: Tobrukta. krt.al&rnnI& dımıı.n ebı:ı!Şlerdl.t. 
yeni bir ilerleyi§e tevessül eyle .. dün harici müdafaa hatlarmda t.ondm, 26 CA. A.) - Ha.va 
ıniştir. dütpil8n elinde bulunan kısımda ve dahili emniyet nezal"Ctleri.nin 

FraMr.z hava xuvvc-tıerl bllti!n geniş bir cephe üzerinde yeniden tobliği: 
mmll\kala.rda tank kolla.nna karşı mühim 'bir ilerlome yo;pmll} ve :SugUn sa.at 18 e kadar lngil~r~ 
tııarruzlarma devam et.mi 4 ri. bu suretle bu bölgedo kendi vazi.. ilzerinde hiçbir dUsman faaliyeti 

Dün gece vo bu eabalh Beyrut yetimizi ~ mühim ffilrette tak. olma.mı§tır. 
~Humu't> ln.alllıl-1.tlyyarelerl ta.- vıya iY!emijtir. ·_..;.-.._.;n;:,;.:::~;;;;--~-
rafındıı.n bonıbardrmıın edilmiştir. Haibeıfiııtaııda: Jimma. mmta~ 
Ancak az ma.ddf ha,ıııar olntııştur. tcaamda temizleme ~keti sooa 

Akrapola 
İtalyan bayrağı 

çekildi 

f?rmek üaeredir. Soddu.nun oemı. 
-bunda İtalyan kuwetıerinin Af. 
rikalr krtala.rmım kütle halinde 
firarlarile dağılması &wa.m et
mektedir. 

Zenciler 
Amerikada harp sanayi-

n.oma. 26 (A.A.> - Atinadan bildi. ı'nde çahtabilecekler 
rildiğl~ göre Alman kunıandanlill 'T 
dün A.Krapolde me.rulınle aalAlılyeUe. Ntt111M'k, !6 ( A.A.) - Ruz. 
rın! ttalyan IrumaııdM.lıf:llia devret- velt bir ~ neşrederek 
mi~tır. Merıısinld!!, 18 Uncu kolordu deınokraıl j)rtJDSiplerlnfn Amc~ 
kumandanı general Bohme Atına mev. tik.ada ~ 'DlltUn :tridtu"a 
ki kumaııaanı ~net-111 Schonıet " A. tatbi:kini tem.ln mak8a.dtyle zen.. 
tına movkl kumıuıııanlı~a. ta)'hl eııı.. cilerlll harp sa:M.Yiln.de kıılla.nıl
ıen general Beratdt, ıtalyan " Al- m.amasmı amir mevzuatı kaldır. 
man mMlahatgtlurtıı.rı ve b1l' CGk le. mıştır. 
vat hazır bulunmll!llaf'dır. Bu münaSebetle beıyana.tt& bu. 

l'der&l!tırı.den aonra. İtalyan kıtaıa.n Itınan Rusvelt, .aencHerln :harp 
taratmdan bir geçıt res.ın! yaprımı,, 1 sanayiinde kullanılmamasına. de. 
ve İtalyan bayrağı Altnıpoıtın 11Sel1De vam etmenin milü vaihd~ti Jhlf.1 
çeldtmı1'tlr. edebileceğini söylemiştir. 

iRAN 
Alman - Rus har

binde bitaraf kahyor 
Moskova, 26 (A.A.) ...... ıranın MCMI· 

kova bllymt elçlSi, SOvyetıl!r Bltlltl 
Hariciye komiS'erlne 26 Huirıuı.aa ıt. 
fabl bi• nota 11~. 1tımm Almn.n • Sov
yet nıubarebesJ mUvaceM.Blndc kaU 
blr bitarafhk muhafaı:a. ed~cei.l.ni 

bttdirmiştir. 

Rusyaya gidecek 
lngiliz heyeti hareket 

etti 
Loııdra, :i6 (A.A.) - Rut~ya gL 

deeek olan İnlfl.lls aaktıt MYeti bu· 
gUn tayyare ile hareket etmiştir. Ht' .. 
-yet Lizoon ve Ortıı. Şark yolu !le glt
mekteiUt. 

- Kütllphanelcro beı.ı 'uffüınut. yor .. 
ınu 'l Hal~• okumuyonnuş, kitap satıl. 

- Biter, blt'er... mıyormuş... Bunlar dil iftira. ı~. 
- Bi"mılorlar mı? tanbulun tarihinde iflas t'd<-ıı 
- lft!t~liıdt'fi iililtfbtı l'e\llplM manltatunıct, tefil, koıidUfil.(>~ Ü_ 

lılrlblilnc o kaililf beftr.iJ or fü.. ı;ı,aıı, bakal hatta eknıekı:f ,·ardır. 
KiiAıt yok, bkuıttntorlü, qhlmı. Fakat tiıbi asil.\ ... 
)•öP \~lre... ..\nkara. ca.dd~indeki kütüpha. 

TNUt1\a~·dı1 lilUi\(ltiuıı dlbhttlc nelet •~HUia \'afliklft.'fı Mfii yak. 
bir koııu~matlan hnf1'.il1t11la kRlıın laş4rtlar v&r, Çalıştynrklr, mu,-ar, 
lnı ıııü~ler nıımınt bii' hakikat,.-. <'· fak oluyorlar, Allilh d&hA %ijifte 
1wnth1l)•ei il bir derde t•ermak ha;. artır!4ıtt1 he~lnlii kıtt:anıı;lafi Jtt-
ı.ı~·or. lunda ••• 

nu ~lkayeti ilk defa didlmıiyo • Her JtUn ath yt'15llll hajiklaf 1. 
nını, Bltçok em~d.lhte şıa.Jıtt oldum. ~intle, ilzeff ıttıt@ı lmilın biflj.Mi, 
Şu halde Sel bl r hükUni \'Cmte•Jt çıplak klMlift YÜt'tltmtmı i-ehkll n. 
mecbtıriyetlndeyiz: Büyük cmf'k. ~imlerle 1'U"lll yeni ~ kitaJW 
ln !larfiyle ,ucede r;etlHJınİfl ana ıtöt\lfonıt, füeyttttlan hUraUtıı M.. 
kitaplar için titbl buhıııanuyor. t<>ıı. İklficl+ Uçünc\l tAhıtAit Uli L 
llt•ri f4Ürilleı:ı hakto1ız mueretler bJlarttııtt J~Hn@ ldU.ttı otan ldt.iiji_ 
meydanW.... klr ... 
t '* < _ I Si tıhyöl' ki basi~ otliU'ı olriil•• 

Londra salahiyetli 
mahfilleri 

Rusyanın 
boğazlarda 
Os ıstediDi haberini 

yalanlıyorlar 
Edenin Maiskiyi Türki

ye il•erinde ta~yık 
icrasına ikna ettiği de 

doğru değil 
Lmılfttt, 26 (A.A.) - Salt.lıi. 

ycttar Lot'tdta mahfilleri BlUtret 
radyosunını .Boğuta.r mtnta.ka." 
iır'lda Rusyanın kentlisine, Tilrki. 
'\Tedeıı b:U.ı ll~l~t' verınt?Alni el6~ 
~tıniye c;aliştığfut iddia eden ha 
böl'i y&laflhlJDilktadll'. Bükreı, 
radlyor'u Eden ile Ml\lakl 
ara~ıntta vapıfan mtt kööfe· 
l'aMta Mai@kl'nln Eden'i 
Türltlye11ln Rusyaya U~ler tel"· 
ketıtıasi için. Ttlrk!ye fi~int1e 
tazyik fota.sına ikM. etmiş öltlu.. 
iu söylenttıl~ttt'. 

Bu hlklyede t!-fi Ufak bir hi
kikat şemmesi bulunmôdtb lbu· 
rada beyan edilmektedir. 
~ 

Amerikada 
2236 donanma tayya

reıi yapılacali 
Vaş.inll{ton, 20 ( A.A.) ....... Donanms. 

ya Ayrıcll 22ao la71a.re ve ıg yar. 
dlmoı ı-emı intl\Alı ve donanmanın ka.. 
ra. hliımeUerini ltolayla.ştırmak için 
sarltıcıııectk 894.000.0oo dotarlik tM
sıea.ta. illt k!nun projaaı C}BJ'9amb& 
gUnU meb'ısan ıneclist Uıtllfından ka.. 
buı edllmk 11ıy&n tnNllsine aevkedll. 
mlştlr. BU tahtlsat Ut yt!d! ftllklly~ 

gemisi 6e ınp eııuecektlı, 

yor ki Mttyotlit.r ... 
Okuyucu bu i':'te güna.hsrzdırç 

tiMılll.ftr ö&lüyut ••• AR6.i~ı t~o 
es~ buliıtUl.Ynt'8 bulihl~tl ölnt. 
maktan bal}ka n" yapilbllirt 
Klta~ı da belki uiMurdurt ô 

kolay Mtılate.k eser L..,faıt, serme... 
yeıııt u~lih müddet bcJm~ett • 
dar rok değ:iklir, Mahdut ~ 
sini nlıoıbet ~lı dalla ('~ sattlan .ı. 

~rler iizerine ydtmDak• ~· 
uzun müddet hapsetmeme.k ~ter. 
IDta~ın başka. bir •olrtadan 

da. hikkı \'ar: Oiıun m~lejindc 
t.ecrlibesinden başka. rehberi yok, 
ı:tedttlen eserleri \'urduğu mihe'k 
t n ı ;\ alniz tıe<!rübePıl l'e zel·kidlr, 
Bu mihck taşı altını bakır, bakm 
altın gösteriyor.ıa huna kitapçı no 
)°ap!'ın? 

Şu halde 1ılla:ra ma.Jolmoı; ~. 
leri lmstmıudi i~tc~·enle~ yap.ı.., 
cak ta,141ye ı?Undan ibaret bbyor, 
Bcyhuıie tA.bi aramasınlar, o mev
cati bir De&llO değildir, 

Duna. karşı he ya.pmab! MMe,. 
le bu, .. Tabi itinde herk<'t!l: "'ı' .... 
gm ~rt" diye bağınyor, ta.kit 
bir kova su l{ötüren yok. 

Ha.Jbuld bu çare bana göre •er. 
dır, bMitıtr •• , 1'1üelli1le.r ..._.. .. 
kurulacak bir şlrbt, bir koopel'&. 
tJt bu işl kökünden halleder, 

Fakat bu işe girişcc<-klero - §&. 

Yl't \'&tsa • bir tavsiye ••• MUet18e. 
~Ieri Ankara. C9ılldesin~ lMııtka 
bir )'ere kunıunlar, ~iinkü "'11'&)'& 
kiitii bir anane s~tir. 

MUZAJl'FJIJR MMN 
Zii f 

Bükreş 
bombalandı 
14 ölUt 12 yarah var Na~yon biru oe~upta. ba· 

!"inini v~ yaeama va~ıtaları bu.. 
ltınıuı Kaluga havalisine çekil· 
~k fatlyordu; lakin KutUSôf boş 
dunnuyordu; impatatoruıı yolu.. 
llU kMti · btlyük bir harp ver. 
lll~ekle ı~r onu geldiği Y,Ol 
dtn dt>n:mefe ıııeobur etti. Rlô at 

--~---~---------- --

Bükre5. 26 (.r\.A.) - Sov)'tl llJ• 
ymt<ı!'! bu ııabaıı !laat D ue T,30 flf'L 
eınıta. l!Ukreş~ tüff'Uı Mefflt H böm
ba e.lm~lilrott. 14 klel nııuaıı Wı 1! 
kiti ytı.ralAhnu~br. & hi1lA. yıkıtmrt 'fe 
8 blnA dA ~ uı?tMııştır. 

bir bu~uk ııy kadar !ti:rd.U ve t~rl
hin en korkunç, en acrl<lı hMtse
lenne sebep oldu. Yol haraptı; 
g\.indUılJtr an cak be$ a.ıtr saa~ 
1>iirüyor vtı köyün on sekiz saati 
karartııkta geçiyordu: çeteler 
\'f) Ru.t m~Jerl ba..~kmlar ya_ 
pryorJllt'dı; hararet ikinci ~i· 
nln bft.!ş1Aı'!.g1cında rı~kı:'I oıı Y~ 
;-e bir ay sonra nakıs otueyedıye 
c?fttt;U. Kargalar havnd& u~ark~n 
donup d~tl~>tırlardr: iklime alış. 
kın olan Ruslar bile ölliyJrlarat 
Açlrk ve sc~ktan binlerce a!!I. 
ke,. yollarda kalrvordu; yorgun
lırl<:tan Ulı.ıyanıar· uynnam ~·or. 
!ardı. Yiyecek eeyler hep ~~ k~· 
Siliyordu; ölen atların etlerını bı. 
le k~yorla.rdı; t;inkO ıtemen 
tA~ g1bi otuyordu. AgJrerlerir1 bU· 
Ytlk ktwnıt k'trvvettıütHkten dola~ 
Yı c;antalA.rmf ve &llMllnrınt <i• 

tıyarlıırdl. La.pA lapa yağan kar 
altında, ortaııg.a. ötu.ın ve nıl}zar 
braruığı Çökerken ordunun ga~. 
titf yol111ra. kurtl:ır UljllQüyor: 
Ölii!eri kemiriyorlıu'dı. sayıerz 
at"abalar, kı.z&l lar, toplar t.Jr~~
dilmişti. Kutusof (140.000) ki.Şl· 
lik bir ordu ile Napoly-onu harbe 
ıneobur etmeğe çah~ıyordu. Be. 
re&irul da yetişti: l!lein l'\a_~l
Yon g&ne kurtulClu. Birint ·a. 
n nun beşinde orôuvu ba-aktr; 
.cele Parise ıittl. (3!50.000) lfi. 

~u\ıı ol'dud1.rı (330.000) t kay. 
bedllıiıJeti. 

AFLI 

Lopinofun .a:ıanyatize edil.ııw) 

pilotlan ıeoeleyin_ p1"jekUh:wtll . 
ve Jfık8~ olarak, fabrika &'tlul&n. 
na. ltıecek bir ctlret Ye ma.ba.tet 
göstermektedirler. 

Loplnof, makineli vaaıtalar üs. 

tündeki insanlann ma.ııya.tlao e -
dilınek ıuretile Adeta otomat de • 
nilen harikulade hassas bir maki,. 
ne haline kona.bileceklerini iddia 
etmekte ve hayret verici muvaf • 
fakıyetlerle bunu isbat tmekte _ 
dir. 

Lophıofwı manyatiae idilımf 

pilotları bugün hemen hemen ted
hiş için kullanılan bir vaaıta hali. 
ne aelmiş bulunuyor. 

Fakat, LopJnof hakikaten insan .. 
ıarı kllUe halinde de mnyatl!t! 
e+nıeye muvaffak olurtıa o vakrl 
insanlığın başına müthiş bir fe1A • 
ket çığırı açılmış olacaiına şüphe 
edilebilir mi? rura, qikardır ki, 
bu manyatize edilmiı inle.n küt • 
ıeıerinln o takdli'de sevkedilme • 
yeceıtlerl tehlike kabntyacak, bu 
kUtleler körkunç blt eanavar su _ 
rüsü gibi harikulldt') İ.şler göre _ 
bileceklerdir. 

LUpit1ofun h1.1&tı l91ıı b\&atln 
duııyada yepne mthu otan dok
tör SOhftria )'eat Aft\lpanın mit. 

1'•-· 
CMl1' mektebi prof~rlerlnden 

faveçU 

Çertren: 

B. D. 

~ VenghoM 
• 83. 

hiş a.d!LTD1 bülcttıdtı eliyor ki: 
- Lopino! bir ı;a.sus veya bit 

tedhi§Çi olmaktan ziyade praük 
bir ruhiyatçı vo bir :ınuciddir. Bu 

adam, mantarı balluı. bir lnııa.ıı 
halin~ Jtoymıya ~.Alışıyor! .. Buglln• 

kü ınedehlyetııı kl!s.llt taltSll vo 
terbiyesi altında ımk&.ruar ve ırn
k&Demlıkları ayıtd eüı1eYö alışmış 

iua.nları, JDuhalU!!1Yıe kabiliyetle • 
rinde.b ıturla.rtP otılal"t kurulmuş, 

ıtt>rkuno birer makine halihe kal. 
betmek, gUphesit. dünyada biiyük 
bir yenilik meydana getirecektir. 

Lopinôfun telf~blis ve tecrUbe. 
leri ınuvllffnk oluftl&. dUnya Mtıa -
yli bundan çUpMslz mUteeMir o -
laca.kUr. Zira bujÜD ancak muay. 
yen ve mahdut bir vtıimi olan sa . 
nayJ lfOllerl, o vakrt, ubahıeytn 

l31tr.l 'befıııa. ftıldildett. ..urwı. tek. 

nisytın değfl, f:\kb.t ml\nyatJ!&r o.. 
lan tıstfilah tarafındllfi nıanyaUZC 

edildikten sonra işe başhya.cak v~ 
hiçbir yorgunluk hissetmeden, hiç 
bir hata.ya <lüştneden, adeta biror 
makine gibi cehennemi bir suret. 
tö çalışarak bugün çıkara.bildikleri 
\§in on, yirmi, belki elll ınislini çı. 
karablleceklet, Çıkardıkları i"teor 
de tıpkr en hasaa.a makineler ta • 

rafından imal olunmuş gibl f evka. 
!ad~ milkemınel ve ku8untuz öHı 
cıllthr. 

Buna rağmen işçi hiçbir yorgun 
hık dahi ih!!Setifüyecektlr. 

lyi beslenen işçiler o takdirde 
ylmil dört saat dahi fa.sılasız ça. 
htabileceklerdir l 

Lopinofun tecrübeleri taammUrn 
ettlft takdirde ile'! bugünkü h..,, 
fiBttırı:ıl tb!ıerlndıe dahi telllrini YA-

fJ&Cıı.lmr. Belld de harp tekıHğt ta 
tnıunlyıe değjeeeektlr ! 

Filhakika <İ<>ktor Schvaı-tz bu 

hükllm \'e eitdleeıeriı\de hekeıı 

~ğildlt. 

Zira., Loplnof daha şimdiden mee 
bur Emlliyoyu unuttutacak bJt' ye 
nilik meydana getirm1ş bulunmak
tadır. Zira Loplnot bugün, blaat 
manyatlze edllmie CU\ıllAt kulları 
mtlkta ve bu sayede fevka1Me iş~ 
ıet gönneıtted.ir,, 

ManyAtiıe edioi cıuı\1$ gibi man. 
y&tiH edilmiş caaus t1a yeni har. 
bin en tehlikeli tcatlarındıuı biri 
bulUbU}'Or. 
Vakıa mwcyatiZe eanmtŞ casus

ların yapamıyacaklan hiçbir şey 

oltnadığı aşikardtr. 

Bu ti<lanılAr en tehllk11ll ıaman. 
!arda, en tehlikeli iŞlert bir maki. 
no m...ıtaretile görebiliyorlar. 

Her ne kadar, bu tnanyatiıe e. 
dilm}4 cıuUAlatın tethls olunma • 
!arı ve aethal llnha edilfiielerl gibi 
bil' tehlike henlli tama.nılyl~ ön • 
lenmemiş olmaema rağmen, Lo .. 
pi.nofun manyatimne edHmif oa _ 
tıusları, son hAtp eat\a1mda birçok 
ha~t \'enet iiıler görmeye rnu • 
\•aflak olmuşlarôıT. 

(Devamı vat"; 

Bingazi yeniden 
bombalandı 

Rotna, 26 (.A. A.) - ltalyarı 
orduları uınuınt karargahmm 
386 numaralı t~Iİği: 

26 haziran gecesi Malta tayya. 
re meydanları bombarotrnan e .. 
dilmiştir. Ada ü7.erinde avcı tay .. 
yarelerimizle düşman avcı tay~ 
yareleri arasında cereyan eden 
muharebelerde iki lngiliz tayya~ 
resi düşilrülmüştür. Avcılarımız 
bir diışman bömbardnnan t•k .. 
külünü yakala.yarak Blehlıeim 
tipinde bir tayyareyi dllşürmüş~ 
!erdir. 

Şimali Afr.ikada İtalyan ve Al
man tayyareleri 'robrukun şarkın
da '.Marsaluch mevkilnin §ima.Un • 
de sefer eden dlişman gemllcrtn" 
hilcum et.ınişlerclir. 

İngiliz tayyareletJ Bingazi)i 
bombanltirları. etfiılşlerdir. 

Şarkl Afrikada Debra Tahor 
ga'rnlt.onumuza. kartı dll!fıtl&n tara 
fından kUtle halinde ilti hücum yn 
pılmUJ ve bu hilcumlar eüratl~ 
püskUrtillftıüştlir. 

Galla ve Sida.mo mltltakumıtı 
garbında krtalamnız taraflDUn 
yapılan nıiles&ir mukabil taarrtıı· 
lar iayesifi«e d\lenWı tazyiki azı 
tilını:şlit, 
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tlan:ikte 152.000 
ton ge.11 · bairr ık

tan sonra 
ir 1 an 

üssüne döndü 
Penguin muavın 

kruvazörü Hmd denızinde 
batırıldı 

Führcrin umumi knrarı;iıhı: 20 
(A.A.) - Alman orduları başku
mandanlığınm tC'bllği: 

Deniz albayı Krancke kumanda 
sm:inki Admiral Sc.'lccr ai;'lr kru -
vazörü §imali ve cenubi atlo.ntik
te muvaffakıyetli uzun bir sefer
den sonra tlr Alman üssüne dön· 
mfiştllr. Bu gefer esnasında, ev -
velce de bildirilmiş olduğu gibl 
b~ kruvazör cema.n 152.000 ton 
hacminde düsman gemisi batır -
m.rştır. Bunlarm arasında 86.000 
toni.15.to hacminde bir gemi kafi
lesinin heyeti mecmuası da dahil
dir. 

Dil§Dlall deniz ticaretini işkiıl 
:1çin uznk denizlerde faaliyette 
bulunmakta olan Penguln muavin 
knıvazörU Hiht denizinde, silfilıla· 
n kenilisininklndcn r.ok yük.sek 
!ngilız Cornval ağır kruvazörü ilo 
yaptığı bir muharebede batmış -
trr. Kuma.ndan albay KrugeJ ve 
mürettebatın ekserisi kahramanca 
bir mücadeleden sonra ölmü~tür, 
Mürettoballn bir kısmı esir düş -
milştur. Cornval kruvazörü hasa -
ra uğmmı~br. Penguin muavin 
kruvazörü nylal"Ca siırcn bir sefer 
csna.smda Hint denizinde ceman 
140000 toniliitoluk dU man tica
ret gemisi babrmıstır. 

Bundan başka kıymE:tli hamule 
yüklü bir çok şllepl müsadere et
miş ve bunlar Alman üslerine var
mıştır. Bu ı;anh ve muvaffakıyetli 
sefer dü mana 200.000 tonl~to 
h"cm1nde ticaret genıisincı mal 
olmuştur. 

ravdanın 
şi de i b·r 

• ma a esı 
Rus mıUetının göstereceği 
bırlık sayesmae düşmanı 

yanacağız l 
l\loslrnvıı, Z6 (A.A.) - Pravda ga· 

zet si .. Barbar f~lstlere yıldınm stl. 
raUle mukabele etmeliyiz, b:ı.§lığı ııJ

tmdzı ne~rl!ttlği 'bir' oaşmnkalede oun· 
lan yEiZTDaktadtr: 

Fa§lst Alm:ınya, imzalamış olduğu 
ademi tecavüz paktını, hiç sıkılmadnı> 
lhlAJ ederek bize taıırruz etU. Gangs. 
ter usullerini ltlyat edinıııJo olan fa
şist eşkjvası harp IU).n etmeden top· 
raklarımızı istila. ettiler. hız bu lıarbl 
l.stemedık, onlar cebren kabul etUrdL 
Jer. Ş ,., di, faşist sUrllsUnl!n hllrriye. 
tlml.Zt', tamıımiycUm!ze, IEUklatimlze 
-.-e va,te.nımız:ı. uz.attığı kanlı penc;cııl· 
ııi ezmek mevzuu bahistir Kudretli 
Sovyet devlctln!n bUlıln kuvvotlerlle 
mütecavize bir yıldınm dnıbesı indlr-
memız ll'Lzımdır. Mağrur HIUer ve a. 
ve.nesi. 200 milyon nuru.sa mıı1ik bU.. 
yük Sovyet mlılctinln ne kadar sıkı 
b1r surette birleşmiş bulunduğunu ve 
alçak dUıımana karşı mlllet1n kalbin.. 
de no atc§ll bir kin kaynadığını göre
cekJerdJr. Pafisik Okyanusundan Kar 
patlara kadar uzanan büyük memlc. 
ketlmlzin bUUln l§çllcrlnin, no sa~lam 
bir !llleğe malik olduğunu onlara gö..
toreceğlz. Şimdi mUtteflkan §U kanı· 

n alnuıı bulunuyoruz: Hain .(lll§manı 
tepelemek, mllatevU Alman s'Jrlllcrlnl 
mukaddes vatanımızın huduUarmdan 
kovmtın ve imha etmek. Vatanımızı 
ve hUrnyeUml.zi müdafaa için bir tek 
adam gibi nyaklanmı§ buıunmalttayız. 
Bu, vatıı.nm selA.metı için yapılan bir 
mllcadclodir. Bu mUcadclede bUtUn 
vatandaşların dU§tlncc ve arzulnn 
yalnız bir gayeye mUtevccclhtır: 

İhtiyatsız dll§manı ezmek ve imha 
etme't. 

Sovyet mllleU hunhar fa§fzme knr. 

Alman hava kuvvetleri. İngilte
renin latjcslne karşı mücadelesine 
İngilt" renin şark sahili açıklar.u
da 15.000 tonll:i.toluk bir tıcarct 
gemisini batırmış ve ikinci büyük 
bir şilep<' müteaddit fum isabetler 1 
kaydeditmL~tlr, 

, şı kati vo nlhat zaferi k&Zanacat;'lll· 
dan emindir. RUzglır eken Hltıerin a. 
vencsi fırtına blç ... cck\ir. Birinci de
recede askeri tekniği Ue kendisini btı· 
yük n.us mllletlno bağlryan kan rn.. 
bıtaıımdan ve askerlerinin cesııreU Ue 
şanlı harp ananesinden kuvvet alan 
Kwlordu fa§lst şakllerlnl er.eeektlr. 
Jdomlekctlmlz harbcu Cermenlerle 
çarpl§Dlak fırsatım bllndan e ı de 

elde otmlştl. Daha devlet ha.tinde top. 
lanmağa b:ışladrğımız günlerde Al· 

man §Övalyeleri Rusyanm şimali şar. 
kisini zapt etmek tc;,cbbllsllne kalltış. 
mıvıa.-, fakat Aleksandrc Nevtsk1 ta· 
rafından büyük bir hezimete uğratıl. 
mışlardı. Alman ~kerlerinln cesetleri 
Peypus gölllnUn bt;Zian üzerinde don. 
ınuş ı·aımıştL 1ngiliz ısavru· ve av tayy ... releri 1 

teşekkülleri dün ·~gal altındaki a. 1 
razi ve ezcümle Kale mıntak .. sın- Bu zaferi temin edecek olan 
da akınlar tecrUb etmişler ve 8 • • şey, buyuk Lenin - Stalin parti i 
ğrr znyfa.ta uğramLslardır. Avcı ile çok sevdiğimiz aziz şefimiz 
tayyareleri 21 düşman avcısı ,. 0 Stalinin şa.'hsı etrafında toplan. 
hava dafı bataryaları 5 düşman m.ış olan Rus milletinin gosterdi
avcrsı ddşilrmüslcrdır. ği :birliktir. Kızılordu askerleri, 

Bıı gece lngiltcrenin cenup cw- 1 dudaklarmuaStalinin ismi, cesa· 
hili limanlnrma hava hücumları retle muharebe meydanlarına a. 
yo.prlnu.ştır. RUyet f;leralti iyi ol _ tılarak zaferi kazancaklardır. Bu 
duğundan, Soutlınmpton iaşe Uma zaferın zamanı, tarihteki bir

yda 200 
tayy re 

Amerikada büyük bir 
fabrika yapıldı 

Vtı§ ngton, 26 (A.A.) - ı.•ord mU.. 
esscı<csl gibi nyda 2000 bombardım,.-ı.n 
tayyaresi ı.maı edecek lrudretto bir 
tayyare fabrilmaı tesis edllmi§Ur. Bu 
!nbrikanm tam faallyetL buJunduğu 
60.000 l§ç! kullr.naca!?l v .. Amerlkanm 
en bllyUk tayyare fabrikası ·olacağı 
tahmin edllmektedlr. 

• 

Topraklarından Alman 
askari geçirılm«Jsini 

kabul attı 
St-0kholın, 26 (A. A.) - İsveç 

hariciye nezareti tarafından nr'". 
redllen bir tebligdc lsvcçin istik
liillni mUdo.faa rtmeğo ve mul;asa 
Platin dışında kalmağa devam c -
deceği bildirilmektedir. FinUı.ndJ
yıı ve Alman hilkümctleri Norveç. 
ten I<'inlandiyaya getirilecek kı -
tn!arın İsveç demiryollarmdnn ir
tifade ederek İsveç toprakla.nn • 
dan geçmesi için mUsıınde istemiş
tir. lsveç hlikümeti İsveç p:ı.rlfı • 
mentosunun tasvibile bu talebi ka 
bul etmiştir. 

---<>-

Sovyet Tebliği 
l\loskorn, 27 (Rnd~o) - Bu sa .. 

bnhki Sovyet harp teb1Jh'1: 
Miruık mıntnknsında dün de 

mut.hiş muharebeler dcvnm et -
miııtir. Hafif Alman tank teşc~
külleri mrntakanm müdafaa hat
larını yarmıııs::ı da arkadan gelen 
Alman piyade kuwetıcriyle mu -
vasnlalan kesilmiştir. 

Cenubi Lehistnnda müteaddid 
tank muharebeleri vukubulmuştur. 
Bu muharebeler lehimizde inkf. 
r;;af etmf§lir. 

Cernau~ide Almruı .. Rumen kuv 
vetlerlnin Prutu ge<>_,mck için yar
tıklan yeni teşebbüsler de aldm 
kalın?§ tır. 

Besarabynda Alman .. '.R.umen 
cUcumlan, Skuley mmtaknsmda 
tardcdilıniştir, 

Sovyet hava kuvvcUerl diln de 
faaliyetlerin~ devam eylemişler, 
Polcstiye (Run en petrol mıntn • 
kasıdır) t.aıırruz etmi;lcr vo pct.. 
rol tasfiychanelerinde yangınlar 
çıkannışlardır. Kostence, Yaş, 

Bükreş şehirleri lbom'bnrdınıan e • 
dilmiştir. 

Alman avcı ta~arelcri dün za
Y f bır mukavemet göstermişler • 
dir. 

Almanların bir noktn~n indir -
mek istedikleri paraşiltçü grurı
ları, Sovyet ıfüvar.ilerlnin hücumu .. 
na uğrıyarak knmilcn imha edil -
mişlerdir. 

Baltıkta iki Alman dcniznltmı 
batJnlrnrşbr. 

nmda evv ıce yapılan hava hUcum cok imtihanları şerefle atlatmış --<>--
• • 

eısıcu uru larmda ağır tn.hribata uğramrş c- olan büyük Sovyet milletinin F• 
lan tesisat.ta. btiylik yangınlar çı- j kahramanlığıdır. Adaletle haki· ~n 
karılmıştır. katin ve ş';ll'efin bizim tarafı. 

Alman pike tayyareleri 24 haz!. mızda olması da itimadımızı art- ikinci F in müdafaa 
randa Tobruk n"ıklannda İngiliz tırma.ktdaır. Bütün beşeriyetin h b• • b 1 dı .. te Uh.. · · d b' · ı ar ının a~. a gı"" nı 
oeniz kuvveti rinc hücum etmiş - vece u ve sevgısı '° urun e bı"ldı·r-aı· 
ler ve hn:fif bir kruvazör ile bir beraberdir. 
benzin sarnıç g mlsl batırmışlar • Toplar hudutlar..mızda patlı. 
dır. Bir ağır kruvıızôre do bir ~or. Krzılordu hayasız ve hain 
bomba isa.b t etmiştir. 1 dUşmana karşı vatanın her ka-

Hcl inki, 26 (A. A.) I<'inla'l-

Dün gündüz, Alınan ı:avaş ta:}- rtı fuprajım. bağrında mütead
yarele:ri Hayfa Um:ınmda askeri •

1 

dit milletleri bitlc~iren yurdu. 
heden ri büylik mU\ o.rfaJQyctJer- muzun istiklal ve şerefini. çocuk
la bombarı:Jnnan Pt.mi.qlerdir. : }arımızla ruır'-- 'l'lızm, karıları. 

İngiliz savnş ta~'Yareleıindcn l mızın v~. kat.de.. ~rimi~n h~y~t~-

diya reisicumhuru Rity lbu akşam 
radyo ile Finlılndıya mlllctıne h1 .. 

tap ('derek, F.i.nL ıdlyanm bir ke
re daha Sovyet t('lc<ıvilzilne uğr@
dığım ve i!.-:inci Finlandiya müdr. 
faa savaşının baı lıı.dığını bildirnuş 
tir, 

--0-

Arner ıkadB 
mUrekkep bir zaiI t kkül, gC'ce 111, • şehırlemnızı, koylerımızı. 
şlmali Almıın sahili iız<>rine nz e- fabnkalnrımızı ve tarlalarımızı 
hemmiyetli miktarda infilak ve müdafaa ederek kahramanca 
yangın bombalan a.tmı 1ardır. Bir 1 carpışmaktadır. İlk ':111;1harebcler Fen adamları te"'kilatı • 
üsera kampında harp esirleri arr. r Kızılord.~mun ~vyetim. ve kah. 
sında ölll ve )aralı vardır. Gece 1 r~~nlıgıru şımdıden ısbat c:!- n a yazılan ilk gönüllü 
avcılnrt, İngiliz tnvyar l rindcn 1• mUitır. Kızılordu dU~anın hu. N~"}ork, :!G ( .) - • • vyorkta 
kisini diıı;tınnü tlir cumlarım muvaffakıyetle tard t- Schcnı.>ctady'de 20 ynşmda bulunan 

15 Hazl.-andan 25 Hozlrana ka- mektedir. 22 haziran günü 76, 23 Robert Ln, tngllt<-red izli r rıyolaıın 
dar geçen m üddet zarf'ııda 136 haziran günü de 51 Alman tay- yerl r nl tayin etmek ve ır harp f n. 
İngiliz tayyar si düşUrülmüştUr. yaresi düşürülmüştilr. Topçu. nl tc"hızat lşlerınde ç:ı:Jışmak için ııım 
Bunlardan l:t7 si h"'va muhareb • muz yalnız Şole mmtakasm~a ,, ve fen adam)anııd:ın nıtlrek'kcp ~ nl 
lerinde ve gece nvrıları tarafın • 300. e yakı~ Alma._n tnn.kı _tah:ıp teşldlAta ilk Amerikıın gönı.lllUsU ola. 
dan, ve 5 i donanma eüzütambrı etmıştır. 2~ ve 2.:> hazınuı gun· rak kt.btıı edilmiştir. 
tarnfrndan dü ilrillmU tür. Ayni !eri takr~ben ,5000 ~lrf!an subay --o-
m Uddet zarfında Alman hava cU • \·e nsken esır edılmıştır. Fa- L. l . J 
zütamlan 1ngıltereye karşı muc~ . şistler şimdiye kadm· Kızılordu ıman ame ~İ!11n sağ tk 
delede 35 ta)yııre kayb('ltm·~tu. 1 gibi bir hac:ımla kar~ılaşmamış. servısı 

--o--=- lardır. Limanlar umum mu:iurlüğü 
Kalırrunan Kızılorduyu, vata- tarafından hazırlanan sağlık 

SUveyşe ır.Uh m mi tarda 

harp mal~emes ı geliyor 
'NctJ!•ork, 2ô ( A.A.) - Vorld 

Telegram'm Vaşingtondaki mu_ 
laal>irinin bildirdiğin göre kira. 
ll!ft!w ~ M~ :mne kanıma 
muci".linoe Amerikadan sevk e
dilmiş olan ktilliyetli harp mal_ 
&emesi S UveY§'e gelmektedir. 

nm Eeltlmeti için yapılan bu bu· servisinin küşat resmi ı temmuz 
yuk harpte daha ilk çarpışmalıµ-. denizcilik ve kabotaj gıinünd.., 
da kazandığı muvaffakıyetler- yapıfa<aWttır .--Hastahdlleniıı, de
den dolayı selftmlarız. Şanlı p3r. nizcilerin l btiyaçlnrint karşıhra
timizle hükumetimizin ve büyült csk mükemıne iyette olmasına 
şefimiz Stalinin etrafında daha ı çalrntlmıştrr. Bu itibarla li. 
sıkı bir urette birl~eliyiz. Da- manlar umum mildürlüğ(ı sağlık 
vamız haklıdır. Düşman ezilecek. yurdunda göz. kulak, burun ve 
t ir. Zaferi biz kazarıacağız, müs- 1 dahiliye hnstalıidarı şttbelcrı bu. 
tevil Alman fc>~cıistleri bu harpte Junacağı gibi diğer mUhim has
meza.rlarını bulmalıdırlar ve bu. talıklara da bakılacaktır. Hasta, 
lacaklardır. h ane 25 yataklı olacaktır. 

Sovyetlere taa ... -
ruz bahsınae 

ai e al 

General 
Antonesko 

Bes a .. abva ve 
Kaye elin Bu kovına çin 

no!<tai nazarı Zırai bir prog
kabu edildi 1 ram hazırlandı 
Lonelra, 26 (A.A.J - P.öyter ajn. 

ııınrn Avrnpada bir mahalde bulunan Biıkrc.5, 27 (A. A. ) - Stefani 
muhabiri bildiriyor: ajansından: 

lyi maUhnat alan Avrupı> mah!illc- General Antonesko Bessrabyn 
rinde blıdirildlğine göre dcrh:ll Sov. ve Bukovina için yeni bir zirni 
yetler birliğine hUcum etmek bahsinde plan ham lamıştır. Bu plan saye • 
general Kcltel'in noktaı nazarı Rt.. sind köyliılere ellerinden alınmış 
bentropunltlne tercih ed1lmlşt!r. Söy. olaıı nrazi iade edllecekUr. 
Jcndit'ine gl!re Rlbentrop ve Alman Besarabya ve Bukovinn hudut • 
hariciye nezaretının bazı crka.ru Sov. larına mühns:ran Rumenlerden mü 
yetler blrllğilc muslihnn" bir bal su. rekkep zirni mıntnkalar ihdas c • 
reti bulmak tarafmı iltizam etmişler. dilecel: .,.e bu ayedc şarkta ırki 
dlr. Bu ze\·atın zannettlll'fne g6re, bir ileri mania vUcuda getirllm~ 

ı - Sovyetıer birliği harbin ~nüne olacaktır. 
geçme.ı.< için geni• tavlzatw bulun.. General Antonesko bundan mıı--
mağa rıza gösteret:ektır. 1 ada Moldavya köy mmtakalannda 

2 - Diğer l;,gnl aıtma alınan mem- ikamet eden yahudilerln dcrhnl 1·

leketlerde olduğu gibi Sovyct topral:. za.klıi!]tırılmalarına da karar ver
ıarmın !§galile 

0

Sovyet harp istlhsalı\tı mi.ştir. Ayni tedbir diğer mm ta • 
azalac:ıktır. kalarda ikamet eden yahudilere 

3 - 10 milyon Almanın seferber e. de tatbik edilecektir. 
dilmiş olması Alman iktlsadlyatı Uzc. ---O-

rinde çok mtıessır olmaktadır. ş k •• •• d 
Bunlara mukabil genera Keitel şu an1 ar o un e 

iddialan ileri sUrmllştUr: 

1 - Sovyetlcr blrllğt ordusunu ter- ı'şlenen c·nayet 
his etmeğe hiçbir zamnı1 muvafakat r 
ctmiyeccktir. Bu ordu lse AJmaoya '- Arkadaşını tüfekle 
çln .ialmt bir tehdittir. Zaman bırakı. b 
lmm Stalln ordusunu tan:ıamlle ve ye. vuran Galip u sabah 
nlden ten.ı:1k etmek için vakit kazana. yakalandı 
caktır ve Almanya iki -:epbede harp Bu ayın 24 ünde Bakırköy ka. 
etmek mecburiyetinde kaiacaktır. zasmm Samlar köyünde mahmu-

Zanncdildlğine göre Amerika tara. du av tüfeğiyle vun•p af;r ya
fmdan demokrasilere yapılan yardı.. raladıktan sonra kaçan 18 YB.f?tn
mm gittikçe artması, Amerikanın har da Galip Esen bu sabah saklan. 
be girmek ihUmall ve Al~anyanm tn. dıjh yerde yakalanmıştır. 
g4Jtercyl lstilA etmek teşebblliıtlne Galip, verdiği ifadede Mahmu 
kalkııımak için hennz hazır bulunmu. du, bir nrazi münazaasrndan 
dığmm tasdik eclllmesı ordu uefierinl.c vurduğunu söylemiştir. Suçlu 
nokta! nazannı terclh ettırmlştir. ibugün adliyeye teslim edilmiş. 

Bu tercihe diğer bir sebeb de işgal tir. 
altında buıunau memleket haklonda -0--

gün geçtik~ hO§nutsuzlı:ğ".ın artması_ 
dır. Amirol Darlanın ta~lp ettiği sı. 

ynset Fransadaki feci vazlyetl dt1zelt 
mcmlştltir. Komllnlat propn.gandası 

Fre.nsada arlmaktıı.dır. ilıı'lahı icln 
snrfedllen gayretlere raf'nicn Av'rııpa.. 
da mahsul l.litiynçtan ın milyon ton 
noksan olacaktır. Ot ve samanın her 
nevi yağ <ıtokları gUnden güne ıı.zal

mnktadır. 

o 
• 

Sovyetlerin Almanya
d aki m enfaatler ini 

h imaye edecek 
Stokholm, 26 (A. A.) - İsveç 

hnrlciye nezareti So ıryeUer birl1- ı 
ğinin tnlebi üzerine, lsveçin, Al • 

1 
manya ve Macaristandnki Sovyet 
menfaatlerlnin himayesini deruh
to etmiş olduğunu tebliğ ctmelıte-
dir, ~ 

Almanyadan 
gelecek sıhhi ve 
tıbbi malzeme 

Alakadarlar Sıhhat 
Vekaletine müracaa t 

edecekler 
Almanya.da Hamburgda kain 

Rcmsma firmasiyle yapılmış o_ 
lan 10 milyon tıralık tütün ta
k~s anla.<::ması mucit>"nce mernl"'· 
ketimizc gelecek emtianın en 
mühim kısmını cerrahide ve diş_ 
çilikte müst.ımel malzeme, hns.. 
taha"'e levazım! İS'1al etmekte. 
dir. Buna ait kontenjan anlaş_ 

Alman lutaları 
ilerliyor 

(Baş tarafı l m1<1e) 
men fngiıtercye kn'r§ı muvaffılk·
yetıer devam etmektedir. Dcıtiz· 
altılıır eimnll a.tlantikte İngiliz o,. 
dalaı·mın deniz yolları üzerinde ol
dukça mühim miktarda destroyer 
ile kuvvetli surette hlma.yo edi· 
len gemi kafilelerine hUcum et
mislcrdir. Münferit vapurlara da 
başka hücumlar yııpılmıştır. Cc
:man 48.COO toniliito hacminde 8 
dü§man ticaret gemL<>i batırılmış. 
tır. 

Sovyet tayyarelerinin 
akınları 

Bud:ıpeşte, 27 (A.A.) - Stcfani a· 
jansından: 

Sovyet tayyareler• dUn öğle Uzer! 
J{orosmC"zo • Budapeştc hattında dof:" 
ru scferlC'r yapan treni mitralytsz atc
vi altına almı:ılardır. Yolculardan bir 
lt~ ölmüş, Uç kişi yaralanmıştır. 

Saat 18 do Sovyet tayyarC'lerl Kar 

sa §ehr1nl bombardıman etmişlerdir. 

Bombalar blrkaç eve isabet otml.ştır, 
Sivil al:Lıliden bc;ı kişi ölmll§, birçok 
kimseler yarnlnruruııtır. l 

Saat 17,30 da bir Sovyct hava fılo· ! 
su Kass:ı.ya tekrar bUcum etmek iste 
mlşse cc Mac:ır tayyare de!i batar • 
yaııı.rı Sovyct tayyarelerin: bomba h11 
muleler:ni atmnğa yjlkJt bıra\tmadwı 
Macar topraklarını terketmeğc icb r 
elml~lerdlr. 

Saat 16.15 de lkı Sovyct tayyare.si 
Budaoc~tC'ye ynklıışmak fsteml..,cıse do 
tayyare dc!ı bataryalaruıın nıukabc · 
lesi ıtaroısmda geri dönmeğ'c mecbur 
olmuşlardır. 

POLIS'te: 
ma ile tea} yün etmiştir. ı B · h I b ki 

Evve'a Ticaret Vekaleti tara- ır ~ma ın aca .~r!~a 
fmdan t a,·ir edilmekte olan bu degırmen taşı du tu 
kıc;ım kontenjanın aidiyeti cihe. Haydarp~ garında çaııııan hamal 
tile Srhhıye Vckiıletj emrine ve. Mehmet Anacioluya gönderilecek olan 
rilmesi tekarrı.ir etmiştir. Bu su- bUyUk bir dc61rmen taşını vagona 
rctile AJmanyadan bu nıevi sıhhi 1 koyarken, t:~ kaymış ve bacakları 
ve trb.'bi malzemeyi getir~k o. üzerlnt' dli§mU1tur. Ağır surette yara· 
lap Srhhat mües esel ri, hasta. ıanan Mehmet NUmunc hastanesine 
haneler, klin .. ;:ler, eczayı tıbbiye 
tacirleri, Pbnratuarla.r doğrudan kaldırılml§tır. 
doğruya rhhat Vekaletine mü- l>E~ZtN v 't.HtLt PATLAI>I 
rncaat ederek kontenjandan i~. Ta1<slmde, Tarlaba!iJı caddesinde ıoı 
tifad" edeceklerdir. Bu meyanda numaralı dlikk!'ı.nda kuyumculuk ya· 
ameliyat masaları, karyola, sıh. p:ın Jl"'llir, içln1o benzin bulaşığı bu· 
hıye masaları vesaire gibi sdıhi 1 lunnn bir varile kaynıık yaparken va· 
~!erde ku!lımıla.n dzınir malzeme 1 rll l.cfllAk etmiş Jiralr b!\cağından ve 
de vardır. Bunlar da !bu işleri ya.. yüzünden ağır surette yaralıınmıııtır. 
pan sanayi mUes..<>t>SCleıi içindir. SAHTE PLAKA IUJLLAN'MJ'Ui 
Bu itı:barla bu fabrikalarda yine iSTEMİŞ 
doğrudan doğruya Sıhhat Vcka. Hılml ısmill bir şoför "AY\·a1tk 17" 
ıetine müracaat edeoeklerdlr. pl4.kasmr, İstanbulda kaydı terkin c -
Yalnız bunların Iktısat Vekfile d len bir taksi otomobiline takarak 
lince musaddak ıııhsatlariylc seyBhat etmek istemi§, fakat yaka -
müra.caatle.rı ica:betmclrtedir. l 1D.Iım~tır. 

Bulgaris1 nda 
Yahudiler 
siyasetten 

konuşmıyacaklar 
2 l den sonra sokağa 
çıkanlar kamplara t 

sevkedilecek ~ 
Sofyn, 27 (A.A.) - Dahlllye Nazrtl r 

bir enumame ile Yahudilerin Al ,, 
siyasetten. ko uşmala.rmı ve geceleri 
saat yirmi birden sonra sokakta dO' 
la§malarını menet.ml§tir. Bu emre tU 
at etmeyenler tecemmu kampla.rmt 
sevk~dlleceklerdir. Yahudilerin radyO 

mll8aaaeleı1 de istirdat olunmuştur. iı 

Finlandiyada renkli in 

iki kitap 
neşrediliyor 

llelsin~ 27 (A. A.) - Sovyet 
• l"in.Uındiya münnsebetlerl bak • 
kında bugün bir bel·az. bir de ms 
vi kitap ncşredilccektir. Bu ki • 
ta.plar.dn I<'inlandiyanm R•ısya ile 
akdetmiş olduğu muahedeyi har• 
fi harfine tatbik ettiğini gösteren l 
vestkalar neşrolunaca.k:tır. 

Finlfındiya matbuatı, I•'inlAndi • 1 
yanın Sovyetlere ka.rşl ildncl ddn 
harbe girişmek mecburiyetinde 
kaldığı ha.klonda Reisicumhurun 
nutkunu tefsir edeııken bu defa 
Finlfındiya.nm A vnıpayı Bolşevlz r 
mc kı:ı.rşı milda.fn.a etmeğe matuf 
mücadelesinde yalnız bulunmadı .. 
ğmı teb:ırüz ettiriyor. 

Suriyeden ayrılan 
Italyanlar 

Sofya, ~1 (A.AJ - Stefani 
ajansından: 

Suriyeden gelen 110 İtalyan 
tebaası bu sa.balı Sofyaya gel
mi~tir. 

İtalyanlar Belgrada doğru yol· 
!arına devam etmişlerdir. 

İsveçte talebeler 

a&kerlik talimi yapacak 
St-Okkolm, t1 ( A.A.) - Par. 

ffi.mcnto tarafmd::ı.n kabul edıren 
bir kanun mucibince lise ve orta 
mektep talebeleri her sene va. 
tanın müdafaası için ibir kaç haf.. 
ta talim yapacaklardır. Ü~ ytik· 
seksınıf talebesi son tahsil aY· 
ları içinde tüfekle at:Jş talimleri 
yapacaklardır. 

Malta üzerinde 3 İtal
yan tayyaresi düşürftldü 
Moıta, 26 (A .A.J - Resmi tebliğ: 

Çar§amba gUnU cereyan eden hava 
muharebesi esnasında 3 l tnlynn vcı 
tayyaresi dU§UrillmUş, bir İtalyan bem 
bardıman tayyare.si de ağır buartı 

uğra tılnuştır. 

---0--

Mühürsüz terazi 
kullananlar yakalandı 

Taksimde A'tmtepede tesis cdllml§ 
ola.n ça.'"§amba pazannda bcledlyc za· 
bıta memurlan tarnfıncbıı yapılaıl 

kontroıda. dutçu, lsmail ve dlğcr beş 
esnafın' mUhUrııtlz ve bozuk t.on:ızl 
kullandıklan görülmtl§, ve cezaya 
çarptırılm~tır. 

---<>-
Sinemada sigara İçen 
40 kişi cezalandınldı 
Son zamanlarda sinemalarda 

yapılan teftişlerde müşterilerin 
sinema salon.unda sigara içtikler i 
ve temizliğe de riayet etmedik· 
!eri görülmüştür. Bu §ekilde si
gara içen 40 kişi}'e cem kesil. 
miş ve 5 sinema hakkında zabıt 
tutulmuştur. 

Üniversitede yeni 
cloçentler 

'O"nlversftcye allllaca.k doçcnUer içı.n 
a tanlnrm lmtlhanlan ynpılmı .. ve 
bu imt!hanlardıı. kazananlar doçentli· 
ğo tayin edilmişlerdir. "Bunlar , edebi· 
yat faklllteslndcn Sabri ~lgC"ner, fen 
faltUltetrlnden Tevfik Okyay, edebiyat 
fakUlteslnden Burhıınettındlr. Di~r 

doçentıerlnlmtiha.nlan da lkincite§ -
rinde yapılacaktır. 

---<>-
Meydan temsili 

IJc)•oğlu llalke~inden : 

1 - tkincl meydan tenudll 28/ô/ 
041 cuma.rtcsı gUnll mat 18.80 da 
Hasköy nablycslnde Halıcloğlu ctva· 
nnclak1 meydanda ver cekUr. 

% - TemsUdcn eV\ ' v tem~il a· 
u Jfd"11ıı8 

rasmda amaWr azalar:; me U 
hafi! mllzlk konseri, 

. .. \ "ZUU Z • 

3 - Teman ve ı -· 



~ IiAZlRAN-l9U S A B E R - i\.Jipm posfaSt 

ı-.a s-;;;-s;D~hğı ve sağhk bahısferı : -
ia "Her şeyi öğrennliye çalış, 
h~tta taklak ~tmak bile olsa,,1 

~ea giin, imparat.orluk de\'. leri bir ada.mdJ. Bugünkü mi.na.si. 

VOCUOU EGRi TUTMANIN 
DOYUK ZARARLARI VARDIR 

::::e, Wffclkalcm , erilen hUküm. le artist ve sanatkir 
• ~ı, padi-:;ajıhmn giilünç huy. Bir gün İzzet Mollanın da. bulun_ 

, l'Dıdn.n, hahscderkcn, t..>dcbi duğu bir mecliste, devrin ~ 
~,\~Ya.si t.aıihimlzdc elıommiyet. ilim adamlanndan Hanı;crll Bey. 
..... ır lno\idi olan Keçeci 7..ado ız_ den bahsediliyordu. Hanı;erli Bey, 

.Ayakta nasll durmahdır? Tavsiye 
olunacak beden hareketleri nelerdir 

""'ı:. &tolla ha.kkıııda d.a birkaç satır otoıite sahibi bir adamw: Mükem. Yürümenin, ayakta durmanın, t'1.Jn ' hatta ' n-Ofes a.ıma.nm bile bUnye. 

~ 
t'*'·~·~. 1243 seterinde yazdığı ciL mel bir Jiıgat hımrb.mı~tr. Edebi. 
.. - ._ra.ne bir liylhndıı.n dolayı yat rn iJlm sahMmda cidden bir m.iz, sıhhatım!:z üzerinde pek bil. 
Pn--bı yük tesiri \·~dır. 

a.:':;' hümayun" a ı t;nyanlk krynıet ,.e kadrctt1. Bunan iı;hı, '!"lltliıı f Küçük ya.şt.anberi sıhhi bir tarz-
ttıı_ e cnruı.n çıl..i1!:'1Jl1 kaydet her meclbte, bllhas.-.a l}iir \C Wm. 

~ta ~-~tını. ' den bahsedilen , ·c sanat5eH~rle da 'yürümiye alışmıyanlar, otur. 

ı;: ~l:t.ct l\lolla, lorn ihtUili, !IİB.\a. rin bir araya geldikleri meclisler~ duJdan, veya ayiıkt& durdu)tları. 
IYo Ilı bozgunu \:C Rus muharebeleri de ismi dalma snılınlı.. zaman• aldıkları yanll§ vaziyet ve 

eıı .. a harEıketlere dikkat etmiyenler, 
da 0 ~!erindft)"tSChğı .bu liıylha... Sö;_7- fl!-~mda, na.'!dı>a bu meclise old k teneffüs tarzlarma ehemmiyet 

il' kıı k u r.a crt 'e durü~t bir li. girmi~. K. ızıl blr t.aabsup ufuneti 
in uıianıru~tı. nu, artık tamu. iı;indo bryni ufunctlPnml~ ümmi vermiyenler, yaşları ilerledikçe bu 
J!;ö~ t.a.h~kkuk eden knti hc-ı.lmcti yobazlardan biri, Hançerli B<'lin fena oturuş ve yürüyüş neldlleri.. 
'-ıı en, gordüğü için müteessir o. Kur'an.• Kerim ,.0 ha.dh;le do uğ. ni adet edinirlT. Bunun neticesin-
bı.r' \"atanın felfıketino ağlayan raştı~nu, bur;hudan da salahiyetle de ekseriya bacak bel, kemik, mi. 
bir Ytı~c,·cıin isyıınmdıın b:ı.sks bahset.tiğini tıöyllyen bir zatm sö. de ve bağız-qak ağniarı çekerler. 
~ ~· değild.i. Ve Molla, bu Jfıyi. zünü ke&erck ı.;ordu; Başlangıçta pek ehemmiyetsiz 

t ..._ -nıcıa harpten \azgeçlp, sulh yo. _Bu adam, mademki bu kadar görülen bu hal ve hareketler bir. 
• ~lt.1111 tut -•· 

1
A dJf; çok seneler sonra insanın kendi 

ıo-• ;ın..,.. azımgel ini ı;öylü. ;;ey biliyor da, neden mü .. lüman •uıı. tabiati haline gır· er. Vücut te~ki-
olmuyor:' 

~ıılr Molla, baba.sı Salih li:f~ndi lı.zl"t Molla, bu ı;uale muhatap La.tında tesirleri görülür. Hangi 
1 tem;

7 0 
w •• •• •• .,. , _ tarafı.nıu çok kullanı ·oıısanız o 

lı:ı ~ 01,'TU, sozunu ÇC.llilı. olan adama meydan bnıı'kmadı, 
~2: '-•n•-- • b"lm ri tarafınız daha çok büyür ve vücu. 

•~• ' ,,<WAD, nro, ı C7-, yadan hemen ;:u güzel ce\abı verdi: 
"""0:16bnsta h t d 'i' ·· dunuzun şekli bozulur. ltı..... n oı; anmaz ı. ~ ıze gu. - Behey, Moll:ı .•• Sen bu kada.r • ., arkad Otururken de vaziyet.inize çok 
•L~ an atJp tutan bir adam caha.Jetinle no deyu t;anass.ur et. 
""&ildi s~ dikkat 18.zmıdır. Daima aynı bi. 
._-.. • oztinii dobm dobra söy. mcz:.hı? 
~~rcu. ?ılJUet rn nıemte•·ct ı~ıerine iz çimde ve kusurlu surette otur -"'ll(,. • ,. .• zct lUolla, dört oğlu içinde 1 
..__ ıa .. ıı..al"r " .... zırı. •'tcbnaı· ft•lc•J,· h' ~nı 1 manm da birçok mn.lızur arı var • ':"~ JU• .. .... , ..,.. mii :m hir <]<Uııı yet olan Fuat Pa-
tL l'tebcl tıuıiün.r:i~·e trucdim" eder. ö dıT. -=rı " ~:ışa ~u nasihati ,·enni5tlı: " ğ. 
"'- ~ lıir taraftan do. devrinin ev. . Sıhhi bir şe.kilde oturmayı kü.. 
~ı ren oA-lum, her "~Y• ogrenmeye 
" ğf adamlarını, fs. görmez ri<'3. çükten öğrenmeliyiz. MeselA bel-vlij gayret et,, hatta takla atmal< bile 
d de diliyle, kalemiyle bim c..diıı oba!" kemiğinizi bükerek oturmak, otu. 
ı:ıl'llrtlu rurken a.yaklannrzı arka.ya doğru 
,. • kzA!t Mol~ ur.an boylu \O ge. 

Crdj;·,.; ı· 'hn d'· h •· d çevirip uçlarmı da dikmek, sıhhat 
lh.., o• ayı , pa '":18 ' " 1Z ır. niş vücutlu bir l'rkck güzeliydi, ~la be b d ~ • li için çok tehlikelidir. Ayak ayak 
l._ nı er, e\nn nca \'C (Bah..: efldir) adlı e'>erlnd"' uzun .._,k · • '' üstüne atmanın da ~lr zararları 
itle~ arasında dn kendisini ı::;östcr. boylulu~ hakkında. güzel teşblhli v--
~e Sebcı> olmuş, odcbiynttaki pa.rç.alsr vardlt'. Bunlardan bir 

vardır. 

~ 0 Une, idari ,.c lynsi ecııliedc kıta), na.tdediyorum: 
~b!>lr şöhret f!ldcmI;:.tJ. Fakat, 

• ti ·"ev l'n.53 araya gtriıı padişaha Ey Süleyman.• zaman biz ki ehli 

l•~r etmeseydi, hazin ,.e fed sa.hm 
ı.''bet tahakkuk edecek, izzet Cismimiz fil kadar, kıymet.iz u'.ıur 
~~ ~~ 

öidüriilcoektJ. l\ Bu cesamet var iken bizde, sen 

01111 
~a eklenen • oJltL ı:;ÖZÜndeıı insaf eyle, 

tıı ha bir sofu, zannctmc-~t cloğ. Yok cihanda yerimiz . hane-i zen. 
tin ~fl.lı!ir. İzzet_ Molla, bilakb 

tf!Jı:~' Zarif, csplrl tiiel hazırccrnıı 
bur kadar 

ICrfn ''mazmunperdaz" dedik-
---_ ------------------·----------~----...;._----~ 

!,.... ________________________ , 
. 

V AKITin yeni tefrikası 

üMRA IL,D 
Türlü hayat fociaları, merak ve heyecan verici 
ralar, esrarengiz biı hayat, memleket rnaıı,arnMri 

bir ruh tah!ili 

mace. 
derin 

Yazan: 11.eli,k. -~ltmet S.~ 

1 temmuz sah giinü başhyor 

Sanat veya meslek icabı günü. 
nün 1 biiyük biT kısmmJ ayakta ge
çirenlerin tabanlan düzleşir. A. 
ya.k kemeri çöker. O zaman aya.. 
ğm keuıikleri ve adaleleri yerleri

ni değ:iştirmlıı o~du.klan için za. 
manla ftddetli ağr1la.r b&olar ve 
ciddi bir . bakım Jazmı olur.. Bu 

vaziyet vücudun göçmeaJne, göğ. 
sün. içeriye . doğru kaçmasına da 
sebep·olur, ve bünyenizde zafiyet 

başlar. 
Faka.t bUtün bu i§ler, her gün 

saatl-er~ a.Yakta dunnakta.n değil, 
yanlış . ve fena bir bl~de dur. 
maktan ileri gelir. . Doktorlar bu 
hastalıklara· uğrayanların ekaerI. 
yetle ayakta dururken vüeutlan
nm ağırlıklannD. yalriız bir ha. 
caklarma verdiklerini ve topukla.. 
n bitişik, -ayak gçlarmı dışa.nya 
doğru ~ tuttulıfarmı görmüşler
dir. BirQOk butalıklar, hep bu fe. 
na duruşlardan meydan& gelir. A. 
yakta çalışmak mecburiyetinde 

'bulunanlar daima vücutlarIJ?ID sik. 
tetini. lki°ba.cağma birden vermeli 
ve ayaklarını · bin.~lrine muvazi 

tııtıriaİıdır: Yürürken bile ayakla.o 
rm . müvazenetine dikkat 18.zundır. 

Topuklarınızı birleşill'İl', ayak 
uçlal'ınızt bir dar zav.iy-O meydana 
getirecek şekilde dışarıya doğru 

.._ _____ l':ml131-••-------------------.. I ~mız. Öylece bir dakika durunuz. 
Sonra ayaklanıutm biçimini de • 

BU MÜMKÜN DE SIL .Mi? 
Er Son Dakika okuyucularının şu aşağıki bir 
kaç satıra göz gezdi,·melerini rica .'!deriz : 

Meşhur bir haydut ~ndrava ge~ek u~ere '-:apura 
binmiştir. Maks:>dının L'>r.aı:acla e~ektri~ .t~c~~lcn yap. 
maki" uğraşan zengin ve jhtıyar bı~ ln~lızı oldurmek ol. 
duğımu acıkça söylemekten cekinmiyen bu haydUda 
Londraya ayak basmak nasip o~adı. . 

Haydudun bulunduğu buyuk vapur Londra dok1an. 
na yanaşmadan on saat evvel ihtiyar İngiliz bir hastanede. 

~d~ . 
Londra pc;lisi ihtiyımn. hicbir .. ~~~. L~~~ya a~a~ 

basmamış olah haydut tar.dhnd~ o.~u~ldugune kanıdir ' 
''Bu mümkiin değildir!,, dıye duşunenler 

Kara Kapının Bekçisi 
ni <.ıkuduklan vakit yamtchklannı anlayacaklardır. 

Bir Kaç Güne K a dar 
R ~ !fft:5Dakika şıı.11 (;C' : .. !I ~ 0 ll r~~ N. "A 

bedl1nUftl. ' - ÜT LJN LA R 1 L-1 
KADı. 

ğiştiriniz ve .biraz da ayaklarınızı 
biribirine tamamen müva.zl olarak 
gene bir müddet ayakta durunuz. 
Bu ikinci vaziyetin birindden da. 
ha rahat olduğunu çabucak anlı-
yabilirsinlz. 

Çünkü ayakta durduğumuz, ya. 
but ·yürdüğtimiiz zaman ayak uç. 
Jan dışarı doğnı olursa vücudun 
l>Utün ağırlığı ayakların iç tarafı
na, )·ani kemerlerin bulunduğu ta. 

tarafa yüklenir. Bu vaziyet sene. 
lerce tekrarlana tekrarlana niha
yet kemeri çöktüriir. DUztaban o. 
lur ve şiddetli ağrılara dayana.. 

mazsmız. 

Eğer ayaklar müvazi dururea, 
vücudun ağırlığı dış kısma yiikle
nir ve ayak kemerleri yüksoktc 

kalır .. 
Bu yüz;den türlü hastalıklara 

uğrayan bir adamı :iyileştirmek i. 
c;in evveli bu fena alışkanlığın za
rarlarmt anJatmaın.. A}•akta dUT

mamağa ç.a.J.,ması o zaman hasta.. 
J!klar kendiliğinden geçer. Ayak 
kemeri yerine gelir. Vücut doSru
lur, . hanıaklarda hastalık kalmaz. 

İçeri doğru ç<Jken göğsü doğrulur 
r&hat n efes alırsmrz. ' 
Kıymetli doktorlarnnızdıın biri 

bu rahat.c;ızlıkları tedavi etmek J. 
çin şu esasları tesblt etmiştir: 

1 - Ayaklarınız yanyana ve 
muvazi olarak durunuz. Aya\ları
nıztn dış taraflarına basarak. ta _ 

banl~ı: biribirine karşı gelecek su. 
rette çeviriniz. Yaln:z ayaklar 
mümkün oldub'll kadal' biribirine 
yakın olmalıdır. Bu hareket yapı. 
hrken dizler tamamen gergin dur. 
malıclır. Bunu on defa mutlaka 
yapınız. 

2 - Ayaklarınızın uçlan ~eri
ye, topuklar dı.şarıya gelecek §e .• 
kilde durunuz. O vaziyette p3r _ 
maklarmıza basarak mümkün ol • 
duğu kadar yilkseliniz. Sonra ökçe 
lel'inizi yere değdirmeden indire • 
rek ve bu hareketi de on, on be3 
defa yapmağa çalışınız. 

3 - Parmaklar içerl, topuklar 
dı~arıya doğru durunuz. Yine par
maklarınıza basarak topuklarınızı 

kaldırm1z. Lakin aşağıya doğru i . 
nerken ayaklarınızın dış kısmı par 
maklal'dan topuklara kadnr bir ya 
rrm daire çizecek şekild.:ı hareket 
ettiriniz. Bunu da on kere yapma. 

lısııuz. 

4 - Sağ ayak sol ayağın öte • 
einde olmak ve parmaklarla to • 

puklar muvazi durmak üzere ayak 
larmızı çaprast ola.ra'k koyunuz. 
Bacaklarınızı gergin tutun ve bu 
vaziyette sağa sola eallanmız. Bu 
hareketin de on defa yapılması la 
zundır. 

5 - Ayaklar muvazi, diıle'r ger 
gin olarak ve dizlerinizi yüksel • 
mcden ayakların yalnız dıv taraf _ 

lanna ba.sarak bir dakika öyle du. 
runuz .• 

6 - · Sol ~ağınızı gerip sağ 

ayağınızın topuğu, sol ayağınızın 
parmakları önüne ve parmaklan 
sol tara.fa gelecek ve sol ayakla 
bu vaziyette bir kıüm zaviye mey. 
dana getirecek 5ek.ilde koyunuz. 
Bu vaziyeti aldıktan sonra bacak
larınızı geriniz. Ve vücudunuzun 
ağırlığını öne doğru veriniz. Sağ 
ayağınızın topuğu yerden ayrılma 
mak şartile parma.klarmızı: müm • 

kün olduğ ukadar yukarrya. kaldın 
nız. 

7 - Altı sayılı hareketi ayak 
değiştirerek bi~k defalar tek _ 
ra r ediniz. • 

8 - Ayaklar muvazi, parmak • 
larla topuklan birlbirlerine milin _ 
kün olduğu kadar kuvvetle yaklaır
tınp adeta yapıştırın ve dizleri 
gergin duracak şekilde bu hareke
ti de beş, on kere tekrarlayınız. 

9 - Mümkün olduğu kadar par 

maklarmızı: iç tara.fa çevirerek a.. 
§ağı, yukarı bir dakika veya daha 
çok müddetle yürüyünüz. 

Bu hareketler.in. pek faydalı ol _ 
dı&ğu birçok toorübelerle anl99ıl _ 

m'l§trr. Yürürken bazı: insanJar baş 
larmı arkaya. doğru eğilecek şekli
de <ilk tutarlar ve göğüslerlni de 
dışarı doğru çıkarırlar. Kannlan
m içeri doğru ~erler. Bu hare _ 
ket hiçbir za.man srhhi değildir. 

V-ucudun tal>H vaziyetini vererek 
yürümelidir. Tahil yürüyüş de vü. 
cudun dik durmakla beraber çene 

ile göğüs bir hizada bulunur. J{a.. 

rm kendiliğinden tabii vaziyetini 
alır. Eller de yan taraflara haliy
le sarkarlar. 

'Masaya mütemadiyen a.baıunak 
tan, fena bir tarzda oturmaktan 
omuzlar çöker, kanhurlaşır. Göğüs 
i~ çekilir. Bel kemiği iğrillr. Bu 
fena hareketlerin önUne geçilm<'Si 
için her zaman beden tcr'blyesl ha 
rekctıerlle uğrnşmak lfızımgolir. 

Bu knnburlaşmanın tedavisi i -
çin aynı mütehassıs §U hareketle. 
ri tavsLye etmektedir: 

1 - Duvara kat'§ı ayaklarmız 

muvazi durunuz. İki kolunuzu kal. 
dı.-ıp öne uz.ltmız. Öyle bir vazi • 
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} ıı ASKERLiK lSLERl 

1 Temmuzda 
Hazırlık kıtasına sevk 
li'n.tlh Askerlik ı;;u~lnden: 

1 
1 Temmuzda Deniz 

bayramında yapılacak 

yarışlar 
tırtanbol Sn Sporlan A.Janhğmda.n: 
l - ı Temmuz Denizcillk bayra. 

ınınd& yapılm&k UzeNı Mod& koyunda 
kürek Te yelken müsabcıkalan tertip 
tıdilml~tir . 

2 - KUrek müsabakalan Kltipler 
aruında olacak ve yan§lar Bir ç1fte • 
lkl çifte ve Dörtlü skiflerto yapıl&. 

caktır. Bu mUsa.bakalar bayanlar ve 
erkekler olmak üzere ikl kısımdır. 

8 - Y~lken mUsabakalan 12.'M.2. 
Şarpller arasında olacak ve klOplcrc 
da~ olan, olmıyan bütün sporcular 
serbest olarak mUsabakay& işU~k 

edebl}ecektfr • • 
4 - Kürek mti.sabakıııarınıı. saat 

J.:S te, Yelken mU1abakalarmıı aaat 18 
de ba.~!anacaktır. MUsabıklarm - nAn 
edilen saatlerde hakem heyetine ~ll
racaatlert teblljt olunur. 

---O

Yüzme teşvikleri 
Su Sporlan Ajanlıfmdan: 
1 1- Yüzme Teşvik Müsabaka.lan• 

nın ikincisi 29 Haziran Pazar gtiııU 
saat H te Moda yüzme havuzwıda 

yapılacaktır. 

2 - Mil.sa.bakalar bUyilkler ve kü· 
çtıı<ler olmak Uzere 1ki mut yüzücQ 
.aruında icra edilecekUr. 

4ı - Hakemler: Rıza Sueri - Sıtkt 

Eryar - Bekir Ma.cur - Nuri Bo. 
8Ut - Suat Erler - Faruk Blrğen . 

Lise ve daha. yüksek mektep mc. 
zunu o:.Up ta ehliyetname derecesi or. 
ta olıı.nlıırm 1 Temmuz 9U tıırihinde 

hazırlı~ kıtasına sevk edilecekleri ya· 
zılacak iken daktilo hatası olarak 
24 Hazlı-an 941 tarihli ilAnmıızda l 
Ağustos 941 şeklinde yazılmııı olduğu 
lnt.l§ar eden IH\nnnızda görlllmll§tür. 
Orta ('bllyctnamellierin sevk tarihi 
l Temmuz 941 olduğundan evvelki 
iltmımızın bUkmü olmadığ: ve bu §C

ralti haiz okurların hemen .!CVk cdiJ.. 
mek üzere ~ubeyc müracaatlnr:ı flAn 

olunur. 

*** S(>~ l"OKI.A:IJAYA OAVET 
Beyoğlu l'abancı. A.8. Şobe!llnden: 
l - !stnnbul viltı.yeU bancindeki 

askerlik ııubclerinde kayıtlı oıup ta 
Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları dahilin· 
de ikamet etmekte bulunan 1837 do. 
ğumlu ve bu doğumlularla muameleye 
tAbl muhteHf doğumlu erlerin son 
yoklamalarına §Ubcmlz binasında te. 
şekknı edecck askerlik meclis1 tara· 
fında.ı 2 'l'emmuz 941 Çarşamba gtlnQ 
ba§lanarak 941 Ağustos sonuna ka. 
dar devam edeceği. 

2 - Yoklama Cumartesi ve Pazar 
günleri hariç olmak Uzerf\ haftanm 
çift gtlnlerinde saat 9 dan 17 ye ka
dar yapılaC3ğı. 

3 - Askerliğini sağlam olarak yap
mış ihtiyat erler arasında sonradan 
hastalıklı ve anzalı bulunanlarm du 
yoklamanın devamı mtıddetlnce mil. 
rııcaaUan ve bu mOddet zarfında m~ 

~ 

Atletizm grup 
birincilikleri 

raca.at etmemi§ oıanlarm aynca mu· 
: ayeneye sevk edllmiyecekleri. 

4 - Yoklamasmı yaptırmaya gc. 
tenlerin behemehal nUfus cUzdanlan. 
nt bcrııberlerinde bulundurmaları. 

İst&nbııl Bölgeıfli Atletb:m Ajanlı-
ğmd~n: 

28 Haziran 1941 Cumartesi gtlnU 
saat 15 de Fenerbahçe Sladmdıı Atle· 
tızm grup birincilikleri tcnı. edileoe. 
ğlnde:ı aşağ'ıda isimleri yazılı hakem 
arkııda.şlarm lt'.ıtfen teşrtneri rica 
olunur. 

Bn. .Mübeccel, Jale, lfakat. Unvan 
Tnyturoğlu , M. Ali, Enis, Dr. Nuret. 
Un Savcı, Firüuuı Tekil, Ccz:ml Şıı.· 

hlngiray, Cemil Uzunoğlu, ııı:. KA.zım 

Uzunoğlu, Nazmi TUfekç! Hamdi Sa. 
ver, Suat, Neriman Tekil, Ragıp Sez. 
gin, Cemal Venç, Bilek, Agopyıın, Su· 
dl Aziz, Sadık CeyJln, Tahsin, Mu. 
fahham, Suat Kesim, İhsan ÖrUcU, 
Turgut Ata.kol, Y. Sklndriıı, Melih 

Sağtur, Selçuk ÇatıJ, Halt'.ık Heldz:o
oğlu, HalQk San, Fikret, tbra1ılm Ger· 
ç.el, Hayati Oggan, Nuri örs. 

yctte durunuz ki, elleriniz, omuz· 
lıırınızın hizasmda bulunsun ve a
vuçlamıız duvara dayansın. Topuk 
!arınız yerden a)Tılmamak şart.ile 
vilcudUnüzü çenenizle, göğsUnüz 

duvara değincey~ kadar ileriye gö 
türilnüz. Tekrar ilk vaziyete gcllr 
ken derin bir ne:fes almız. Ve tek. 
ra.r a.vuçlannızı çenenizi ve göğsü 
nüzU . duvara yaklaştırırken nefes 
veriniz. Bullu on defa tekrarlayı_ 
nız ve topu,klarımzın yerden ay • 
nlmamasma dikkat edin. 

2 - VUcudumw.un sağ tarafnu 

duvara değdirin, ayak!4rmız mu • 
vazı gelecek §ekilde durunuz. Sağ 
kolunuzu omuz hizasına kaldırarak 
arkanıza doğru duvar bOyunca u _ 
zatıp avucunuzu duvara dayaymız. 

\ . 
Sonra eol eliniz kalçanızCıa ön tara.. 
ftıııza doğru dönerek ve ayaklan • 
ruzı katlyen yertien ayı~& 
dikkat ederek sol omuzunuzu do -
va~ değdiriniz. nk vaziyetinize 
yine sol eliniz kalç.anmda, döner
ken derin nefes almız ve yine öne 

· doğru dönerken nefes veriniz. Bu 

hareketi on defa yaptıktan sonra 
vticudun\l%\ln sol kısmmr da aynı 
surette değdirerek yine on defa 
te.krarlaymrz. 

Bu hareketler çok kolay ve fay 

dalıdır. Bunu altın~. yetmiş yaşm 
daki kadın ve erkek herkes yapa.. 
bilir ..• Yalnız bu hareketlerin 8.(}ık 

lıavada yapılması daha faydalıdır. 
Nefes alırken mutlaka ağzınız _ 

dan değil, öurnunuman almağa 

çahşısmtz. Bir çok insanlar pek kı. 

sa ve hafif nefes alırlar. Munta -
zam şekilde teneffüs edenlerin ne 
fool~ri genllj olur. Teneffüs işini 

yaparken temiz havanın ciğerleri 
ta.mamiyle doldura.bilmesi için de
rin nefes almak §arttır. Eğer içerı 
çekilen hava aşağıya yani mideye 
doğru genişler ve yayılırsa o za. 
man göğüs dar kalır. Midenin §ek. 
li bozulur. ibu bicabı baci7in aşağı 
inmesine llebep olur. Onun için 
beden terbiyesi hareketlerine her 
kes:tn kıymet vermesi şart:br. 

:S - Yoklamanın devamı mUdde· 
Unce müracaat etmemiş olanlar hak. 
kmda kanuni cc.zanm tatbik ed!loccğl 
ill\n olunur. 

• 11: * 
Beyoğlu Yerli A8. ~ubeslnden: 
Kısa hlzmeUI ve orta ehHyetnamcll 

olup ta eı;ba.bı sıhhiye ve saire dola. 
yıslyle acvk edilememiş bulunanlar 
29 Haziran 941 tarihinde yedek subay 
okulunda bulunmalı: üzere §'lmdldcr 
şubeye müracaatları ill\n olunur. 

• * * 
BeJoğlu YerU As. ı;iubeslnden: 
1 - 337 doğumlular ve bu doğum 

luJarla muameleye ~bi diğer doğum. 
lularm son yoklamalarına {l Tem. 
muz 941 tarihinde başl:.nacak vı 

l Ağustos 9H) ere b.ltam bulacaktır. 
2 - Yoklama ayın tek gUnlerindP 

aınbo.hleyin saat sekiz buçuktan ak 
§3.m saat altıya kadar devam edile. 
ccktir. {Cumarte.st - Pazar ı;Unlerl 
hariç). 

3 - Yoklama a§Bğıda gösterildiği 
Uzere Nahiye nahiye yapılacaktır: 

A) l - 7 Temmuz 941 de Beyoğlu 
merkez nahiyesi. 

BJ 8 - 15 Temmuz 941 de Taksim 
na.blycal. 

C) 16 - 22 Temmuz 941 de Gala. 
ta nahiyesi. 

D) 23 - 31 Temmuz 941 de Ka· 
ımnı>a§::ı nahiyesi. 

E) ı - 7 Ağustoa 941 de Hasköy 
nahiyesi. 

F) 8 - 15 Ağustoe 941 de Şi§U 
nahiyesi. 

G) 16 - 22 Ağustoıs 9U de Kc.. 
merburgnz nahiyesi. 

H) 22 - Sl Ağustos 941 de .KJ88 
hlzmçtlllerin yoklaması. 

Bu utm daveUye mahiyetindedir. 
Temmuz ve Ağustos ayları içinde Mı. 
1! mazeret yoklnroasuu yaptırmıyan· 

larm 85. maddeye tAbl tutulacaklan 
ilin olunur {9702} 

'(. .. tl-

Eminönii Askerlik Subesitulc11: 
336 doğumlu ve bu doğumlar

la mua.mt>leye ta:bi muamelesi 
tekemmül etmiş kısa hizmetli 
orta ehliyetnameliler 28 haziran 
941 tarihinde Yedek Subay oku
luna sevkedilcceklerinden nufuı: 
cüzdanı ve askerlik vesikalariylc 
mezktir tarihte şuhede bulunma
lan ilan olunur. 

'. - . ,,...-.......,...----.._ 

ıf_'(Qulgıl):_ 
27.6.1941 

Iı.45 Ajıwıs 

ıs.oo Karı~ık 
progranı 

UJ.13 Kanşık 
fnsıl 

proı;ramı 

ıs.so Kuqık 

program 
18.0S Fa&ıI sau 
ıuo Kon~ma 

18.40 Radyo 
\ing 

(lrltestraın 

ıt. 00 ık tnılııt 

ıouzltl 

ı l*.SO Ajana 
19.45 Klbik 

program 
l0.15 Rad;)O 

gauıt~ 

20.45 'olo 
şarkılar 

tı.00 Zlraaı 

takvtmt 
'?1.10 Tem8ll 
22.00 Radyo Mlon 

orkestnw 
2%.SO Ajana 
2%.45 Radyo r.ııhn 

OT'kestl'M1 



i NYA · TARiHiNiN ilK--lllllJmı 
--;:;c:;;; ~·· BOYOK TANK 

Re.millies'yc girerken karanhk 1 mhlı düşman kıtnatmın. çetin 
asıyorou. Yol uzer inde, bitu ı bir muli:ır(? y tutuşan Alman 

.:vvel cerevan eden mıtluırebeftin tank arı içın bu~ ı , bır tehlike 
netıcesi olarak huroahaŞ ol.mut iejıtil etlUderim afiladı zirn a.r
ve vanan bir ~k z:fhlı araba 'fö kauau tehdit ealyul'Jai'dı. Fakat 
tanklara tcsa.dilf etliR. f>Üİjiii.an ne yape.biJirJerdi 1 Piyadeye Jtar. 
taı ·Janm bu vaziyette manevra,. §1 tüıJtl 

• Yn~ 29, boy 15.5, kJlo 55, güzelce. 
acil Ye <' IUI yUksak tiıhsUll. iyi lisan 
bilir. Hn.:tııaıı ıı:ı tı3at mc~ı;ullyete kar 
§J ayda 110 llra ı :..unır lılt kuı 6ğret 

men S('.15 yn§lnrİn<ıa kaı'f\kter sahlbt1 

nskerl ve ııh il; bir dok torla evıe:n.. 
môk l.Stcmektedlr. Rcr!m ve sarih nd. 
reste CMar) rliirtZiıi.e mUracaat.. 191 

tarda yapılan nişan talimteriniD 
boşa gitmediğıni gördük. 

İşte böylece. 18 tntt.yıata, 
"tanka karşı tank'1 müharweaın. 
de muzaffer çıktık. Krlıı.atmıız 
düşmanı mağlfip ederek geri 
me~tıeı-ine atmakla kalmamıg 

ayrıca 53 tarıkını tillirip ötmiqtl. 

f 

* Yq 8-t. bt:iy 160, klto 65. KUfiıl'til, 
~~~~~.....,..~_.........,.,..... ayda 70 Ura kadar knzruıan, Slğnt"a, 

rakı, kumar mUbtelQsı otmıyan bir 
1 bay, mırl§m, clll veya mavi g6ziU 10.. 

20 den yukan bir köyır1 Jı:uı!yle ev. 
1 lehmek !slcmcktedlr. (18 k6)1U S.R.) 

.. reın%lne milraetı.at • 192 

DU~'tlan bir.den !ayıca Jtuvvet. 
il ve üst.ündü. Ta.öklannm Zirh. 
lan bizimkilerinden cok aaha ka .. 
lrndL Böyle oldliğu hrude mtihao 
rebe etmek kudreti biiııe dahi -
ytllaekti; 00 8ebep1e dUşmanı Topçu taras&ut mevkii 
yendlk lmlia ettlıt Ye gen,e pus.; 
lttirtttlk. 

Geoe çaWk' guçti. Zttiilı alap 
mu ııabahrn Jti.rinhfmd* tü.f. 
rtm hazır bir vlilyette bekliyor. 
du. DyJe mevkiinc aelmek için 
on kilometre ilerisindeki Pervea'İ 
geçmek lliım. HatbUki kesif tq 
yareJ~fifulz Nr\ie.'de 4C* tııU~ 
tank manialarmm buluiidufllittl 
haber vermişlerdi. byie mevkii.. 
ne taarruz etmek için bu nwtl. 
ayı a§l!lak llmrtdı. Ramlllieilden 
tank maniatnrına kadat gWD 
yol ama~rz eçtl. Mlüifi, Jtilo. 
metrelerce tii.Mln &mit ~
maklrk. tel ôrgnlcri Ye çnkuilar. 
dan föaretti. Ön.ilmi geldiğiınis 
alaya meruıup ''llılha b81Ukleri" 
demir t>arnıökliltlat' AfiSifidA 
yol ll!';tllar. 

Demir pu.rmaklııtlan iökeöU. 
mek için infilak maddeleri kut. 
lannuık icap etti. 

Nihayet yollar .u:ııdı, ft 
tanltlar gayet. YtL q blfl.1flti Al'.ı 
kasında manialar arasıfKlift 
ge<:tl. 
Bb:i asıl hayrete dtiŞüic.ıı §ıt1, 
manfalann arkasındaki -1p.r w 
ist1li1Ulffı.lttriii dlllöllfl tarifin. 
dan boşaltılmış olmasıydı. 

li'ftı iilar füt~arkefi siper .e 
istihkam h.-.3 :ı saı •ırz mataeme 
btraknu. tı A ına k bir haİ 
~ stUka tayy&relet!nlft 
tesiri oJacn.k. .. Tanklar, zırtm a. 
rabAlrtr, yavaş. yAVMJ ~ · trltl 
arkaya geçerken, düşman tay .• a,.. 
releri fı:rs:ıtta.n bllistlfade Uzerl. 
mlfJf irombelannı boitltıyorla,..._ 
dı. Bu sıkrşrk vıuiyetti giliöt bir 
hcd& t l.11 tliğiffitı Hrılde 64 
nrn ünlın c111~i ~~1irt b1t.den 
çok uLak1a.t"a dUŞllyoroü. 

Bôinba!'dnnan tayyareleri or. 
tadan cekilincc so1 taraftaki or
manda mevki almış bulunan düş. 
man Uhkle.rınin 1ıt ly1e karşı. 
lqUJt. Birinci Wtnk, bU VülY@t 
karşısında arkadan 6o1o.şa.ra.K 
düşmanı çevi:fdl. ÇieVirmc hfi.re
ketf erinac muvaffak olınamız, 
tanklarımızın dilmnab tanJda.nn,. 
dan 6afül sUr'atll olmMıooayaı. 
Fransızlar ,vaziyeti lı!9bit ederde 
ona. ;t'~ m~vzı alttiağa vnklt uu. 
lamAdılar. J{olayca mtığlGp. Mil. 
diler. 

Pirl~a. yegane çare olarak 
Polon}raaa iğtinam etmiş ol6uğu 
unk dafl topunu harekete geçli. 
di. Mühim.matı çok amı. Hay. 
ret edilerek bir soğukkanlılıkla 

top :ba.$ifia bizzat geçerek, sanki 
talimdeyimş grbi atey! başladı. 

Kısa bir zaman&, mennilcri 
bitti; anCak iki tine kı:ildı. 

Mat dUŞfüamn dört tanlü 
tahrip edilmişti; alevler içinde 
yanıyordu. Tehlike hcnilf berla. 
raf edilmiş aayılama:adı. Zira 
imha edilmemiş daha bir çok 
tAfiltla beraber, kumandanın bu
lunduğu tank vardı. Bunlar faa.o 
Hyete g0Çerelt !artrit ota;bllirter. 
eli. Pikra son bir çareye bdş vur
au. Hayat.mı bile bile tehlikeye 
k.oysru ~ tanklarına eoo 
kuldu ve kiülıaooamn bıilundu.. 
fü tanın teı!btt etil. Tali ce
lsurlata aatma yttaım eder. Pik_ 
ra, üç kilo ağırlığındaki füna.
fnit.i bu teSbit ettiği tankın altına 
attı. Tank, ıuUtld bir tarax'l ile 
havaya uçtu. Diğer ta.nltfar bti 
'nii1'6t ka_rşısmda selameti da. 
ğtlmıltta btiUluı.ar. Dağılan tank 
lat aft ilt mror "erem~lerdi. 

Müliareoo uu elfi8&. bUtnn 
şlddötf fi &?Yam edlyortlti. Söl 
tArafta liarbedeft kAttleŞ alayıtnıı 
6Üf,m4fllii Ço1l ıru.vvet.ıi bit cUtU
t..&ffifyl JW1ı1~. Malprou• 
\re'un ele ~esi. ileti hatta 
tMJ)~tt 4U!ttft!n tanltlarmm pe
fltM - im l Fnuısıt.lan geriye 
tıelülM~ fnaüt etti. 

"Drt..E" 1srUfitAMLARI 
öN'ONDE 

Henüıi öğle olmamttü. Dyle 
lntMôine taarıı.ız ebneJt ve 'bura. 
aını yll.Milk planı n.kit geçtıkçe 
Olgwıld!JiyO['. Dyle i8tlhkimlan .. 
ttın 6nüooe çetin muharebelerin 
Olacağı atat tabii idi. Zira ~ 
rnsı Namur çelik i UhkAmlarrnı 
öill6afaa eden bir mevkklir, 
Dyle'I ele geçirm ~ rouveff ak 
ot\ıftölt çok ağır bir .tWt>e ilidir· 
mit oJt.ca!m ve dUŞihaıili1 bu 
dar.beyi Ulklenn ka&r hiSSetle. 
deifi mUhakktktir. 
Dyl~ mevkiini, delm• i~in a. 

la.ynnrZ; Deşt& ikinci tabur ol 
malt \İ7i?ft, Gemıblout'W1 gimao 
llndc mevki aldı. Baude8el ve 
Ratebtoutaan ~rek taatt\.tf'.a 
bal! dt. lte flôlda ee.ıtizinci, 
öiığ6& !itnct, altihcı bölük de 
ıırunıann arKdirtdL .. 
Bnyuıc ~ varıldtğt taman 

zırhlı ltftaatıınm top atiiıgi yağ .. 
nhtru altında ıtaıaı, DUşınfil\ı çUi 
kur bit ArUiden ~n Ve yalnız 
bir- ıtaç nöktatla.n geçit veren ae. 
ffi.ipYölU hattmm ~r1sintleydi. 

( DeoonH u<.if') 

OPJ:)h A ron 
Halid Ziy~ Konuralp 

lk t. C11 ( ~ıtnAHI DÖÇENTI 
m ô hl i~lııtl 1 lJ llllcı:ıt Eibahlrn 

Apilflm ili l NUfnAradn 
IW tün 6fl00en MHıra 7 ye kedıtr 

·r~ıeton ı t:a20t 

Birinci oolllğe mensup tilfiıt. 
lar Malprouve•u ellerine geç1rdi
lcr. ve ileri hareic~tlefifı@ devam 
ederek vaı:iyeti lPnimi7..e ~~\fitdlo 

ler. .Zruıtfi!ız bir hale Mkulan 
düşmanın sol tarafrtıdt\İd dtfcr 
bir Fr?.ıısız ımiıh kıtaları butun_ 
dukla.n dalgalı araziden istifade 
ederek birinci bölüğümiltlln im. 
ha ediCl ateşinden kurlUlmut\u. 
Asteğmen '.Plkra.'nın idan?sİMNd 1 
i)r.lde anıziyi rnay, .. t en ~ 1 
mizlemek için ilerlerken· gizli 
l'ramm tankla.n ile ka"lıl&§tı. • 
Bir irıSantn fıiltlltr cesateti Ani 
o?aralt kJı l"e!Mftt. fükan bir tdili 
ıre karşı tftda ötçÜıür. Pikra. bt; ı 1 •-mil•••••••il 

1 I . . l ş ve ışçı arayan ar: 
1 t Ortanıektcp m .. zunu 17 yqında, 

beMp ve daktilo 1,lcrlnden nnınyan 
btr genç iş aramfiktadı... CUzeı Ban.. 
dırma otelinde Samiye müracaat. 

• .Ftnnsttca olarak ııse 8 progtaın~ 
na kadar (dnh!l) matemeUk tbeııap, 

hendese, cebir, müsellesat) dcrslcrl 
verir. (D.A. 27) rcnızln . milracaaL 

• Ll!ic ona geçmiş daktilo blıen bir 
genç af. bir Ucrctlc herhangi bir 1Ş a. 
ramnktadıt. (S. 707. A) remzi.De tttU. 
raeaat. 

• Ontvcrslte tab.slllnd bir genç rı.. 
Zik, kimya, biyoloji dııı.ıılerf verlr. Bu 
derslerden ikmalleri olanlan yetiştirir. 

(llS A.) rcmzlile mlİrocaat. 
• Tienrethlıiie ve mUess:ıselerin bfin 

ka, gUmHlk ve kamtılyo ~ıerlnl mü 
kemmel blr BUrette bııçarablllt bir 
genç iŞ nmmaktadır. tDroç) remzi.De 
mUracnnt. 

.Y. 17 ya~mda ortaokul mezunu, ~ 
ylWyesl kuvvetli bir S'!DÇ iş ara.. 
maktııdır. Beflktnş vaıdeçeşm(l Ak. 
tar floknği numan 2~ e mUro.acat. 
~ Liee bite kadar okumuı. şfmc!I 

iıhblye mektebinde okuyan bit enç 
latUde ça.l~bUcceğl bir 1§ aramak. 
tadır. Yazmı serl ve oku.,akJıdır- Ko. 
camusWap3§a ca.ddc.si Davutpaşa 

Tathana tnektep sokağı 21/1 A.H.V. 
"' 17 yaşwaa 1ltC z ac klnıSMl...8 bir 

genç iş ıı.ramaktndır. YllZ7sı gtlzel, 
rtyazlyem kuneUidlr. Az. bl.r ücreUe 
çalılJabillr. (Çalıfkan TUrk) remzine 
inUracaat. 

• sır F'11ı.nat% erkek ıısesı mezunu 
ış aramaktadır. Birat ını;bızee de bilir 
(Erol) rt:!D.Zlııe mflracaaL 

remzine mUracruıL 
• Ott.Amcktep cıe%Unu, t-ayati alil. 

mıık tnecburlyeWide bU!unm bir gene 
iş aramaktadır. FaUh bilyük OUukçv 
Salih Zt!klbeJ iôkağ! nwnara 
15 de Muzatfcr Oıey. 

• L:IKl muadlll orman mektebi llOtl 

srnıf tnlebcsl tatil uımanır.<ıa çalıı~ak 
ıstemektcdlr. Btraz daktilo billt. (Ki. 

nııatıtAr) remtıne muraeaaL 
• Heş lisan bilen genç .e lti))ir titr 

b:ıyM, ddktor, dijçl, yanında iş ar-.. 
rı1tıktadır. Ders •oreblllr, çocuklan 
gczdlrcblllr. KUçUk bir UcnıUc çalrflt' 
<Klbar) remzlrıo mUracaat. 

Aldırın ı.z: 
ApA'ıcb roiDuJan yaub ol- .. 

ltayuculanmııt.111 Uiıııl&tiııla teleıi 
mektuplan ldaieJWiemwleil Wfili 
aatıe!ıtan 6t1t7e ti4at tt7* _,. 11 
defi sonra aldlriııııiJan rb m. 
·(Pı\k 87) (I!!. 8) (K:M.) F .K. 26) 
(Çevik 165) (Tckyıldıa 3) (Nea!bô 37) 
(Bayan 8.§Çı) (Hadiye) (2092) (A.25) 
(Bayf'.ın)· (K. 12) (Yılmaz> ( S.O.S.i 
(Ö;ft.ıtmen) (Glttıill ISJ (T~l, (i& A ) 
(Çalışkan 't'Utk)(Aijü)(~ 67) lT.A) 
(Ç81ıfkan TUrk) 

Beyoğlu Halk t!iMmuı 
Bu~ matlno 11 de, ıeoe 8 de ' 

bllytik ttlm birden: 
l - Ali Bab8 • Hanın Rqtt Ttltk~ 
I! - Franken taYftjft !lftpnlılll; 
1 - 'ftlıUcA KMlttna (HıiTWj). 

o 

Raıit Rda TiyatrNu 
Bu akpm şenyolda 

BENi ô Pt1Ntft: 
Koınedl 8 perd 

DAUDl!l PIŞK:lH ....UleHI ltkit
rlk eaecekUr. 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: · 
ı.ı e ,.e orta okul taıe · itbı 11 tcmtnuSM 1ııifılıy.cak 61ll6 b.üı 

lknıtı kür anım iıtırltk l!!Wı)ttt!e bulu n:\ll ~- paaaıi'1Nt ft per-
crnl:re günleri t dokıu4rui on Ud)e ıcaaar nll'Jktıe'jıl ldl&niilnc mtlfiN'iı· 

utlB ISimlerlnl kaydı•tUnncJt::tf itli.umu blldlrillt, Kayıtı i 1 ta tfttUııarll 

pcr cmbo günU saat on ikl;t·e kodv de\·am edeookttr. 

4 .. 

numeılhlııamıdıl Arpaemtni m&halleM.t\46 iv'iK.i harap W mailliO!ıiam 
bulunan m sclt binasının ankıızı ıııtı.hnlllndo kaJmen satıl? ·tır. Lıt.elfülerii'ı 
3- 'i-941 per§cmbc gtın~ saat ll de nıahalıüıd~ btilunmalan ilin olunur. 

{M8~J 

l-;tanbUJ levazım amir. İğinden verilen ı L harici askerJ kıtaatı llAnıar. 
Yevmly •o ut t00.ooö kilo ,V!!111 <ıl, 20 tA 30 rutt devam tt.iMk taMHı 

1,5001000 l ıo (!l U.pilJi .Uffia ~lUJIJt.meye ltonmuııW". Jhıııüt 27"""'6=811 
cuma sUnU saat 15 d"' F'..sıtlş hlrcle aı!kerl saWi aıma koınieyonwık ppl' 
~aktır. 'il'nbmln bMfili n&,250 hrs. Uk temlnalı 4218 liradır. Taliplerin ka· 
nufil eaUmıarüe t.toldil meklup.arı.m ihale iıUit.ınaen b!.r kat e"'Vei kOii:il&
yona ter.llMefL ıtıJ ..... 1554) 

• • • 
AJ&jfril yHll. e t~eler ıtipalı aafflA eıtsiltmeye konın~tur. IUJtil 

80-E- ou ı;Aı:artül ıilıltı aaat 18 a~ 1zmlf'de IJY. Amli'UA1 üt.üi a.ınıa ltô' 
mlayonunıla 1 pılacakur, HepstrJıı htiiln bocK!ll :at,432 lira tık tAıftlldiU 

ıw liradır. Ş:ırtneını:sl komısyon<'.a görUIUr. Tallplertn kanuni vealkata· 
rlle tekili mektlıplarını ihale sa&U.'1den bir snal evvel komisyona ~ilirL 
Olıiii Mıktan Beher ldlöWftun ftjatl 

Til.M fasulJt! 
Kırmızı tıomaW 
Taze tübc:-
PaUıcan 

Bamya 

Kilo kr. M. 
87,600 a 
TG.200 • • 

\66,400 " .. 
fl4 ,400 İi 

84,6ÔÔ ~ 
28,200 8 

~'P=•Mt) 
• • • 

A§ıı#ıaa ~'O.Zllı mevıtnın 1t palı nHıa elt8ilttil!teti niMıattnda yüöt tİn 
Ye eaaUerde Gebzl'ı t' "(• rt S11.tm!llın<'.. komiSyonunda yapılacaktır. Talipleri.o 
ki!ınunl vcsıluıtar. le teklil mektupıo.rını fhalo saatk!rlnden bir R&at e.vel k~ 
misyo.ı:u vcrmelcrı. 

Cinsi 

sut 
(JJUn 

attdeyağt 

Sıg-tı eti 
Koyuıı eı.ı 

Ml \Ctı.r. 

ltl:rt 
40.0!Kl 

U20.000 

Tlltnn 
lire 
6.tiOô 

64.800 
11,0Q:J 158 .. to•J 

863..SIJO 
28.oOO 

Tenıllıatı 

UrA 
4 5() 

4UO 
ll.88Ô 
1S.T4S 
ı.ıôo 

tııa.ıı 
~ fl IU.l 
U.Mt H 
u.itı 11 
1.T 041 11 
3.7.941 l & 
T.1.0n 11 

(t7..i'10ılt 

T 

. . . . 
, "'· . . '"'.. -~: ~ ... ,, 

Hakiki Dostun Tavs·yasi Budur: 
Sabala, Ölle ti Aqam lr.. Yemıll 

Sonra Glade 3 ela 

Yurdda itti/ak Haline Gelen bu Kanaali 
Tesiae Niçin ve Nasıl Muva ffak Oldu?. 

Çilitliu "S A N ı ıt• lıl terkibi yU· •• 
~k blr klinYi §Rbeserüllr. 

i~in mUtcmadiycn taze plyuaya ~ 
kar. 

ÇUnJ;U bUtün "S A N 1 N" Jmlla· 
nauİartu dl§lCrl tCm1z, Bağiam ve gU· 
seldir. 

ÇfltlkU "S A N i N 11 dlfer mat# 
lartt n. rnn ç ôlt uctı.Zdur. 

Artıx bUtlm btinıaraan ai6iif' 
0 8 A N ı ~" kWlanan oıı bl.nleiô' 
kl,l'ilfi ne kadar hakli <ıldüğtltıU jf Çünkü "8 A N t N" eınsalsb. nı.ğ· 

bct.l uolayrslyle h~ •tok yapmadığı ıaı:rıak kolaYtafır • 

Sabah, Öğle ve Ak şam ı.Ier Y e~ekten 
Sonra Gün de 3 Defa 

,. ~ ... . . . 
• y- ' 

Tıalll 011•1• ıatıaaıam Bomııro•• 
&aıllaa ıt ndaa : 

Olnsl 
P&li.t~ 

.Kunı .. oıar, 
Nohut 
'l'ba ,eker 

Jlwıa tüU. 

:Mercimek (yetfl\ 
K. F·uuıye Ça.ı 
Yıım111\a (adtl) 
K. llarbüiljol 
Sır~ 
'Iuz 
Salça. 
Limon 1!6et 
Oaz Jltre 
Ça y 
Yııss: kadaifl ç!ft 
J?:krr•:t kacıaın vtn 
Td kadaU 

Kaşn1 pey!l!t' 
loyu P~Yrilt 
Pirinç unu 
Şehriye 

lnnlk 
.Ma./(lrne 
Zeytin 
Ze;rUnyağr 

SA bun 
t'lflftC 

Qıli'ı\&~if yııtıılni\ (flai"ttAl 

kilo ın.ktan 
ıöOOo 
9öM 
üOô 

10000 
1000 
1000 
5000 

UiOOO 
IOOO 
2ÔOO 
8():>0 
l!!ôö 

HOOO 
~00 

200 
300 
300 
500 

2000 
2600 

250 

800 
600 

2ÔOO 
2500 
4500 
4000 

0000 

100000 

1'a.hDl1D Dedeli ti,.. 
uoo 
•5Ö 
650 

4800 

llO 
250 

1300 
lfiOO 
360 
:.:oo 
165 
312 
120 
100 

1241} 

150 
18(1 

l7fı 

138S7 

70 
10:.! 
110 
630 
800 

8340 
16f<ı 

!dô 

1301f 

6Mfı 

Yıldıad:ı bulunan Teknik .;ı.tulunUo 1941 maıt vrlı U\UyMi ol•n )'ükıatôa 
cıus vfl uillttan tltı tiihmır. bCdcli yazıtı erza.lt vo çamaıır ~·ıkamanm Uç ayn 
§artnametetUW 80U 80 .• . t ,l tM'il'lttt tütUyiill paiUWl illıitl 11 kalı\ö'l et. 
tak saat uo.soı ciR ıo halem k•nu ftzall at (10.t ln d~ t•mı\lıt )tıkama 
lıaat ( 11) cıe Yilkııek MUhendMı uıekU!bl mubasebesinı'Je topl4ıilCI\ 1' ıan ıt~ 

&liayonumtw.da lh•IHi ppılmAK tlzertı kapalı zarf usullle eksııtn1e\e ııonuJ. 
~~~~ . 

lP kalem kunı erza.km ilk ~!mlı.&tı (lOU ı lira 52 kurüt ve H.1 ka•i"nılnln 
fie (976) Ura (28) kunıı ~ çam .. ,·r yrkamflllm ise (fS7) Ura UIO) ltunıştur. 
lııteklil~rlii jlrtnamefif) j&tm~lt •t; UJt temlfıal yatırmak Uzere eksiltme. 
~n MI Pft en eUne lüdat !WflMtıt' TıldiZdt bülwıııll oıtulumuıa \'! ek.elit. 
fııe gtlDO de GtlmUş..cruyunda YUkııo:t MUhendls Mektebi muhascbı'...alne 11:elm~. 
Itri. T•tl.Ut m•Mhıplat1 eltstttineJeıt t'ıt aat enelliWı JcMat tnaltltut il\Ukabt
llnde 'rit'llmlf lıli'\Ulmait ıa.tdtdtt. Pcıitada nki ol6cU gecıUhne kalNJ edil• 
!nez. dTS) 
• f' ., 

E 

... - .... "'(.• ~· 

lnhl•arıar .. umum 
m O d·ü r ı ü ğ ünden : 

...a;.ı . ....:.~ - - r~,.. • 

ı - Mu1uıeıır tJo~a cemal\ 08) &det ip Mfmtiftl\ aeılt el ııltmc w ıılnt-

ıatın llmt.oaltttf. ll\Jhtfnmen ~j~J f t fl') llrt mdftltJtat t~mll'latı ~a2.0.! ı 
iradır. 

2 a. l!illU\ftll 1ı\' IMl M ili f')Jıltl iMl 14 h! ita~ li\ôa1ıifı'I ~Ul)ıe.•ıııdr . 
kl 8lTı'i IMM111109tn .. j11ptleeüflr. 

3 - t stekJDetln ~Uillme tı(llı lafta 6ltlıMrıft stll fi MUM y\Udc 7 ,.ı i> u. 
Yeıt..me paruiJte bil1ttri .. fılitılt!P ~ atirüllU.fı. (8121) 
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Havalar sinirlerimize nasll tesir eder 
Yazın kadınlar 
fazla saç işler 

'ı'.tMılft 

FRANSO\' A KOPE 

- JMiDtdl ailllaMM devam -

' 11'ötedl1Uıt et.ıneden. cevap vet .. ' 
dioi: 

·..;:_ : .. ::::.~ H agırlı bir cinayet 

OE\'tRElf• 

\fl1ZAFFER ESE!f 

eanan ort& yerine sapladun. Son. 
r'& elbiselerlnı ateı, almıs gibi o • 
radan k~tnn. 

Konkord 'köşe.<>inde kanlı bıçağı, 

saat ve para cüt.danile beraber 
Sen nMl'ine attım. Ve koşa koşa 
depoya kadar geldim. O gece <lö. 

~ deıvüiılı olarak sıcak ' bu yapacağuuz işten bUyUk fay.da. 
... lain UMJf l~ fazlaca 1ar bekHyorsaruz, mayıs veya bit• @Wfiııi li~Plııfthı biitm. ~ rincitegrin aylarını seçfuiz. Bu i. 
flnn. libfa• auı bettiie yap:J~l ki ., 1i1Di ... llf&d(j ilmlt ve mu. 
ltw iılyUl"i· FtH.iftih ve . .-:: ntfalUyetle dolu ayilLTldır. 
....., ~ Man eJellti9H h~ YMltl kuru ve dik havaıil m.. 
-.... tnMI ilnltıt ft fala aea- unlara ge~lik •e tedbeıut Te. 
bl olur. Du.rgwı, berrak ve ılılr ha. rir. Bunun lçtndit lti )'8ilm en aı.. 
"'1ırtt ltiM.nlAf daha fiitınJıfl, da cU gtlnlerin<le clnayet.Nt iMhr .. 
- billt, liha lltifatklr olörlar, Halbüll kanın daınarta~ oyna-
- lftilte -.il Dılidlenk; o- dıit ilkbahar ve 80rltJMarda 1.11. 

dljarlya çıktığını ve iki saat sonra "- P~ki, dinle. ıBen mahvol. fikri ... Halbuki s~n onların scfale-
döndüğüntl Jdmee görme21 mi? müŞ bir Mıı.mtm. . tine mAn1 olabilirsin .. 
"- Hayır, geceleri depoda ta.- ''Bu sözleri işitir işitmez papaa ''Onun çıldırdığım sand:m ve: 

triamiJle phumm. Mahalleli i8e efendl, oract1cta ölll,yonım aand1111. ·~-Bu naiJl olur? 
akfıMti «jJUf' olm• e\llfte çellilir, ••- MahTOlınUf, lilıgbli' ıku.ttul'-' "Kt>linıelei'i a~tmdan fırla<lı. 
-*aklarda cinlet wP oynar. ilmıdi kabnamış btr adam!.. Ah ae 

'"feAıMltlm lıi9 d~ hayra delllet dedim de ordudan ayrikhm. Vüıa 
etmeyen W* bir eeele söztmc o zamanlar, aylık aldığm valtıt ev 
4evam etti: kirasını, lokanta parasmı, tenlalii 

u__. Haydi, tu feneri a6ddUr. taksitini ödedikten sonn cebimde 
bü liapıJı kal»t, Anahtarı cebine yal.ön ylimJ fradık kalırdı ama, fi. 

"0 bana yakla§arak fısıldadı: 
"- Biliyorsun. Birkaç senede• 

beH elimden çolt para geçtJ. fi. 
t•ıı.t yapmlldun, Bu sttvetin dai. 
ma dev&m edeceğlril ıİanmtıhm. 
Sônra Jn!lan etrafında sevdik.len 
nl refih Jçcrsitıde, raııat yap; 
lf)rllnce 6yle memnun oluyor iki. 
Bununla beraber .ufaeık bir ted • 
bire b8'j Yurmadnn değil. Hayatı. 
mı ııltorta ettirdim. Ölillnlim ka. 

§eğimin Uzerinde sabaha kadar ağ 
ladırn! .. Ve her şey teğmenlmin 

tahmin ettiği gibi geçti.. Jferkes 
onun bir 81.'rseri taratmaan öldü. 

I 
ı UldUğünü, soyulduğunu sandı, 

Kumpanya paralan bdedJ, ve )la .. 

dtm Paüal yqıyaca.ıt ve 9C)eökla. 
rııu 'bUyUtecE>lt bir paraya sah~ ol 
du. 

..Yalnıa bu )aptıklatndan son· 
ra onları gôrnıeğe ühMiMUltim 
kalmıyordu. Madaın Pukab dul 
bır'Mtığrına ve ıztıraplar çeıtmesı. 
ne sebep olduğuma o 1tadat yan . 
mıyotdum. Fakat eve strer ıırnıe7. 
çocuklann boynumıt atıımat&nna 
t&hammuı edemiyordum. ~la _ 
rrnr öldUten elle bu bl.fW1 o- • 
mak ellinden gelml)"Or'du. fit& ibu 
ıırallfda bana bü Otö)'di açflatjlc 
bir tlltllnctl ailkkaniD&n bab.et -
lil(!r. Onlardan uzaklltftlllr, 1-atl -
l'f tei'ketmtık ~ltt lbtuıu bbuJ et .. 
Um, ltmdi Ohlar& Atll sıra ftlelı: _ 

tup yamyorunı. Oölarıtı tc* t.M. 
baht ôhnadıklanht blYyottW. ifa. 
reltetim UihMIUylô ff&y&ritl ofnı:ı 
llttftıt'. 

"'- hlMıarıa, iiôfulr llfDm)eı'de brt& ırnblan ootahr. 
~ tManbır animc1a sttf Jıa. Kadinlai'fmaı yazın. erkekler 

Jı6t ve ~an gel. ne mesuttum .. Fakat öla.ıı oldu blr 
''T~ı ttaat ettim. zaten çile - ı.... ~ ı .... ~ o _,, kere •. , !l'"e uuy e UUBt.Üİll. rtJa • 

t'lfun *-iethu1t ~ tMlt ·M. den çalı tecariAA.r btr vasiyet a
t!cesınd• 1"lyl1Jıı bir t• ....., lırlar. MeeelA afust.68 ayı iÇllide 

lD8lc ~ tamemiyle basıtdım. Kae tJin Krrlelmaıı atoatm ibiriymij, 
Jr~tim bfifımda, teke derlSirtden inıumm ıereflrıl m&hv#rl.tl, bül 
paltöiii iü'tlmda. Delilil yola ko - kannüai'ijJk, her ta.raftan J)Urilz. 
yulduk, PMlıal P bllllı yurnyor, ıu J§lere 801ttu. Bir ay, ıu1ıayet iki 
teğnıenlml takiP etmeğe ii>çJUıkle ay sonra telAket geJlp ç&ta.oak. tf. 
tnunttu olu)'Oi'üftl. OırtetJlç ıra,>- ıu muhikkü ... Hem de teHıf'hnW 

ı.te ,.., w tMUJar ye itfl - erlcekler ıerın ağa9 aıtıarmda se. 
~lw füertit t&tttıfl bu mtltıJm nerihi yorgunlufu dJnlendirme'k: • 
lillmr,. ~ tHrtW>e!ete tiıtfftat ten hoşlanırken, kadının einir1&n 
~@Nt blftô• •etJceJere ba,ıa•ı . bösulur. ?A.brts fstatl8tikleriMe 

fwtw.. y&11 aylarında Jtadmlar tal'almdan 
rllftbe luldar nehlt ktYMindan ay. kaybederelt lflilı edeeeğiz. 
nlmadıll: 'Y\:>ld& bir llellırıie btle ko 

·thna }1b bin frank temhı edecek. 
Fakat bu ölllmUn intlha'r olmmna. 
sı ıarttir. f ntlliar ederiteın ıkunı -
panya bet para nmıez. Şimbl be
ni ctiıUe • .lşte Bana lbir bı~a.k. Al 
bililu. Şimdi •ana ttaAtiıni. para 
gut&mı da \tereceiJıtı. Bıçajı tam 
k&Jblnie ı1aptar, beni bir vurutta 
öldUrtımın, IQ\ra aoyuhnut lihl 
2'Wtennek lqm eıbtseıerlmt falan 
dafıtmmı. Dalla 90tn'a lnOafı be • 
J'lberme allrik depona aotnı "'1. 
JMırem. BUhuea btcafi C6tünne
lt 1hlübna lü kilnee bir ıeydeıi 
fQphe etiıte8tn. Yarın burada ısı .. 
dfltfllmtlt bir idam bulurlar, ;Jı:um 
penfi eigôtta pariUJmı verir, ço. 
euklanm eirmek paraau kaımat. 
B&yle yapirlıen ftltta slprta 
lhlinpnytıılDUn pa.raemı c;;ün11 o _ 
l1l,YOl'Ulll.. ll'lıltat saran ~·ok, kum • 

paya ~. Sonra bu bit 'ric 
41aa meieleewtr. F.ğer Allah var· 
A&, )'anıl Aıhtetıte betıim haklı o1 .. 
düfbmu blJUI Mler, ~enden ilt• . 
dJlkn ıey 11ac:1eoe .,_., ddthma, 
aıt •i'ttidişma bu IYf tiıt yap • 
mandır. Haydi doet.mn anladm mı? 

ft W'iflali prot'eaörlerden biri iJI.. 
11rnia " liaTaDın eeld medeniyet• 
'-rde o)'nHi~ mühim nitt.i anlat. 
~. -~ b~I lruıanlar ü., 
•rinde bavanm mey~ ıe~ 
it te111r haklrmdtl çrkardığı liUküm 
~dur: 

"8usüıı bir adanım haıwl bava 
V.ttlan itinde en ıUwel çalıtabile. 
'6İini ~lltıt t.ayin edeblllrk 
lıftahtıUf Allırntcr "t9!'atından yapı. 
lan t ı.ı btı t rilRtermiftir ki dJ.o 
lba • ı 1 tar Jç"n hıwnlar ylr. 

.Qll d4;rt saat vasati 20 tahreiı.bayt, 
~d~ııen çAlışanlar içln de 24 fah. 
~ayı <leteeH1 olması iizmiaıt .. 
"9iı d&rt IMtte ~uatl 20 ~ 24 
derece u mek, haraf'tt:bl ~ ve 
"-tb ef'Udkttki faflkllnftt na -
.... diltllaM a.lal'll ftMfJlft\f Al • 
"'•11 deirlfıllUt. OIDGIW d•rfffıl 
~ret 30. il 4ettct ile g~ 
ıar..,. ineUtllt. 

1
'Umumlyetle çall§JDB od:ılan • 

'!tl1-J.~1tı hararet lUzumundan faz 
:ladrr. Nevyork mektE!'plerinde 78 
81'1!rta bulunan ilç bin çocuk Uze. 
~ yapdan teerlihoier ıu 11e
tıc,,rı ~~ .... ~ ,, ve • .......,wı-•• 

Oeewtıar 114 kana atnlinJtlar • 
dır, liiıinm lllJJinl pencereleri açık 
~ h•rvet dei"effM 'Y69ti 30 d9. 
reee Ulu bit odaJ• ıronmnttur. 1-
ltıııeı lana pınm lll'ida ıırada 
~l'!ltf! lı9mlJl iliretiyle ha • 

?aat deflititilen m\itedll bitarel. 
te bit' 6dA)'I köiüHU!ftbı'. ttçnnctt 
luı11n u•antllA.tbtlt!tle JiaYMI sık, 
.. 4efllt.trilıY6f ve mutedil HA
l'ılrem bir odaya konulmutttır. 

İlft ııcil ödAda bulunan ıGOCUk. 
lap li'MtJidl affer haVası mutedil 
Odatatdakl ~uk1ara iıJSbetle iki 
ıııJitı hMt.alılı ~retlef1 görülmüt. 
Ulr. En soguk odada elde edilen 

~iioede m•rııuuıqeile lt..,.ala_.... 
~ a~reo.4e iJi ~. mu .. 
rıunh beraber BoğU'k odadw gocuk 
faıo ll'ak tıdadA.kifiden daha Slkmtı 
r-c~ı~l@Mit. . 

<:!lltıma.k ~ linCi ayı seçm6. 
~ linnıte!Mğuıl ye en ınbeait 
~y h111ı-ıs1 ôldtıfdtt kola.)'ea ve 
kart ôlAril ~y~ı. 

yapılan zabıta vakaJannın gayanı 

Jıııayret derecede yUkselciiğfııl göMl 
lür. BU lıitaUetlk Jılldiblarm er • 
keklerden ayiıde h&\t&dan ınn • 
teeaft oldu'klamu idbat et.me:ıı:te. 
dlr, TJ<!aretıuuıeltınM, fabflJtllltda 
melltf}>Jcrde ~·apılan tecttlbelfto 
g&ıtennlfJtir Jd güt.el ha valattla 
çalJ!Plla llabl'lye.t.i ~zalıyor, az 
bulullıt gOnlerll~ ise ·aha iyi ça. 

hşı1 yôt. ll'alelt bUlı.ı'6a bit fttt:ı. 
nidatı sonra çalıııpy!ı: k11lrllJyeU _.. 
yan• d11tltat bir ıur th atbyöt. 
sa~l ytn yağmurla bqlıyatt, fa. 
kat 3fteden ııonra ~tlan bti' ğlıt. 

de hWIU JieDdi tfMllD1a !ıevee •'! 

kablJiJIUllia bttdilfttli~e çofik11,... 
nı kendi tecı'lbetlyle üJtyaıbillt. 
Hanntıt bü ~ d&1tMak L. 

~in Mlrlr-ırin r•pibi!t.cetı ve YAP.· 
tıfr tAWftd~ 1ııl~ muvaftakıyet 
ve 9aA4ete ettıteteıt bir lt&Ç ter 
vatdıP: 

nuşmadt. Ata ımı çekbıien btr "Bu ıııözler beni lboiJljk to1fi O.. 
göSle oM bakljordtD. Ytıl'IBl kOr'k flydi. Gözleriinlıi atiGDcle eeki Wt 
ıtı yüaemm attmıı161la~an YI • hAtıra ea.D.IMiıdl, KUUıpıeılıdf illen 
in beni korlttıtseik kadar •eısın- DfiltikeminJmfa kit IJqikb btrJai 
dL Hfl' da.kttll ıBtnü11 bü- h9"!!İlelle ft.i'dt. BöJQe üt ,...._yr yemle oJ. 
ilill btytklıt.rm• ucıanu :mmılk i. duğu itin, büUiıl talnır •attllllnda 
tfn ~ tdlv~. Onu ba apoJet.kti'.lnf ~- Şlntai 
dt1ştıncemrıdett !kutt.AftilAk1 ııereye thtlyat blr -TufU:D. IX>Hikeminblia 
gitUftmiZi .ornıill istlJut: falıM 990JetJerJni l&kdlğtlnü aörUr llıi 
eesarat edcGJl)'ONuıti.. olutoram. 

• 'Şar.P ıı&linin &n\blden geçer • '1Ben bunlari düfbUttlea tali • 
ken, dıflet't At11mdan mıtrldana • * daitum eözUııe deYam etti: 
l'Ak baöa lıôf'dtt: '"-Zayıf, k6r bit '48ftiml bea, 
''- ~ötttbnidtn ya 1 JnftM'e bundan toliıel ôllnallm. Bu-ttı wı. 

bClat beıdilile bttll>tt yUroyetıe • alyerete yapta, .P'aılutt ne ohlilla 
ıw iDllılıl! 1IWtil °'*18. gör~e • ölsuıı, ~ Uzeflnde -.... 
il*. ftt, me.uı ohitüDL. ~ m97. 
"- f.teafltillS 781'8 :lıaüt liae clina flldtiı ftkıt. heıtrelt 1fu pwa. 

ths tefmenlm. ut Philta lıUpılllda ~. 
"Bu teıılıitı11 :hıe unutnnyaıca - Nai mu.tetlh oL .Bea 1ıJv İIİt _.. 

fH'iı. J)ltmA cliıtaUtA ı.dmı yttrl.. lll8ll bir nıtıfUııi ôlartılt lliahlieme 
yortı•: ait, tıd, !bit, ld! üsmftde hmanm& t*lıCak 4ellllm. ıhı Ak. 
~ l•eıietlntn eolrtül ildl. pm. .Kıdelöıan bani -~ • 

~en. an~ hkat n.te. 
ı _ 'l'lı~ yaıam yaı;ecat ttrl ıwırtayan ll)'lll IUYf. Mka ba- lhı Qmltai oldniımtt anlattt. Bu. 

yeftlc •kllfdl yapebJJlıcs~nis daha i. ka nttbmlar "" tılıbtnlat geçtik. nan üserl.iıe der1ıal eTe g1tttıın n 
yl olur, 1D8&lilann çaUpıa ka.bili. Kôtll biva Y\iıılindeıı rollai'da be. hlmiet nwal'Mrimi ODWliN~ 6ılM iıidnn • d ne•-· Telt w 
ytıtlerl e6 ııi)ladt DttMılli11n ft mee Jllt w..t ~. "l'tll ta iL ~ w ~ ke.t mi, blt'Wt ao.tumu ltendl ellımle 

11ubat ayJti!ada llllıllıt, Halblılıf bit tıanJat, ~· IJtle hk#edee cllml lta1Wd_. laa;rklNn: llııllniıleık. Ba)'lr, .-,., ... ew · 
bugttMU ptt.Ju ~~~ • -. ...ıe Mele Mtertne glcUyorlardl. "- JfMll, ,.._ bndlnlll ... ıttı katiyeıa ~ta. ta. 
ya.de bu •Ylarda ~tıpnıya aıee. Ve a..n ~ ll>l ~ alır •NCM!a'. lllllıllalsT lit o ellertııacMB Wü1I. 1ihardı, 
bur olürUI. 1Jit MobiW t8U"el"' 7D'byor. Kal- "Bell fök IBIIftlUI ~ ~ ...... ~ albiya;U, 1tir 

blftl ~ tolfllltt1e ı.anem •a: tonJı liti& tJefti ~ ya1va.r. 
n - Y•til Odalai'iillai69 ietm Jtüv.etıi ~· •- Yoldıa 8M de IMYlim te*tf dt. Sesd ba ile rMı Meceilnl an. 

ve tate liaft)'a 11&1etle lbt.iyacr. 'lftila&YM tnftllde me~ edlldifltiif. mahHm ~.. dıit '9lil yeml!lda ...,... k..,.ma 
mtx nrdır. Butlu lıÇtn )'M ve kUJ pldll. ile,._ tı6lllb0t. UlıtlrWı LeJtôiidöniW IÜIUilllllll •eri alın • Mıtmı4 atıtatluu, bkü 4*ı'da 
yr t&k adMfltll hhı oJımea bir Mr M6tin on ~ eri't'Jkl çeyre. dıp ğÖrtiiek liil lılftiJ'Vl'Bdft t H.. PibmM liava ahııeağm.ı ~ -
pettıeereilnl ~·k bUhidurunus. ft "'1td1lldö 11tUJnl. Telftıetdm ya. IW'fDidakl edMND •bir et. liltU. 'tek baim& .-en bir ada -

ttt - lie? e\lde 1:irer te111M - atec;lar atUmdlll Gt'öll Xayyu'ya kek olduğubda.D emiıalm. BeJlim i. mm rece yahlı fı~t bekleyeıı 
mntı-tı Te h:ıtometre bttlUMıırul • dofl'I ~ Yapraklat d&Hl çin alt* be)'ılJml petlatinôtmı lôfliiDCUlar tata.tÜkt&iı vutuıına • 
mahlit. tllll\n 11tedıfı haftrttn mUfdl i'iıııli&t tnıtui yJne tok ka. '?APa bir ,tan btına4t. lm4afl da tabii ne oli.biltr! Btt 
sıcaıthk aereeesW ye rutubethll nil.lilı:tt. a&r mraya 9iJ'Pl*. O va- ''l'apaa t!fendl, t~ı bir kanditat teeede, bu bbmbof mey. 
biühell -ve mtımltthı ölutl!Ml oou dU. kit ô, J6CWülldtA.n bit.mit ğl>l it. kardet ğlbl ~. i"akat eıBHt ddda, bu eert tahta sıranın üze . 
zeltmelklit. tuna ilerine cMlltl, Wı !bana 8a her •eyden eneı. lfademtl it bia ~. h~ıraralt ağlayan ve ben • 

ıv ...._Ha~ binl•nblte ele • kortuı~ bir •e emretti: Yflillyette idi; l*aablın ~ı 4en t>ıtmııınu :ilttey~ l>.Uııh dtn-
ğiŞmMi ~· Mfih\ill blt inetet•. ••- Olıır ;urayaf çök 411iruydu. J'UitW. bfl•clll · Hyerek g-eçlrdijlm bh' ıaatl, bin 
Sıcü bT edadan binle1'blte toluk "'YiDJDda atürut oturmaa PU. ıru anla.tmak t91D illlitbm. yıl Ya§M8'ft yine unutamam .. 
hanya ~ilm'ıô, ~·ahut 80,_ ha- bllilJdll tutbı, o ftkrt bU elin yu. ''Suetufümu tören •va1h tela. '

1
lflhayet' bana yalvara yalva • 

vadaıl birdenbli'e t1ıCü bit dtkya mutta ı>fllteeek kadt.r stcak oldu. rar Mze bafladı: tt, C)JCUk:ıarmm haline acındtr6 a-
gidlek iülltlett bo2ar. §abalı, fülilt htJliettlm. "- Bu tı katatbıfta, dep mJ ! clldıta ·ıııUtadına nail oklu. Artık 
.._.. pelleeİ-eietl l\IP birıtAÇ he. ,,_ Beni 'eeversin 4elll Jbl! Afmdl •en, iırtedlftm ~,. b&fır iltedltinl )'&tımağa llarar venntt • 

,,__.. Hidl ~ lbu da eorula • demen dotni eve l1dlıp Mf tab- UM. 8lilıdJ. beMen lğ'ı'ert1YôJ'Bunus 
den ui'bıyeısl h~keti ya.pmu, ~ öt ""*ı 

&• L .. ay mi? ğıma tıit lur'fJuıı ı!llk&ea8wı. tlt • dqsu mi pıa.pas efendJ ! Ben ona yahut çtlnp hitu gımek çok fay,. call !1"' 
"""""" •enden çok ağır btr 1ş isti- ilen kalbitnde feci bir atırap ola • ltut ettlnı. Son bir veda maka ~ 

daH olur.. BU h6"ekt.eler llanm ~ 

'1Üyıtu tutnuyu ıeee1er, mtlte· 
Jüdlyen bu hidiıeyi d~, 
o Yakıt beni gaflp btr liUMan .._ 
rar, *rllliden •e toimu. t1l • 
ftiılb ttltanna höc!teslbde l>Wlu lbe 
aııJat.ınM aısustı CöfAI', FUat bir 
Ook defalar da yaptıltm ltln 141 _ 
ı\ah oJmadıtmı d~l\tltilm, teltne 
JÜDle 'bu iyJJlfl yaJD&DJft bir bôre 
oldufunu, ona hülld bir dostluk 
yaptıfunı hlseeder, müeWlb Ohı • 
rum. :tfte bu bdat J*Plll dtildi, 
tlindl tıina bu lf9 dilr M dUfln • 
dllğUntld a.Ç*9& 88y~JW• ... 

Volü:ıı babiduiı lbtl hik&.ye.lnl 
dertn lblr heyecanla dliı1tmlf olan 
papas Puliye bit kaç ddJka dli • 
...... 811ft1w 1Hlt.-mta 8fÜ. litn. 
tiiftl l)ıı klıtudan ~ tlbi 
~ı c1aidinil; Nlayet :ta. 
T&tntt ftrerek, IGriiltilnl bir tn _ 
11'9 çeJrt.i •e Mi ~en ,......, 
i&yledl: 

- no.tum, eter ağll' .... a.ıı 
ke18ealbdt dıll&)'bli lftilll .. .aııım 
aldUrmiyecebln!" ıflmftnıt Mtft -
lar •e llelli aıa.hküm ~ • . 
kllt bunida Mna elhlil UMtıt ?e 

''ıea mert bir adam.ildl" ctflttftl. 
ltapee 'bti· ıtath .ıeraen ~ 

usatlqtı. Bu e&sıer, bM9n )'tpt:r. 

lı ifltnlen clôli.)1 piptiaal* dttJan 
Volkan bebaya en iyi teteDI et • 
muştu. 'l'rldızlUiiı iitll Altaııda 

yabdl bllbea Jl6l'iMIUI lııeftt ... 
lif pipôeufta cle*llD4u. Ye ll'Wlili 
plpOlhUMlen ıbUısterlh bir' "ticdaaJa 
uyumak için yatafma ptHden 
P.vveı aıon Mr def ıt ~ mn.e.te 
tatedi. SON 

Gö~ Hekimi 
Dr. Muttıf R. Aydtn 

Beyottu ~ lilliıll ..eı.. 
oolaıtmaiım ve ~ c:alış- yeceğim. Onun i!;in aoru)'ônım. cak, .ıtannım, çoeukla.tttiıtıl aetalet mlftdi kıllbinUn Uzerlnde sıkhmı 
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Bu adamlar bi7.i gafil 
avladtlar •. ba•kın yaptilar .. soy 
mai:ı a~ldiler. Biraz sc.nra or
dt•nıutun aıamet ve kuvveti 
karşısında P§IT'I') kalaCdklardır. 

Samnn'ıldaıı qıkan kadınlar. 
dah blri hızl1 hızlı sövleniyor

tlu: 
- Sizi aoymağa gel~n in

tart !<lr ı üzerinizdeki paralatı a. 
fıp kendi ceplerine indirirlerdi. 
Böy~ • yJpmadılar .. el bile sör. 
ıneder\ bize dağıttılar. Onların 
bu hnreketi, sizden daha asil bir 
rnillet~ mensup ~uklannı RÖS 
terlyor. 

Şövalyeler yola cıkarken, 
ihtiyar. Graçyo: 

_ Bu kadınlar doğru söylü-

yor... b" 
Diyordu. Kadınlar hep ır 

ağttdai\: 
_ Y<<1asm Türk akıncıları .. 
Dive L .ğrışıyorlardı. 

Şö\r~lyel r atların arkasından 
bitkir. b.. halde • biribirlerine 
bağlt ulaı ak • koşuyorlardı .. 

Si.1ycr Gra·.~'onun dizlenn. 
de derman k.tmamıştı: 

_ Bann aıerhamet edin .. si-
ze şövalv~li~ kılıcımı ve sırma 
')Uıko11Ü kemetimf v~t~;ıın. 

km! - Aptal! dedi • her ybl, in. yor muetın, Sinyorf 
Diye yalvarıyordu. 1anı Romaya götürmez. Bazı - Evet. GörüyorUm ... Diz. 
Akıntılardan biri: yolLum Edirneye \rardığını !erimin bağı da t.ateh o cetetle. 
- Düşmahına, kutlulınak i. duymadın mı'? ri gördükten §onta çözülırtejc 

çin kılıcını teklif eden bu kah.. - Bizi timdi Edirneye mi başladı. 
pelerden ne beklenir? götüteceksiniz ~ - Buralarda büyük, kanlı 

Diye söylenirken, SRrıca -- Edirneye gidereeniz, ö-. muharebelet olmup benı:fyor. 
bey, Graçyoya sordu: lümden kurtuldunuz demektir. - Doğru. Biz samanlıkta 

- Seni bu derenin kenarına ~le bit kere padişahın huzu. Macar dUberlerinin koynunda 
bmıkusam, nereye gideceksin 1 ruha çıkıntı ..• heaap veriniz de eğl~nirken, bura1arcbl boluı. 

- Orduma iltihak edeceğiru ta1iiniı. varea, t> tamRn t::dirne. malaı: olmuş da haberimiz yok. 
ve bir daha sürüden avrılmıya. yi boylatıımzl - Acaba gerçekten Yılclın
ceğım. Sirtyor Graçyo hala kurtul- mm huzuruna mı gidiyorıu 

Sanca bey güldü ve sert bit tnak iımidini besliyordu. Şimdi? 
tavula bağırdı: Atlılar dizginlerini çektikçe. - Atlıların reisi yalan söy. 

-- Budala! hangi tarafa git. fÖvalyeler de ko9maA'a mecbur lernez bir adama benziyor. Za. 
sen, Türk ajtmcılarile karşıla. oluyorlardı. lki saatlik yol on. ten, Türkler yalan aöyleme1> 
şacaksın ı· Türk ordulan Tuna• lara iki asır kadar uzun gelmiş. derleı. Bizi padiıahtn kararga. 
nın iki boyunu baştan başa sar ti. Gracyo: hına RÖtürüyorlar galiba! 
mtftır. - Dahll giaecelt miyiz> - Bana kurtulacağız aib 

- Ne yazık! bense, bu yol. Diye sotuyordtı. ~t'livm. 
}Qr • nerden gidilse • ucu Roma Bir aralık F ran8ı7. şövalvelt-. - Ayakta rüya rnı göriqoı 
ya varrr diye, burada büyük bir rinden biri, Y8'lı Vehedik ıö. sun? 
er.ıniyet içinde yatıyordum. valyesine döndü: (Devamı V<n' 
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Bu küçük bölmelerin dll\'&l'• 

lan mai ipeklllerle örtillmU§, dl
\•an v~ kristal liımbası vat'dı. J3ll 
on iki vagonluk hususi ~nde iıt
para tor askeri ve sivil bUtUn ına. 

iyetiyle birlikte seyahat etme~· 
teydi. 

lmpn.ralor, imparatorluğunun 

her şehrini bir kere zivarete mcc. 
burdu. Bu ziyaretlerde altın mil
fel' giyiyor, arkad" ki açık arab" 
da imparatoriçe daıma tatlı bit 
gülüşle etrafını s .i.ınlıyarak onll 
takip ediyordu. 

Bu de:kor ve sahne bütün Al 
manlann pek hoşuna gidiyordu 
Onlar btitiln bu debdebenin ihtiya. 
cı olan parayı veriyorlardı. lnıpa· 
ro.tor senede altı milyon istiyor. 

du. Acaba başvekil buna itiraz e. 
decck miydi? Bu mevzu Bismark• 
hakikaten büyük endişe vermel<· 
teyeli: "Çok üzülüyor. lstcnDtı! 

şey çok yüksektir. v~ böyle bit 
şey isteım•nin zamanı değildir, dL 
ye düşUnüyor, arzusu Landtog'da 
bu mevzu llzerinde yapılacak mil. 

zakerenin 1:>eş dakika devam et
mesidir. Bütün münakaaşlar ta 

cm haysiyetini haleldar edecek 
bir kabinenin lıemen sukutunu iJı. 
taç edecek mahiyettedir." 

Bu projeyi biraz geri bırakmnİ 
daha doğru olmaz mıydı. lkl dul 
imparatoriçe ve onların çocuklar 
için kati derecede para lıa.rced• 

miyor muydu? 

İkinci sene dört buçuk milyonJ 
imparatora bir yat yapıldı. Ev· 
veıa bu yatm inAası sıralarında o. 
nun Alınan donanmasına aıt bit 
gemi olduğu söylendi \'C o btıt. 

çeden inşası için tahsisat ııynld· 
F'akat -geminin denize lndlrildif 
gUnkü mcrMimd~ mebuslara söY 
!ediği nutukta, imparator bu gı: 

minin kendisi ve ailesinin eeyaha' 
ve gezintilerine ait olduğunu vf 
daha sonra rekoratif mahiyett• 
Bilfı.lılandırılacağını söyledi. Viya. 
na ve Roma.ya yaptığı ilk seya
hatlerde imparator, hediye olanı) 
yUzUklere konulmuş 80 pırlanta 
150 parça gümüş ağvanf, 50 kra· 
vat'iğnesl, 3 altın resim çe-rçevesı 
80 altın saat ve kordon, 100 siga. 
ra tabakası, pırlanta ile mlizeyye• 
20 siyah kaıtal nl§allt götürdll 
Her taraftan kendi.sin! sevdirme• 
istiyordu. 

İkinci seneden sonra. 89 senesi
nin son•teşrlninde hayranı ve d~ 
tu olan Valdessee şöyle söyUi. 
yordu: ''Gitgide bir inkisar ha· 
yal etrafı kaplryol'. Ka.bine şef 

leri nadiren imparatorla görü&e. 
biJlyorlar V{' bundan muştekJfilr. 
ler. Her iş büyük bir tela§ i~d~ 

• yapılıyor, diyorlar, sayı.sız seya 
haller. birçok tal'afa inkisam et. 
m.lye mecbur olan alaka, ta.şknı 

faaliyet, satlıi bir hayat doğur 
maktadır." Bir peygamber tel&.k~ 
ettiği Hlntıpcter bile imparato 
run yeni aldığı bir kal'ar hakkın 
da şöyle söylemekteydi: 

''Asabiyeti hakkında ne dersı 

niz? Gitgide daha telişçı oluyor.' 
Senenin yansından faz1a.smı, a 

şağı yukan 30 haftası saraymdaıı 
uzak geçiriyordu. 89 senesi ya. 
z.ında av için Pröbclvit.z'de bulun 
duğu sıralardaki gtlnlük meşgulı 
yetini Eulenburg ı;öyle yazıyordu 

"Her gUn öğleye kadar ava ı:ı 

kıyor, sonra üçe kadar uyuyor. 
Üçle dört arasında impartor Ber· 
!inden kendisine yollanmış olan ve 
kendisinın §ahsan me§gU} olduğu 

resmi işlerle uğraşıyor. Oiıla.rı yol. 
luyor. Bu sıralarda ben her za. 
man ouun yanındayım. Aldığım 

haberleri kendisine bildirlyor ve 
i§ler hakkında onunla mUzakeı-e. 

ler ediyorum. Bundan 80lll'IL impa. 
rator yemel yiYor. Soma bahçe. 
sinde eğleniyor." 

Bütün işlere dörtle beı§ 8.fB'. 
amda bakılıyor ve Berline, halle. 
dllnti§ şekilleriyle gônderillyorla'I'. 
dı, • 

(Dnen.-..,..J 


