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Milli Şef dün 
nkaraga döndü 

----~~~ . ........, ........................ _ 

Sovyet Tebliği 

Minsk şehri 
yakınında _ ... 

..... _ allşam: 
~ ~ ,,,,,,.___, 

Tekzip edilen' 
Bir tavassut 
Şayiası 

Yazan: 

Blıeyln Cablt Yalçm 
Almanyanın Ankara sefiri, Fon 

Paı>en ccnaplarmın İngiltere ile 
SQ}h akdi ma.kso.diylo Hariciye 
\'eıkilinıiztn ta.vııssutunu rica e tti
ğine dalr Röyter tarafııın.ı.uı , •eri. 
len bir habe r hem Ankara.da, hem 
liertlnde t.e~p edildi. Sulh akdi 
~in bir müzakere cereyan etmek 
te olduğu, ya.but edeceği haberi: 
bu §ayiaruo a.sılsızlı6'1 bakkmdaki 
tekziplerden en·el duyulmuş ol
saydı dilnyanm h e r tarafmd& şüp
he yok ki bll)ilk bir memnuniyet 
uyandırırdı. lll\l"P "'"Yet şedit. blr 
safhaya girdi. Her iki ' ~ "llftan da 
sayılan milyonları geç-en askerler 
Baltıkt&n Karsdcnlzc kada.r 1"ZlL 

na.n genlııo havalidc muhn.reb<'lCrin 
en r:lddctllsi ile blribirlcrlni ölılü• 
rilyorJar. ua.,·a ve deniz kun·et. 
ler1 de ta.hrlJlkiirl:d h~susunda 
ont:ı.roan geri 1'-alm-ımak için re· 
kabete giri~lş gibidi r. A.lman • 
Rus harbi irili ufaklı birçok dost
ları da gayrete getirdi. llcp bir · 
den Sovyctlcre saldınyorlar. Sov• 
. ·ctıcrse dü~'lllAn ktı\'\'etlcıinin an-
~a~ s~ ue;u1ewıe~ek

ıer1nı iddia edecek kadar a.t.lınli 
\"c metin dıınsnıyorlıır. 

Demek istiyoruz \ti harbin bu 
kal.ıır kmstığı \ ' C gerçekten s<:"l 
giN kan aktığı bir daldkada sulh· 
ten balı etmek ve buna ihtimal 
\'!'rmek adeta çıl·~n bir hulyıwa 
benzer. Halbuki insanlar, en bu
nalmıs en ümitsiz da1dkalnrınd:l 
bile rn'uhııyyllclerini işleterek :'O· 

nıa.rıJar ı~t etmezlerse reaJl
t<'nJn insafsız ,-e şedit mantığına 
tnu'ka\'cmet edemezler. Hayatın 
a.cılıklarmdan hulyalarm beı:ıiği i
ç.inde tesf'lli bulmaya ~lışırlar. 
Mtıhanllelcrf ja.aliyctc getirecek 
\"e muhtelif kombinezonlnra te. 
nteller temin t'dceck ah\·al \"C ~-
1'8.itse şu Mraila bol bol bir araya 
toplanmıştır. Meydanda. paylaşıla
hUecck 0 kadar gr..nbnct. malı var 
ki bunlarla kanaat ctmiycrck bir 
Uzla.51Da çaresi aramams'k diplo
nıatıar için hakikat.en r.ok becerik· 
ı.17.llk sayılabilir. 

So''Yetler Birliği koca bir kıt'a
dır. Arazi genlstlr. {)zerinde ya. 
şıyna iki yüı mJlyona yalını halk 
arasmda hiçbir hakllô vahdet ve 
t" C".antis yoktur. Hep.1 medeniyet, 
-ıutur n1' \'e hissiyat balammdan 
yn •Yn birer dünyadır. Blnaena.. 

leyh Sfn'Yetler Birliği her türlü 
k~mblncıona lmki.n ,·erebllir. Za.
ten ötedcnbcrl Almanlann istedik. 
lert bu taraflara yayılmak değil 
miydi r hıgillzlerle .Ame~Wa.r, 
bu Alman genişlemesine goz yu
IDal'ak buna mukabil Hollanda.Dm, 
Belç1Jauım, Fransanm müstcmle
kelerlndeu kesip blçm~~ suretile 
n gti 1 hll'a.tıer ve külihlar icat 
O:ooO:ıer. Dünyayı biiyüklcr ak v~ 
tniVl·otUJt'r ara.o;mda paylaŞD -
-ı üıınslp bir za.nıan ve ne c • 
..... n ne m BI cn.ale,·b 
le geçmez bir fırsat.. na 1:. d 

• 

f&auyet. Uıtiyacmr duyan ve u 
~ıuna bır sulh 

ınubayytleJer Sars~o,. . reftni 
meleği rolünli oynamak : ör 
bahşP.dcrlersc bunu hl~ ga. P g -
memelidir. .. ·alar 

Fakat bütün bu tatlı ru! 
ıan esaslı 

arasmda göziten ~ın 
6 

umtt-
bir nokta var ki nJkbinal1 hı 
leri tamamen sdıra indiriyor. • 

kfınıctlcrl cf• 
glllz ''e Amerika hü ridir: Me
kin ummnlye hiikfunctle · esi 
r!Pni dünyanm <etkin umuınlY 
ise artık beynelmilel cşkf~~·~~u··~ 

'

:..- ,.urüJJl ,, 
bıkımştır. Emperya ~~ " Me· 
· ·· rtin"" -naaa ernıiştJr. . \6 om un ...., isü-

deni lmıaıılar yeul blr dün~~ ka
vorlar. 8lıo8yal hayatta oJduğU ~ 
dar 908yetete..r arasındaki ha!.t 
ta da hürriyet, adalet ve oıu:.t, 
Wlyorlar. Bunun içindir ki Jlaı'P 
teeMlf ıılmdl .... ..... 
-- e.lecA*tlr • 

-<>--
Birkaç gUndenbcrl YalO\'ada lstira. 

hat cbnekte bulunan Milli Şefimiz ıs. 
met !r:önU, dUn öğleden sonra Yalova_ 
da:ı Savarona ya.tiyle Derinceye git.. 

mi§loı?rdir. 

lıımet lnönü Derincede İstanbul va
li ve belediye reisi Dr. Lflt!i Kırdar, 

hUkQmet, parti erkA.nı ve kalabalık 
bir bnlk kUtlesl tarafından karşılan. 
mıg ve burada husus! trenlerine bill(>. 
rek Ankaraya hareket buyurmu§lar. 
drr. 

Almanlar 

Finlandiyanın 
şimalinden de 

4.000 
tank 

arasında 
Şiddetli 

mu harbeler 
oldu ı 

300 Alman taılu 1 
tahrip edildi 

Rus 
topraklarına 

hücum ettiler 

Amerikadan 
Avrupaya 

asker 
gönderilmesi 

V aşingtondan. öğrenildiğine gö- s t 
re Amerika. harbiye· nazırı Stim • ovye 
son mebusa.n meclisine gönderdiği 

MosJoova., !9 (Radyo) - Scw. v 
yet enformanyon büroeu tarafnl. 
dan bu sa.haıh neşredilen .... _ 
tebliği: - t': . 

Yeni mevzilerine çeıkiJmekte · 
olan ordularmıız, 28 ha.ziranda, 
dilındar muharebeleri y~ 
şiddetli bir mukavemet göster. 
mi.ş ve düşmana QOk ağır zayiat 
verdirmişlerdir. Cereyan eden bu 
mUıharebede düşmandan pek çok 
esir alınmıştır. Alman esirlerin 
ekserisi sarhoştu. 

mahrem bir tezkerede, bir blth • kıta ları ran !halinde dünyanın herhangi 
bir ta.rafına Amerikan ordusunun 
gönderilmesini milmkün kılacak ş • 

--0-

Murmansk limam 
tehdıt altında 

~umm kabulünü teklif et - ımalde mun-
Söylendiğlne g6re Ruzvelt, har- tazam surette 

biye nammı bu taleplerini teavip Minsk istikametinde ordu. 
larmı.rz, tanklann ve zırhlı te..· 
şekkül erin ilerleyi§ine kUıp 
gi.ldetli bir muka:vemet ga.t.. 
mektedir. 27 haziranda bu isti
kamette düşmal)ln prka ilerle. 
mesine mAni ohnak iqin ....,_ 
eden muhareb:lerde, A1manJarm 
39 uncu tank kolordmuna mel\: 
8Up 300 ta:-ık tahrip edilmiştir. 

etmiştir. 

Vaşington, 29 <A. A.> - Balı. çekı·ıı·yor 
r.iye nezareti tan:ı.fmdan bildiril -

ı.ondra, 2s <A.A.) - <B.B.c.> Harbiye nazırı sevki 
utvnnyacıa Rus geri çcklıme nare. U kUn kılacak bir kanun 

keti cuma günü devam etml§tir. m m 
Stokholrndan dUn gece gelen haberıe. ı kabuHlnO teki. f etti 

diğine göre, ldiçlik bir bahriye ---o.-
silAhendaz müfrezesi Londraya Alman 
hareket ctJruştil'. Uç subay ve 60 

;;;;A;e~ab:L,i~ ~ kıta/arı 
telif bQrolan araamda. muvaaaıa.. 

re göre Almanlar FinlAndiyanın §ima. I ---o-

n.n4,~.~?f.l ~fw~iJF dif?Jıfll,Mı-1lf ıfili "0 asker~A:n 
lu dcnlzl sahilindeki :Murmauk Uma.. U ~ 
nına. c!oğru ncı;,Uyorlar. Geçen harpte 1 •• kkep bı•r 
Rusyaya bUtUn malzeme bu liman mure yı~~::ı;ı:ek:~e ediliyor ld, BAZI NOKTALARDA ~ istikametinde gok §id

detlı tank muharebeleri o llUlf 
ve her iki taraftan harbe i§tirak 
eden tanklann sayısı 4000 i buf,. 
muştur. Bu mmtakada tiddetU 
muharebeler olm&kta ve tank 
hari>i devam etmektedir. 

vasıUıaı_•e_g_ön_d_erı-<ım>-1-ıı~ı_. -- • müfreze Londradaki Amerikan bilrolan R. • • 
çok genişlemiş olduğundan ve da,. us arazısıne 
~ık bir hald& lbulunduğundan bu 

lngiıterenin 
isveçi protesto
su hankı nda 

ingiltereye gidiyor 
müfrezenin orada bir müddet kal 250 mı·ı 
ması llzımgelecekUr. Müfreze ay. 
ni zamanda yangın bekçlliğlni de 
yaparak esasen işleri fevkalade girdı·ıer 

Nevyork, 29 (A. A.) - D. N. çok olan elçilik memurlannı bu 
Livov istikametime oereyan e. 

den muharebelerde ordulanmıs 
düşmanı mağhlp edereek ona a,,. 
ğır zayiat verdirmişJerdir. 

B. bildiriyor: sahada dinlendirecektir. --o--
---------------- Almanlar taarruz usulle-Berlınde ne deniyor 

Berlin, 29 (A. A.) - Yarı res-
mi bir kaynaktan bildiriliyor: . 

N'orveçten Finlandiyaya gitmek 
Uzere Alman kıtalarmm İsV'eçten 
geçmesini Stokholmdaki İngiliz el 
çisinin protestosu haJck.mda Ber. 
Un siynsi mahfillerinde ibeyan e • 
dildiğine göre bu protesto, !sve • 
çin komşu ve dost Finlandiyaya 
Bol§EWikliğe kar§ı milcadelesinde 
kolaylık göstermek karan üzerin. 
de müessir olmıyacaktir. 

Meclise Hataylılar hakk nda 
üç kanun layihası verildi 

Halayda açıkta kalan memurların 
vaziyeti - Hatay halkının F ransızlardaq 

Habeşistan da yaptığı istikrazlar - Hataylı mualli~e~ 
J • ı · d Aııkaradan bildirildiğine göre, Ha· Bu ikrazatta Franaız.Jar, verilen her llflmantn Şlma in 8 t Anavatona UUlıaklle hUkfımetl. 492 k~u bir (dlnart altını) addede. • ·ı· 

1 
~ .

1 
. ;;: intikal etmlı§ olan bir takım rek bu yolda ııcnet almı§)'\rdır. Fra.n-1 ngı iZ erın 1 erı v~ifelerin tasfiye ve tanziıni!le dalr SIZ altm :ıyarmda kabu edilen bu dl. 

kanun lAyiha.Iarı Meclisin aılkalı el). nart altınının Suriye ta.rafından basıl. 

hareketi• devam cUmenlerlne verilml§tlr. ma.sı derpi§ edilıulpıc de, bi,lyle bir al. 
Bu ı~yüıalardan biri Fransız.Iarın tın darbcdilmedlğl lçl.n sembolik bir 

d 
Tunus ve Cezair bankaslle mahaııt mahiyette kalmıştır: 315 ~llyon Fran: 

e l•yor ziraat banka8mm balka ipotek v~ sa- srr." frangı mukablll.nde Ha taydaki 
k ta dairdir Fransız hukuk ve· m"Dafii de m~ıe., lre ır.ukablli, yaptığı 1 raza . ... ...... 

(Devamı 4 üncüde) ..::.::...::=:.._.:..:....:....------ ketlmize intllm! ettiği için Tunu.s, Ce.. 
.. • •= , ---.,..,.-,; .. zalr Ye mnhaUl zlraat bankalannm 

alacakları da maliyemize intikal et. 
ml~. Maliye vekAlctJ tarafında.il ha. 
zırlanrruıı olan bu kanun Ul.yilıaalle 

alacaklar TUrklye Cumburlyeti zlra&t 
banklU!IJ.la devredilmektedir. Ancak 
hUkQmet, Frarunzlar, devrinde, say. 
dığım, bankalara borçlanmıo olan Ha. 

(Devamı 4 üncüde) 

Barseıonda 
Sovyetler 
aleyhinde 
nümayışler 

Ba.rsclon, 29 (A. A.) - Bar
:selon"da Sovyet aleyhtarı nU~ 
yi~ler olmu,§tur. Kalabalık bir 
halle kitlesi İngiliz koneoloeluğu 
önünde ıslıklar ~bnııtır. Sat!§ 
yerlerindeki bütöıı tDfRliıg tfM8tle• 
letj~. 

rinde de'" işıklik yaptılar 
Londra, 29 (A.A.) - (B.B.C. 
Şarkta cc.rcyan eden mllbarebeler 

bakkmda esa.alı malftmat yoktur. Al. 
manlarm l!ııfinsk istikametinde llerle
meJerinln ve Rus arazisinin içine 250 
mil girmeler:nln ehemmJyeUl muvaf. 
fakiyet olmadığı beyan edllmektedlr. 
Almanların, 111utad usulleri muclbln,. 
ce motörlll kıtalarmı çok ıızaklara ka 
dar ileri sllrdUkleri anlaşrlmakta&r. 

(De\•amı ' 4 ünc1lde) 

ÇERÇEVE 

Bir Vaad 

Kara. kuvvetlerimiz e sıkı bir 
işbirliği yapan tayyarelerimiz, 
düşmana havadan 9(>k ağır ~ 
yiat verdirmişlerdir. 

Tolçada hava kuvvetlerimiz, 
Tuna üzerinde iki dütmıan motö_ 
rü batrrmışlardır. 

Cephenin diğer aJcsamınaa' 
ordularımız. huıdudlan:la mı .. 
kıya tutunmaktadır. 

25 haziran günü Y-ünkers 88 
tipinde bir Alınan pike bol~. 
dnnan tayyaresi, bornbalannr 

(Devamı 4 belde) 

"Askeri ha:reket bu 8llretıe ~ 
kbjaf halindeyken ıd:yaef cepiıede 
vaziyetin az çok aydmJanmaame 
ııahit oluyoruz. İ§lek hay&ller, 
Sovyct harbinde Almaııya ile tn. 
giltere arasında gizli blr ulafma 

Necip Fazıl Kısakurek ~~~ur d~z~ ~ 
- bu mütlıi§ düşmam a4ada l:::-

lki ba.51Duharrirln, evet kem rakarak - koskoca Rmryaya ka.r
feJU iİd ba'şınobarrlrin, tek başı- 1;11, sonu meçhul bir seferi göze al. 
ma ortaya attığnn \'e sonuna ka· ması na.sil mümkün olur? Esrarlı 
dar gü\·eneceğiın bir tez üzerinde seyahati etrafında et88Deler ku
i,;;tib:zalaroıa şahidim. Doğrun bu ruJan mlihim Nazi şefi (Rudolf 
iki başmuharrlrin istihzası, okuyu. Hes) in Londrada bulunmaaı bu 
culannr belki de tezim ale~iılnde tahminleri kuvvetlendiriyor. AJ,. 
güldürürken, beni de kendi ners man - Sovyet harbi İngiltere ile 
emniyetleri aleyhinde tebeııslim .Almanya arasında mUstaltbel b&-
ettlrmektt'n geri kalmadı. nı;ın ilk tezahürü sayılıyordu. 

Tezim, So\·yet Ru..,yaya karşı İngiliz Başvekili ile Hariciye 
harekete g('!Çen Abnanlarm, bunu nazınnm Avam Kamaraemda.ld 
ancak tngillilerle ~ok gizli ve in · . nutuklan bu çürük bayalAt yapı
ce bir mu,·u.aıulan sonra yapa.hl- sını yıkrverdi.,. 
lceekl<'riydi; cihan, !'IOD mo,·azene Obürü de, (Yeni Sabah) ba§mu 
ve '<ıulh ihtlmalliıl ancak böyl0 bir h&rrirl Hiise)in Clahlt Yalçın, 
uyuşmadan bekHyebillrdl. Tezimi, (Haber) gazet.eslode lıapr )'o&.. 
mii'tealdp çerçevelerlımle de tafsil şmı \"e beni birçok nale7te te
ctmi8, İngillzJerle Almanlar ara- , ·eccllhlerlnden umk WıMnut ~ 
smdaki uyuşma mik)"M ve dere· lan tistadnn, şöyle buJUftlyar: 
ccsinı , .e bunun hıgilizleroo her "İkinci şayiaya gell~ bu bir. 
an, meafaatlerlne göre lıdisman denbire pek garip görüııClyol'Ş& da 
mümkün nıhonu beUrtmeğe çahı;- faal muhayyileler tarafından aöy
mıftnn. lenirse epeyce cazip bir manzara 

Bafmllh&rrlrlıerden birisi, be.,_ aıuder. Bundan biraz eVftl (Bea) 
muharrirler arasında, üslüp, irfan Almanyadan kaçtı. fngUterede ne. 
ve görtif kıymetine bllhMSR dJk· ler söylediği ve neler ~ bir 
kat ettiiim bbtsl, (A'kşam) baş- srr olarak kalmJllır. tıtth;Mr ear. 
:muhanfl1 NetnfılWln Sac1ak, ~·· meıyıe 0'1 bd&r e~ tılr IDft• 
le tllJ\oı'~ ~ ( ....,..,, 



2 B BER-Aksa.m~ 

9 
Ovnck köyüne cökfl!n felaket simdilik bu kad rla kolmışh ve 
böyle bitmiftİ, k0:der onlann almlanna kimbilir daha neler 
Jt.ZmIŞlr ve mümkün olsaydı o yazılarda kim bilir ne ( elaket-
ler ve ne s adetler olnma:e°"tı. -

Delikanlı bu sözleri dl' tıe 1 meydaıuı gelecek neticeyi tahay
dinlemlş ve ağzı açılı: knlIW§tJ. l · yill edemlyenlcr koca Velinin ha .. 
mama hnk vc.rmcmck mümkün de. reket tnrzmı tenkit ediyorlardı. 

ğildl. Sustu, boynunu büktü ve Bu tenkitler bıw klınseler ilze -
yolunn dıwpm etti. rinde öyle mUth.15 bir t08lr yap • 

G.:Uee çoktan batmJJ, alaca ka- r.uştı ki o dürüst. namuslu ve 
ranhk basmıştı, imam Abdulb.h e- makul adamm konııın reisiyle giz-. 

fendi, koca Veü ve beraberk rln. Uce anlaşmış olduğunu battl r~ 
dek.J birk" t ktııı, derenin suyunda 1 dan pay aldıfmı başkı:ıannın ku· 
abdestlcrlnl aldılar, yolun kena - laklanna fmıldryanlara tesndUf 
rmdılld çim~nlcrdc, yüzlerini kıb • mU.mkUndll. 
leye çovircrc • her yerde ha • Koca Veli do bunlnrr duydu; ıa... 

ur ve nazır olan Allaha ibadet • kin a.ldmnadı. Halbuki Umar ısa.

lerini yaptılar. hlbJ 1brahlm bey ve subaşı Mclı • 
Yukardn, kocaman dağ kara1 • met ağa bu noktayn balmumu ya. 

tılannın kucakladı~'! köyde yer Pıtt.ırD:ıll!lardı. 
yer tealer yanJ)'or, Jllklar gezi • 
Diyordu bağrışmalar duyuluyor ~ 
du. Bu ı ıklar hazan köyün uzak. 

l&nna, dere içine ve tepelere doğ 
ru giwp geliyordu. Kö~·ıwer:ıı. 

sabahtnnberi çobansız ve aahlpsiz 
talan hı:ıyvanlan topladıktan an • 
lqılıyordu . Onlcnıan evvel yara • 
Wan ve 61Ulerl to Iadıklarma 
§llphe yoktu; bunlarm eayı11 

t-e>k değildi; ancak bel on JdGlden 
ibaretti. Bunu da gerek Koca V~ 
linin gerek imam Abdullah efendi 
ile, diğer ihtiyarların tav.iyeleri. 
ne borçluydular; eğer lıoraanlar • 
dan bir ki§ı aım• otuydı, yahut 
herhangi birine bUyOcet bJr zarar 
vcrilaeydJ blltUn klSyU kılıçtan ge 

einnekte bile tereddüt et.meal.-. 
dl. 

_,_ 
Derler ki, feJ!ket tek 'bs§nıa 

gelmez. 
Ovacık k6yU ve koca Veli için 

de bayle old~ 
Ha.zlrıın avı hemen hemen yağ

mursuz g~ti, arpa ve yulaflar 
olgunlqamazıuu, buğdaylar yan • 

~; mısırlar bodur kalmı§tı; bir 
hastalık klJylln koyun ve sıfırları
m kınp geçlrml§ti; UzUm para ot 
memJştJ; aten bu yıl zeytin yılı 

değildi. Böyle zamanlarda vergi -
teri vermekte sıkıntı çeken köylil 
e8kJ bereketli yıllardan arttınl • 
DU§ parayı çıkmlandan, küplerden 
Te aandık diplcri:ıdıan çıkanr, tı

mar beyinin talWJAt icln gelen 

l(o ay ticaret. 
Basmayı yerli mallar· 
dan alıp yüksek fiyatla 

satanlar 

Şiddetle takip 
olonacak 

Bazı açıkgöz kimaelcrin m~ aı
fatne yerli mallnr pnzru1anncları al. 
dıklan basmalan, blltuura dUkkAnıa.. 
nnda yUk.eek ttyaua sattıkları anıa
plmIJtır. AlAkadarl&r, bu ınıreue dev. 
let mamulA.tı ve ma.anuaunı keııdl 

menfaatlerin" uygun ve hallan zara. 
rma olarak iBUnuıl edenlerin takibi ı. 
çın cidd1 tedbirl er alınmıııtır. 

Bu kontrone~i.n tatbik1nln kolayıq 
masnu temin maksadlle yern mallar 
pazarıa.n mUdQrlUğü, İBtı.uıbulda han
gi Uc:ırethanelerln perakende bum& 
153ttık1annı, bunların a:ıtı,, mlklanm 
ve adrealerlııl blldlrlr b1r listeyi ftya.t 
murakabe bllromllın vcnnl§Ur. Pazar 
temndcn 1Ubaren kontro!ler bu eaaa
lar dahilinde yapını. 'll!.ktır. 

Dlln de, Mahmutpasada Mehmet A. 
ll adında blrlsL"l!D 38JS kunı luk ~. 
mayı 80 klll'Uf:ı ııattı#ı g6rlllmUo, hak 
landa zabıt tululmu§tur, 

Halk Ucarel 
kursları açıhyor 
ll!aarU ekAleU ak§nm ticaret kurs. 

lan vtıcuda gcUrnıeğe karar vermıa. 
Ut. 

Bu kurBlara 12 yquıdM ktlçtık ve 
tfj yııpndan bUyUk talebe alm.mıyıı. 
caktır. Tedristı.ta ı tqrinlevvcldo bao
Ian caktır. 

Köye yaklaştıktan anda b'.r kan1 aipahi ağaamı ve ılpahllerlnl gü- Yeşilköy yolunda bir 
ti koşa k~a onlara doğru geli • zelllkle eavardı. Fakat bu seneki adam, bacaklan 
yordu Kalınca bir ıe!: aoyı;un onlan gBrUlmeml§ bir ~ kesilerek öldü 

- B ... ba! .• Baba!.. Sell m11lat kıntrda ~ Blr tara!t.n Dlln Kt;;:ükı;ckmeceden latan'buta 
Diye bağ11ıyordu. da MllAstaıU oezırgan ~nww .... - ~·-ar;-...-- - ... ~ •-• ın-
!nce bl rses de ayni e&ıerl tek alman ytlz aeluen dört alt.mı, krrkOJ' ne YqUltöy araamdald köp. 

rarlıyordu: ~yJUlerdcn malı!ul zamanında rlllerdm btrbinden g çerken. JılU8ta-
Birlnclal Cin Al! Udnefet Hati • l5~emek tlwre mubtell! kimoeler- ta adında bir yolcu trenin yavq gtt.. 

meaınden 1Btlfade ederek yenı aUam11 
ceydi. onlarm arkalarında bqka • den aldıktan ' paralan, eehfrdekl tır. 

lan da vnrdı. ' eanafa borçlandıkları mal bedelle- Fakat Mu.stata ımıvazeneslnl kay. 
Kot'ıı Veli: rinl ödemek lAzmıdı; buna da tıı. bettıgtııden ayaklan tekerlelclerln a. 
- R nJm, lete gellyonıı! f mamlyle hnkln g8rlllemlyordu. rasma kaynı~ ve kcsllml§llr. Yolcul~ 
Diye c vap verdi; imam Abdal. Koca Veli Ue mtlslllman ve hrisU nn, ka.ıayı görmeleri üzerine tren 

durdurulma§ ve :Mustafa kurtanldık. 
lah efendi adımlannı sıktaetırm11, yan diğer k6yllller, eonbaha- tan tılraz sonra. ıuıa kan k.aybetugin 

kollarır açmf1', kızına b1r an n- • rm bu son gUnlerlnde, sert ve den ınmll§tur. 
vel k "Ul'\rınk t~ln det.A. kOfUYOT• !Oğuk rl!:giular ağaçlardan yap - Mlldl!eiumumtllk n jandarma hA. 

du. Biri ' r '"r!'1P rıldılar; &det& 1 raklan silkelerken klSy moydcınm. di.se ctrafmda tahktkata b:ış]amı,,tır. 

1 temmuz d 
bayramı 

• 
nı:: 

Fevkalade b ir programla 
tesit olunacak 

Milll Şefimizin de bayramda şehrimizi 
şereflendirmeleri muhtemel 

saı gQntı, yapdacak 1 temmua de. 
nJ.zcUUt ve kaboU.J 1-yramı haztrlık. 
larma harareUe denm edllm•ktıedir. 

Bayram her .enekln4en d&h& 
par J ak olae&ktır. Karadaki bay. 
rama ı Temmua .alı gUDU sabahleyin 
saat 10,BO da Tablmde bql&nmul 
multarrerdl.r. T&Ulmdeki merulm 
blWkten eonra BC§iktap gidilerek 
Barbaroe '1'l1rbeılino çelenkler konula· 
caktır. 

Denizdeki merulm. 6t1edeD eanra 
Koda deniz klllbll önllnde cereyan e. 
decektir. Modada deniz y&nflan J'&. 
puması ltararlqtmlmlftır. 

Bura\!aki lııleru!ınl. Reı.tcumhara,. 

Edirneli defi ıeci 
dun vakalandı 

Edinıedekl evinde, buldulU blr do. 
fineyi hO.kQ.mete tıaber vvmedm boz 
durup bozdurup hareayaı. ar<Lbacı .A. 
U. ~ hll.krunetçe haber aımmuı U. 
zerine ka~tı. 

Ali dtın Z&blta tarabndan Topkapı 
h&rlcınde SotirlnlD k.ahvulnde yab
tanmqtır. Alln1D balduğu altmlan 
Balıkpua.rm.da bir earrato. bo%durdu· 
tu anl&§tlmıı. llzerbıde 600 kAltt itra 
bulwmıqtuı. 

K:.lhvo y~rın 

dağıtıhyor 
.K&bTe tevzi programı, aQlu 1&yı. 

mmda, mmtakalarda tM'blt edf1m ev 
ve alle detterlerlne sön huırlanmıf, 
allkada.rlara blldlıilml§Ur. 

Kahveler JDemurıann neııareU aı. 
tmda 2:50 ıram olarak ~ecele " 
zarflara konarak mWıQrlenecekUr • 
Tevzi.ala yum bqlaııacaktır. 
Diğer taranan birkaç rtıne kadar 

Jılerıılndea 800 ~vat kah" dalııa ıeı.. 
cekUr. 

muz lanet :tntJnünQn ,enı!Jendirmelerl 
kuvveUe muhtemeldir. Digor taraf· 
tan lılllııakalAt Vekili Cevdet Kerim 
lnccdaymm ~eki denizcilik 
bayramı merulmlnde hazır bulunma. 
u beklenmektedir. 

Korkudan bacak
ları tilreyince ... 

Çaldığı kumaıı bacak -
lan arasına. saklayan 

bir hırsız kadın 
yakalnndı 

Bahçe' pıdakf Orozdibnk mağn
uuund:ı dün garip bir cUrmUmeş
but vakuı tesblt cdilmiot1r. Ya. 
pılan tabklka.ttan anlaşıldığına 
göre h&d.ise eöyle cereyan etıni&
tlr: 

Mehmet km Hayriye Okan vo 
Salih km Zeliha Ekinek ndmdn 
1kl kadm diln Bahçeknpıdak.f O· 
ro:ıdibak mağazasına gitmlglerdir, 

Bunlardan Hayriye, bıw kuma§ 
1ru'a bak lktan 30"'rn bir top ku· 
tna.§1 bacakları ıımsms sıkıetır
m:etır. 

:lki kadın bundan eonra kumaş. 
lan beğenmediklerlnt 196yllyerek 
çıkıp giderlerken bir sivil polis, 
!!~1?en!!' r.1rf~'!igUndcn ellphe -
dm lroıitarak bneaklarmı açmq, 
Jruınq yere dilftDU,tUr. 

Bunun üzerine yakalanarak 
cUrmll meşhut UçllncU sulh ceza 
mahkemesine verilen kadmlann 
Ustelik sabıkalı da olduklan anla 
eıJ.mış ve muhakemeleri sonunda 
Hayriye Uç ay, Zellh& da üç ay 
15 gllıı hapee mahkOm Olm\13 ve 
hemen tevkif olurunu§lardır. 

Adh bir is ~atistik 
tek lruı:uı olmU11ardı. da otumnıelar, yeni bUyUk de~ 1 

--- ----------. 
Koca Veli de oğlunu belnna leri hakkmda mUnakaşa etmı.~ - 1 KÜCÖK HAB~R~~~: · ı Evkaf müdürleri 

Hangi senelerde en çok 
cürüm itlenmit 

---0-

:ru hususta hazırlanan 
kanun layihası Meclise 

verildi 
An'karadan bDdlrildlğlM gi5re H•. 

Uç vapurlan l§letme inhla&nna daır 

kanun JAythaaı umum!~ •cvl<o. 
lunmU§tur. 

l.Ay.Uıaya göre, lstnnbul llmanınm 

Galata k6pr U aUnd~D 
ba§lıyarak Haliç nihayeUne k&dilr 
her lkl taraf ııahlllnde mevcut veya 
aUyen tes1.8 edilecek lskf!lelere yo u 
la§Illlak Jçtn gemi i§ıctme hakkı ır.. 

hisar mahlyeUnde olmak Uzerc dev. 
let deniz yolları ifletme ldarcsln ~·~ 

rileeckUr. 
lmUyaz mukavelesl mcfınıh bulun n 

II.ı..Uç vapur oirketlnden devlete lnt.I· 
kal edip halen fııtanbu.! belediyes ine 
merbut muvakkat bir !do.re C'llnde 
bulunan gemiler, i keteler, t.Amlrhant
ler1 ve.Nlr. bllfiınum l§letme ve bunı:1 . 

ra IlAve edilm!ş olan em&\11 mevcu t 
yoısuz ve her türlU bolÇ ve taa hhl\. 
do.ttan varute olarak ie\"let deni?:· 
yollan ~tmc umum mUdUrlUğU.; 

devrUteallm edileceğinden muvakk t 
lclare Z3Dlanma alt bUCmum zr. ;3 <'• 

11\t ve he:sabat İstanbul belediyeıunce 
tasfiye edilecek ve bu taafiyenln ne. 
tayıç ve vccalbi mcüar idareye rft<·I 
buıunacakt.Ir, 

POLIS'te: 

ih iyar kadınla bir 
çocuk ·yaralandı 

Aroo.vutköyllnde Ayaz.nı ı 
il tü solmğmda oturan.60 yaşmd.t 
Muetaf&' kızı Hanife adında bir 
kadın dün bir atlı arabaya biner 
ken dlişmli.s, sağ kolu kmlmr. 
trr. 
Kadın hastahaneye kaldın" 

mrştrr. 

Bundan başka Cibalide otuTIUl 
Mustafa adında birisinin 4 ya. 
§ında.ki oğlu Yılmaz da bahn" 
deki yıkık duvarın üzerinde oy. 
nark düşmUş, ~mdan yaı a. 
lanmıştır. Çocuk Cerrah~ ı:ı 
hantahaneslne kaldınlmıştır. 

'-'Z ~ . .&. .u.u-.. ,.;;Jl.J.Wl.!.U-'.&. 

lC?..AAT 

Son yirmi dört saat zaıfmda 
39 esnaf, 8 arabacı, 14 şoför \C 

tramvaydan atlayan 8 ~l ceza. 
landınlmŞ,ır. 

Aynca mahtelif fırınlardan 
54 adet el..-sik tartdı elanek bu. 
lunmuş. bunlar musa.dere oluna· 
rak sahipleri cezaya çarptırıl. 
~tır. 

Y ... .\KAL AN 
BiR ALMAN 

'V APURUNDAKi 
bas ) ordu. lerdi. Alacakblann hlçbirlnde ın. - ~ : ~ ~~ • 

Papns Manyakls lSlmemf§tl, yal saf yoktu; bir kısmı besaplarm • Tllrk armatörler birllğiııln Ucttn. arasında Adliye VekAletl U?.l'afmdan bll • 83 İngiliz subayı 
n ı 5ın ...... ..uıc. aı•· k t 1nı 1 k b cU yıllık ko"-..t temmuzun Dk haf. Ankaradan blld1rtldtl1ne söre Dl. tün memlekette 10 eene zarlmda k t ld 

nız ı:.. ·~ vnnu, u.eer "" yara- apa 1 ıuınu ge ece seneye ıra •'6•...,• yarbakrr Yakıtlar mfldUrlU&Une Kay. iolenen suçlara dair bir fstatlstlk Ur arı 1 
hdan beşi ağır değildi; llrt keçi tırlardı llkln en az yan yarıya tal."Tnda yapılacaktır. eerl mlldOrll Remzi cnreı, Ka-rl hurrlanm••tır. Londra. 28 (A.A.) - Amiral. 

• Son günlerde gehrimize M8 toıı J - "V li · ~ 
ve bir sığır bulunamamıotı, fakat kabanrdı. K6yllller buna fste'r is- nkTflar mOdarın.ıı.ıı. ... Maıatva mUdU. Bu bıtatieUğe göre, 1031 sene· k dalrc._ı bugün ~~leden sonra 

çmko levha, anrun boyası, kalay, n1. """'- " x...dak cbl' ~ · · bunların d:ı civarda bir yerde ~o- temez katl:uıacaklardı, halbuki ti §8dtr, eczayı klmyovtye, alldkoetlk rtı Ha.san TahalD. Malatya nlutlar sinde bHtUn Tilrldyede 72820, 932 aşaAıı;lm• i kt rsanlıgi neşretm1 Irtir 
duldan muhakkaktı, @rteel eabah mar beyi eert ve ln:;nfsu; bir a • mtı:ıarııııone Jııl&rd1n mtıdQrtl Şem.et de 83489, 933 de 80547, 934 de an o arına a.§C ve 

gelmi§ur. Un Arpat. Mardin n.kıflar mlldQrlOğO de 82291, 935 de 79920, 936 da hapishane gemisi vazifesi gören 
bul .. ılardı. damdı; euba01 Mehn et ağa ile s!. • Vali muavl.nl Alıroet Kınık Anka ne Tanrua mlldOrtl Azız eaımotıu 78105, 937 de 79304, 938 de 11 bin 3063 tonilatoluk Alman amter. 

Yat!!t n ma.zmı C"Amlde kıldılar. pabl ağaaı Halli ll ayı da - "lı:i radıuı ıehrlml%e dlinm~t1lr. na.klea U.ytıı edDml§lerdlr. 734, 939 da 72292, 940 senednde ton vapuru yakala.nımşbr. Bu 
Gece yamm~ sonra k6yde kendbl yaratmı:ıtı. n karak • • Kı, rmn'Biml mtına.ııebctne kal1•. de 69!510 suç işlenmiştir. vapurda bulunan 78 I~iliz tica· 

n1An deniz kenarlarmdakl tehlike tp. +_.__ t -·:ı.- ta.·~~ '-·-'"--' yenlclen her geceki sessWik bat- terine bu derece uygun herifler- .uı~bul ağır ceza mahkemele - re oı.ı.uayı ve :f'"C>i» Aw-wcı.· 
lam t.ı ln u .. ı u dl. retleri ycnl<l"!ı VP.rlerlno konmll§tur. Ankara radyosu ne,ri . rinde görlllen muhakemeler de, mıştır. Bunların arasma 5642 

ış ; ya ız uu ç evin kUçUk • Son zamanlılrda imal edilen ek. t tini la ltt eöyle n-alarunıştrr- tonilatoluk Rabaut vapurundan 
ı>encerelerlnden ııillk ve soluk blıo lkf klı.Up, tepeden tını$ kııdt..r meklcrtn ekser1yCUnl urun ckmcldcr ya aaa sa 1 

931 de 759• 932 ·do 671, 933 de s:ı~ kalan 48 kişi ile 5542 tonila. 
rer ışık dışan swyordu. ı siltı.hlı otuz kadar gürbüz ve acar t~kll etmektedir. Yakında yuvarlak Ankara ra~ bu&'Qnden lUlıaren . 617, 934 de 608 935 de 663, 936 toluk Trafalgar va.punında.n sair 

Yı!Jizlıı.r ışıl ışıldı; kapkara dağ BipalıJ köye gtrdiğf zaman herkes ekmek çıkarılmıycı nktrr. ne§liynt programmı deliclirmlf bulun da 719, 937 de 747. kalan 52 kişi vardır. 
ve tepelerden araeıra çakal acı • ! sanki dilini yut.muş olurdu; f8tc- • Usklldo.rdtuı Şllilye giden yolun maktadır. Buna göre bir çok dinley!. Asliye ceza mahkemelerine do Kurtarılanlann ifadesine gö. 
lerf duyuluyordu: bir aralık !ld ' ntıen veııÇJerln hemt> ve illrnz tamirine 14 btn 787 lira sartedllecPh- clıertıı arzuau tlz&rin• n8§1i11't. cece gelen suçlar şöyledir: re, Rabaut ve Trafalgar vapur 

Ur. Tamlro.tn ynkında lıllolr.nııcaktır. saat 23 te blUrttecekUr. 933 de 71545, 934 de 5355, 935 lan Alman korr;:mı tarafından 
kurt uludu. KüyUn köpekleri on. olunmadan ödemncelnden b:ı.şka • İtrtnnbul 6 mcı, Beyoğlıı 4 Uncn, Bundan bqka mwrtld pl'Ogt"&mm. de 8230, 936 da 9628, 937 dt> batırıldığı zaman birincisinde 9 
lara bıızan boğuk boğuk. bazan bir ecy yapılamazdı. ve t.ıı•anbul ~el llkokullann ta.mı. da da bul mUhfm değiflıkllkler yapı). 10518. 938 de 10258, 939 da da \'~ ikincisinde 12 kiti ölmüştUr. 
gür h .. ,'llllalarla, hazan da hırlı- (Devamı var) 1iDe karar verilmlşUr. IIU§tır. 10205 dlr. Şimdi ögrenildiği U7.ere. Hind 
yarak <. v p veriyol'lardı. denizinde İngiliz Cornv&l kru· 

Ovacık k6yQne çöken feWcot vazöril tarafından batırılan ve 
aun~ bu .kadsrla t.ftı. ... wtı - v .... kit 9 mayıs tebliğinde bildirilen Al. 
,. .... ~ ..... ""' lerladen mWhem harp lt:ıricl styuett man korsanmda mühmı miktar. 
böyle bitr.Jşti, kader onlann a • Aaruı U• bugQn'ktı yuzımıda, Aı. MtOn millet VP matbuatımızcıa benim. da mayn bulunuyordu. Alman 
lınlanrıa kimbllir dabR neler yaz.- manyanm bUtUn kıta Avrup381Dı Sov. MllUDft n neırıyatm teaevvüU lçlnde I korsaniyle yapJ.~n mil8a<icmede 
IIlIJ U ve mUmkUn olsaydı 0 yazı • ı :retler bfrlltlne ko.rıı ufe .. ber etmeğo p.ye nbdetl berkeeln a: bYlö ve ifa. olıUsler maynleri lnfilAk ettir-
l rd kf bili f 1.... 

1 
çall§~ğını ve nihayet Macarllltnnm de. 'r meseledir. • mlı; mcahedeler delfl, tlM!eee de kabillyett dall'Cftlnde bUtUn kuvve. ml§Ur. Korsanda bulunan İnci-

3 a m r ne c ~et er ve .. e • Ru.sla"a 1111.nı harp etu~·!n1 c.nlataralt tUe mubatau eclliml§Ur. ~te mWılm ıı· ztı"caret müreu....a....tı bu infı' • 
• t ı k e Jnponyava gellnoe; hlç ı:üphQ bugtlnldi maddi allke.lva ... e lllflll• l.\.QUU 

&aaeıet er o unacalttı. Zira ln~an- Bulga:1atan ve Japonyanm vuıyeUn! yok ld Almanyaya karşı üçlü fa.'ltlere leUDat etmelıtedlr; ba oıaa nokta baraıuydı, ve bllhaoa dev. lakta ölmüşlerdir. 
larm tadhlert, rac.ı:;olo &.Tcı!&JlJllll tetkik ediyor ve diyor ki: pakt, Sovyctler Blrllğlnrı kal'§t alikaJar ve menfaatler SoVfetler W 9irueUmlır.ln kendi aat ve eamlmJ 
o''ln bu karo ve beva: yapraklar-1 °''Almanya So\'yotlur Blrllbrino ll bir bltıı.nıOık mmı.hcdosl ile BirUp karp1mda ravr-t rant .. Ukametıncle kadret.le ytlrllmet1lıuıe 
dan, bu uı:urum ve tepelerden, bu taannn s;c;tikwo sonra Bulga· bağlı olan bu menıtelcefin \'Uiyctl hUttin lılt'a Avrapumı Abnaıııya- lcl1 ki elife, t.aabblHlerlmlze ht1rmot e.. 
b:ıt klılt ve ovalörd:m ibaretti. r'.ttaıım bu OCplıN1o \"nZJyet alma- Bnlı:Arf t.nnmldnden daha milhhn • nrn idare ettJ~ ldeoloJI orcı... dm Ttlrk • AlmMl maahede.I o wa 

FelAkct hemen ert s! ..n cl • •• icap ediyor. Herhalde nerlin dlr. Bir m-.kmıa, Japonya ~ıu hMlne geUnnektecllr.,, memlekete temin eW11 ~ ecleccM 
-1 e e"D hükumeti Bul~ da fo bo- pat.t ahktmı mucibince ttalya gi- '6ytlk aetlcıelerdea yalnız blrtlll wı 

Şamın 
bombardıman nda 

yayıiI"lı : Ovacıkta doEtlan ve ak- Daha do~su Ahnıuı!ann Yugos- lara~ !t"f!Y&Y ham ilin ~ecek 70r. 1 kİŞİ öldU, 200 kİfl 
var ıı dnyulmu ' ynkıil tOylero l '"a.Y& ha.rp llAa etmesini lsti~·or. h! .AID'.anyanm yanında mC\·ki a- Cumhuriyet lılr mOht.mnml ~etmekte bulana. 

ra.L sı olzınlnr bq sağlığına gel. lavya ve YGIUUlist&nclan alarak ycrd.. s!to\'a h ikfunctl ile k • YunU9 Na41. 1bugUllkO ~ da ftJ'k • Ala.a da9tl1Jtana eald pL f d 
nıl~lmU. Pek c:o~t hAdlseyl l:tc-1 kendil"'rlne .:erdikleri yerle~ mu· dettli,1 mnalmJrvo dayaııu&lc An!ar& muahedesi U&ulnde du,tır.ce. re.tb Mmlmlllttne la4kı edeli llOll yara 80 1 
nı ~al :n Ql3)r1yorlnr muhltt kabil ·blr §' .. aran \'J\zlfesl l p.mak Rus • Alman hı!l· ı kftrsı3llld l~re lahals etml§Ur. Mubarrlr, eon lld AnkaJ'a muahede&lncle blr kere daha Londra, 23 (AA.) _ Bayt.er 

• :e ce li:ı:ımgc!ıyor. F&ltat Sofyadan 15im· Fibnl'll•lk bltarnf ltalacak \e bu ,..,.. sene zar!mda TQrk Ye Alman h~ m1DI .ıya.etlm!:dn muvalfaklyetl Pr. , ajaıuımm Suriyedeld mlltteflt 
rf'vnn şekiüıücn dnlın korkunç bir diye k.'\"'"1lr bu Mikamctte bir ha. d~tl anı-3~ ovyctlcr ntrUğtnln meuertnın karfılıklı iUna~ çalıfma. mu 'ilı cUmı bulunuyoruz: MllU Şe. kuvvetleri nezdinde bulwıaa bu -
t~ır b·rakmft'\Ina sebı>p oltı ·or • rel<t>t i ı .. "<'clitrn"ı.'ı-tnc gör<" Bal • mnhtcmel blr vı nlr"mılan sonra lan Uf! Tllrk • Almazı mnnaaebetı.n. ftmb '-e BilyWı lılUdl.~tt- su9! muhabiri bildiriyor: 
}•-"' • a • t" • \•nı;lf yi pm • :ıh· t r .... ,, ~·r gibi ~örtinU or, nın en bUyUk " getın imtlhaıu mu. mb ecratnıdakl ula mllli lııUllttmtz Alman tayynreleriniıı Şam tize. 

da bunlım du ·ciulcır Hııkika· l 11"'d t • t lrJ ı1 1 'd&n llô.dl elr rln bn §el.tide lnkl~ı Y&ftalr.ye~ gectrdlftDI ,._rall *- " daı Aleme kVll n bllb ... da.t. rlne cuma gUnU ya.ptkları hava 
mcydand~. nu lUhArla BulP.a- ~nu göstc.rtr ld mlllctJer arum- terini töyte blUrtyor: ..,_. kıla •Dl .. ,...,tama.de •~bir hücumunda 70 kifi 61m8', 200 kf· 
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OPERA ... 
, ~~arada HaUmvi artistleri 
t ~tla. Madaıne Butterfly 
tası~ muvaffakıyetle tom
edilcliğini, Reisicumhurun 

~e.n~letj takdir ye tebrik et. 
~rını okuduk. 
fi~daıne Butterfly'~ i Giıaco_ 

r ıca Yazc!ılar: 1906 dn Puc-
1 ~teledi. Müzik, tiyatro ve 
• 1Yatın en yüksek derecede 
a Ul etaiği on dokuzuncu a. 
ean .Yirnı·nci asrın ilk sene1e-
" n:tız-dS kalmış bir şaheserdir. 
~rıkaıı. bit- deniz znbitile ev_ 

ve sonra terkedilen bir Ja. 
h::ının hifulycsidir. Birkaç 

· nı ·a aıı~ 1ıi!mı 
.. n u d da Usteı ·ıerek 
~h lllJY<Ufakıyet 1;.azandığı_ 

atı,.larız. 
!Onera güzel san'atların en 
~kt~1.<J".,.;~~ b. 'd· Hind;.,_ • u;:\.;_en ırı ır. ~ 

lrid do 'an tiyatro Yunanis: 
~lk a 19<c:mmm . etmiş, adeta 
~ g~n ~nluk ihtiyaçları aras1-

1rnıışti. Yunan tiyatrosunda 
0 e içinde , ya ara:ı annda. bir 
"'Onun §arkılar söylcmesı u-
· ,end· b' 'J t ı; tamamen şarkılı ıı· 
a ro demek olan operanın 
~l;ei bu olsa gerektir An!Jiklo. 1. 
r: lSe operayı şöyle tarif e-

"ı ·~lenmiş .facialı ma.n.zu_ 
l'JJ~r, bestesiz konuşmaları 
~ . ,'}?'. orkestra tarafından ida-
llU?! t: --• •:!r_-::..:.V: ""f.?=..n101.- l.J.11. M • -oazan uau&a KarıŞIKtlc.,, 

~ 
eVZUu f aciaJı ise "Opera 

euse" ....ı:ı.. • "Opera ,,..,unc JSC 
~fe'• yan ·ciddf yan komik ise 

~ 
~ Comigue'' derler. Bu sıı_ 
ıcu hazan şarkılı bazan sözlü 
l'. 

On altıncı asrın sonlarında 
?l'ansada küçük bir :ı.rtis.t ve 
il' irtııpu arasında sözlü tıyat-

f11un yaptığt aksüİiimel netice-
• .. ~ki Yunanhhnn şarkılı ve 
~1k!i dramlarına dönUş hare

~--1. belirdi. Bunlnrm arasında 
~ur fizik !Uimi Galilee'nin 

..,.cUJı Vicemo Galilei de vardı. 
la tll.lnB.?\larda bunların. meVZ1;1: 
~ Ufak şiirlerden ioarettı, 
'""fi~ tek perdeli dramlara ge. 
~dı Ve oı>eranm temeli atılmış 

du. 
l l<'ta.nsada operanm do~ışıı 
~671 senesine tesadUf eder Pıe:
...,.~ l>erı;0 isminde bir muharrır 
e Robert Cambret, Paıisin ya. 
~a 1ssy'de La Haye şatoru~~~ 
~uımu ilk Fransız komedısı 

~illi altında kır ve çoban bayn. 
ı~ ait link bir piyes oynayor
~dr; çok geçmeeden bir.dese;· 
~a:ve sabibi bularak Parıste bır 
)'atro binası yaptılar. . 
Alınanyada ilk opPra bınası 

lc1s de Hamburgta yapıldı; b1;1-
ıllda yarım asır müddetle hır 
l°<)( eserler oynandı; bir çok_ a.:· 
~er ve müzisyenler yetı~ıi 
:-.agner Mozarl, Gluck· Han.«: 

~1-0i dahncr Alman zeka k~!>.ılt. 
l'ı:tinin bu sahadaki yükseklıgıne 
lıını.. _, b. 0··-~1- oldular. 
tı -enuno ırer ı-~ • tl · le .,.,_ 1 d İtalyan artıs erı-
~ --.ııan ar a nlar 1 tnodel tutan Almanlar 0 • 
~rı daha yUksek denilecek eser. 

r Yerdiler. 1 
1}ngilterede de ilk oprala.r d : 
'1Ll}'aniar tarafından oynank{~ 
~nra yerli opera doğdu, la . 
ut\gilizler bu sahada büy~J<a~· 
:'!et ve muvaffakıyet gu:> .. e • 

ll;edil"r. vvel 
ı-lliza.c otuz kırk sene e ba 
'\ll. • • raI arın • tJ rıncn grbı bazı ope f dan 

tiyatro artistleri tara ı_n . ~. 
8U.rada burada temsil edıl~ıgı 
~01'iilmü.,.crt.ür: fakat bunlar biJ'Cl' 
arikatür olmaktan kurtul~~:-
1.ıı.ışıardır· zira opera artistlıgı 
hu usi k~hiliyetler ister. Gerek 
liaıkevlerl teşekküllerinin v~ ~e. 
~k devlet opera mckte'bının. 
J\~Palılardan iki asır sonra 
~QŞlanıVJ olsa bile bu sa.~rı~~. o~· 
"l'a cabuk 'etic:ecek1erını ıınııt 
ı:~ek isteriz. Bir takım lnlt!I 
~·katıarm ve taassubun gf'"irdt
h· 'I'i1rk operasının doğuşuna ı:a. 

U: oluyoruz. 
KADIROAN KAFLT 

Berlinden bildirildiğine 
göre 

Zamanı gelince vesikalar 
neşredilecek 

Moslunxı, 28 ( A.A.) Tass a. 
jansı bildiriyor: 

Sovyetler birıiği ile Türkiye 
arasındaki do.qthık,Türk milleti. 
nin Ahtürk idaresinde, müsta. 
kil milli mevcudiyeti için göster
diği sa.va.~ gilnlerinde doğmuştur. 

Nisan 1920 de büyük miilet 
meclisi açıldıktan üç giln sonra 
Atatli.rk Sovyet hükumetine bir 
mektup göndererek genç Türk 
cümhuriyetirie müzaheret etme. 
sini istcmist;ir. Sovyet hükfuneti 
yalnız iyi temenniler.de bulun • 
ınakla iktifa etmemiştir. Türki
ye n zaman mü.~kil bir vazi • 
yette bulunmuşsa Soryctlcr bir. 
!iği cına elini nza•mm ve kan:;ı • 
lığıı da hlçbir menfaa.t göster_ 
mek ·zin vardrm etmişti ... 

Sovvet hükO.meti 1922/1923 
Lozan konfra.nsmda Türkiyenin 
boğazlara ait mutalebatınn tama. 
nıiyle mUzaheret göstermiştir. 

1936 da Türkiye Alman _ ltal
yan faşisiliğinin tehdidi üzerine 
Boğazların yeniden silahlandırıl
masını istediği vakit Sovyetler 
birliği bu aynı vaziyeti Montrö 
konferallilmda da muhafaza et. 
ırJştir. 

Daha geçenlerde. fa.şist Alınan 
asker sürüleri Türkiyenin emni· 
yet sahasını istila ve hudutları. 
na yerleşerek hi~ sıkılmadan Ça
nakkale boğazını kontrol eden a. 
daları işgal ettikleri vakit, Sor 
yetler birliği. yaptığı deklar~ 
yonla Türkiye bir tecavüze ug-
bir. ruuay;ş ·~e. bitarafl;i~ iuve 
n~blleceğini temin eyledi. 

Bütün bunlar, blitün diir..ya.ca 
malfundur. 

Bitler Sovyetler birliği ile Tür 
kiye arasındaki bu dostluğu boz
mak için Sovyetler biriliğinin gO.. 
ya Kara.deniz ve Çanakkale bo
ğazlan üzerinde mutale'batta bu. 
lunmuş olduğu yalanını ortaya 
Çlkı\rdI. . 

Hariciye nazırı Molotofun 
22 haziranda bu hususta katiyen 
sarih ve tamaın beyanatta bulun· 
masına rağmen, Türk matbu. 
atının Hitler tarafından tasni e
dilen bu apa<;Ik yalan ve iftirayı 

Znvnllı 50för hayatında irıc defa 
başına gelen bu nuınyntizma c -
dilmeden o kadar sersemlemı., ve 
bu sersemliği o kadar uzun za -
man sUrmU.stü ki tevkühaneye 
nakli yerine hastaneye na.kll icap 
etmişti •. 

Bu otomobil şoförilıuıU de vazi
yeti gösteriyor ki Nitti -eline gc. 
çirdlklcrlnl görülmemiş bir şiddet
te manyatizc etmekteydi. Bu de
recesinin IUzumundan fazla oldu
ğu n§ikardır. Notekim onun tara • 
fmdan ma.nyatize edilenler ndetfı 

ynrr deli gibi bir hal almaktnydı 
Onun için hlikmolunablllr ki Nlt 

ti herhalde elinde olmaksızın bu 
derece §iddot kullanma.ktaydJ. 

Netekim Belgradda bazı feci 
Mdl3eler görtildU. Bir gece Bcı .. 
gradın birinci sınıf otellerinden 
birinin mUdlirli birdenbire kendi 
otelinin bliylık salonuna elinde j. 

ki tn.bancayla girerek orada otu. 
ranları kat'iyyen naza.'tı itibara nl 
makswn etrafa geleşlyc ate§ et
miye başladı. Camlar, aynalar pa.r 
ı:alnndı, kıyamet koptu. 

Polis evvelce gayet sakin ...-e 
normal bir ha.yat geçiren otel mü
dürUnü bu dehşetli vc.zlyetınde 
gilçlüklcı znptedeb!ldi. Otel mu _ 
dürUnun cinnAt getirdiği nnlaştl

dı. Fakat Belgrnd gizli polisi Nit
tiııin firnrınden haberdar edilmiş 
olduğu ~in bir taraftan Belgrnd. 
da bu kr.dmı şiddetle aramakta, 
bir ta.raftıı.n da uyanık ve tetikte 
bulunınaktaydJ. Otel dircktörlin.ın 
şiddetli bir buhranla birdenbire 
tecennün etmesi evvelA pek dik· 
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Günün içinden: 

--0-

Bir alı/ak ve ter
biye meselesi 

Çan -Kay -Şek 
nezdıne 

Bir Amerikan siyasi 
müşaviri gönderiliyor 

Vaşiııgton, 28 (A.A.) - .Mevsuk 
bir membadan 5ğTenlldiğlne göre ya. 
kında marep.l ÇankaY§ck nczdlnc bir 
Amerikan siyasi müşaviri gönderile
ceği blldirllecekt.lr. Bu tayin, kirala.m.tl 
ve ödünç verme kanunu ınudb!nce 
Çine yapİlan Amerikan yardıruı ile a
ltı.kadar görlll\Jlektedlr. Bu vazlfcnln 
şark l§lerlnde rnütehaBStS addedilen 
Lattlmorca tevdi edileceği ı;öylcnllmek 

tcdlr. 

hata bugüne kadar ürcıtm:kte 
israr eylemesi şayanı hayreUir .. 

Türk matbuatının ''Türkiycnın 
hakiki dostu kim _ve • düşm~ 
kimdir?'' rneselesinı ıncelemesı 
daha münasip olmaz nu? 

Anadolu, Ajansının notu: 
Sovyetler birliği hariciye ~

miseri .Molotofun metni bıze 
Tas ajansı tarafından verilen 
mttkunda bu hususa dair mevcut 
yegane cümle ırudur: . 

Sovyet - Alman Palct.ma na. ,, _ .... ..,,,_ • ..._....,,....,.,ı,~ ~\:.&'" J1.ıı..ıU4;.u.11&.Q 

~ eden Hitlerin bug··nıii nut
ku da keza bir yala.ı_ı ve tahrik. 

Lon.drada 
Kafkaayaya Türk 

topraklanndan asker 
geçirilmesi için 

--0--

Türk salahiyetli mahfil -
leri bazı §ayiaları "Cid
diyetten ari,, sözler diye 

tavsif ediyor 
Loodm, 28 (A.A.) - MUataldl 

Fransız ajansı bildiriyor: 
İngiliz hariciye nazın Edenin 

öğleden sonra Türkiye bUyük el • 
çisi Rüştü .Ara.s ve Sovyet bUyUk 
elçisi MaiSki ile yaptığı mülikat
lı:ı.ra pek bilyllk ehemmiyet veril
mektedir. 

Bu hu.susta wkı bir ketumiyet 
muhafaza. ediliyorsa da Londranm 
siynsi mahfillerindeki mütaleala • 
ra göre Türkiyenin, lngiitC'l'e ile 
çok dostane münasebetler idame 
etmekle bernbe.r Sovyetİer Birli
ğine karşı hasmane olmasa bile 
gitglde artan bir vaziyet alır gi
bi olması yüzünden bir huzursuz
luk hasıl olmuştur. 

Yazan: 

~UAt Deni Ha.benle dün ~ıknıı 
f~'T"'-'l.m.d3 "llıt:Jkin önleytcl Wd
bir olmak muhtekiri t<ıczlye ct
m~ dnha iyi ncticcler vercbı.. 
lir,, diyor. Kıymetli mcslekda§ı. 

mm bu iddia.smda ye.relen göke 

len.dar hakkı vnr. Cezanın hiçbir 
zaman bir fcnabğı köldindcn kes
meğe kili ı;elecek bir tedbir ol
ma<lığmı kabul cdenlerdoolm. Ce-
za mUcyyedesl lfll!:D kaldmıc:ak 

blr \'Mıta olsaydı, ceza Jmnnnlan
nm binlerce yıh bulan madsl ~ 
nünae bugtlıı yer yüzünde c:ürmUn 
ıt.abnaması la:amgclirdi. 

Demek oluyor ki ceza ihtikln 
önlcmeğe kafi değil!.. !laharrir 
ya:asmda bu noktayı işaret ettik
ten sonra lhtlkin kökünden kazı
yacak t.cdblrleri dü~tinlip, bul
mak, takip etm.im lömmunu i pa. 
ta ~rır;ıyor. 

l:'lrmlnd nsmla. f'.dncl AvrupG 
harbln1n ~tadıt'l \'C git -
tfüço büyü)·eo \ 'e gcnJsliyen bir 
dalga gfbl dünyayı sarmaya b3§o' 
hyan iktisadi müşkillleibı baş. 

gösterdiği glindGilberi bu t.cdblrler 
Binaenale.y'h Von Papenln Kaf

lrosynyn doğru Alman krt.nlannnı 
Türkiyeden geçmesini temin için ara11mı5, dil ünlilmUı;, bulunmus 
Türkiycye Gürcistan ile Knfka.s- ve takip edllml~ir. Muhtekiri im· 
ya.da MUsJUmanlarla m~kfuı top- )ağından tutarak mahkeme buzu· 
rakların verilmesi vaadiyle yeni runa c:ıkarn.n, 113.pse atan, ı;ürgU.ne 
manevralıır çevlmıeslnden endi.'ie 
edilmektedir. gön~ para cemsına çarpan, 

Söylenildiğine nazaran, Eden dükkanını kapryn.ıı tedbirler. 
Türkiyenin Rus - Alman harbin· Flkranm muharrlrlne göre ceza 
de tam bir bitaraflıktan çıkarak ~fhasmda son bulan bu t.cdbfrlel' 
herhangi bir sUretle Alman da • kln değil. 
vasmn milzahcrre-t etmesinin lngi- Halbuki ben lhtika.nn önünü &i-
liz - Tilrk dostluğunun ruhuna uy-
gun dU§miyeccğini Rüştü Arasa ma~ için tedbir almmıulığmı n~ 
iz:ı.h etmiş olması muhtemeldir. ya alman tedblı'lcrin noksan oldo-

Bunun içindir ki herhalde Al - ı;'11Do zannedenlerden değlllm.. Bu 
--- _____ ..,.__.._ ........ ı .ı...u ıı.cıouırıcnu ••lblKIJlda mnddcten 
ve göya Tilrklyedo deniz üsleri 
elde etmek hususundaki Rus m~ mUnıkUn olan elddQret ,.e ta.kŞtdln 
lalebatma İngiltere.nln mü.zaheret gö terlklit-lne de kanllm. 

".v. vaadinde bulunduğunn dair çıknn 

1 

Bu.olan yazarken bl1' ta.ada 
BCrlin 28 (A.A.) - Yan ~ lan haber Londrada 5lddeUe tek- dil~tUğtlmU zaıııı.ctmcmelerlnl ele 

mi bir tebliğde deniliyor ki: zlp edilmektedir. okuyucalamndan rica cckıocğlm. 

tir. 

Boğazlar mesel~ da!r Rus Anadolu AJ:ut mm notu: ı Mademki t.edbirler abnmıst:ır ve 
Tas ajıı.nsmm vm:-dıgı tekzip hak- Türkiyenin tam bita.raflıktruı 
kında Alınan hariciye nezareti bu inhiraf etmesi ihtimali üzerinde t'lddlyctlo takip <ldllmcktedlr, §U 

hususta Almanya tarnfmdan ya - yilrUtUlen tahminler ve İngiltere baldo ihtikAnn ohnııması ica.p e. 
ptlan resmi beyanatı bugün gn.- har1?1ye nazıruını Türkiye bUyUk der; madonıdi ihtlkir vardır, fiU 
zeteıcilerc a.nlatm-.ştır. elçbile vaki olan mutad mtıı!kat· halde tedbirler almmaımştır sibl 

Öyle zanııedlllyor ki, zaına~ı ların~nn biı:Ine bazı mahfillerde basit bir muhakemenin ~~L"IDa 
gelince bunu ya.lnn: Alman değil 1 atfedilmek ıstenllen manalar Tiir-
icap ederee elde mevcut resmi kiye resmt ma.bafillnde ciddlvet • , ... ,~ beni haksız tıkannak 
Sovyet veeikalıırlle de lsbo.t et· ten Iı:ri sözler olruılk telllkkl e- mUmklin değildir • 
mek imkllnm değiJdJ.r. dllm.lştir. Bugün almma.sı mümkün tedbir-

Y11za:n 
Casus mektebi profesörlerinden 

hveçli 

Çc•irenı 

11. D. 

ra ebnediğinize eminJ.m ! 

A. Uengtı.am 
• 65. 

Diye bağırdı. Filhakika ben Al
manlan hiç sevmiyorum ve on • 
Jardan memleketimize fenalık go. 
ıeccğıne kanldim!.. Birkaç defa 
bu Alınan klübU 5nUnden geçti -
ğiın zaman orayn giren ecneblle. 
ri gijrllnce §lddetlc sinirlenmek -
ten kendimi alamad.ığmı.ı blllyo -
rumı .. Fakat, ben sadece bu klU. 
btin bir bombayla havaya uçuru • 
labllcceğinl zihnimden birkaç de
fa geçirdiğimi biliyorum! .. Fakat 
bu kadar! Szrf bir niyet ve hayal 
olıırak !.. Bunu bizza.t yapmnyı 

kat'iyyen ta..s:ıvvur etmedim, ak • 
lımdan bile geçirmiş değilim! .. 

kati çckmenıi4Jli. 
Fakat Uç dört gün sonra diğer 

':ıir ade.mın Belgra.dm en bUyük 
caddesind·en dolu bir otomobile 
ayni şekilde . iki tabancayla bird-en 
bire hUcum ederek ateş ede ede 
kovalaması ve liç yolcunun yara
Jannıası gibi bir hadise daha vu • 

kua geldi. 
Caddede gilpe gündüz mUthiş 

bir panik uya.ndrrml§ olan bu a • 
·~lam polis tarafından yaralana 
rak vakalanınca onun da blrden
·,ire ~ıldmn!§ olduğu anlaşıldı. lş
.e bir telgraf memuru olan bu a
damın esrarengiz bir kadınla ge • 
celeıi bulU!JUP görUııtUğil tesbit 
olunması üzerinedir ki bu esre. -
rengiz kadrom Nitti olduğu ve 
bu zavallılan cinnet getirecek de 
recedtı §lddetlc m.anyatizc etmek 

te bulunduğu meydan& !;!karıla • 

bildi. 
Nittf, 5llphesiz, bu adamları bir 

-.akım suikastler için kullnnnuş 
ve ha.zırlamak :istemişti. 

Fakat Nittlnin kurbanlan man. 
yntizmanm ağırlığı altında yan 
yolda ruhi mu..,-a.zenelerini ltııybe

d erek hedeflerini şaşırmış bir 
§(!kilde hareket etıncltteydiler. 

Belgradda Alman klUbilnc bom
ba ntnn bir üniversite talebesi 
de yakalandığı zaman yan mec -
nun bir halde görüldü. 

Bu genç Sırp talebesinin evv(!p 
Jfı pek ağır bir şekilde sarhoş ol
duğu za.nn dllmiştl. ll"akat ya.pı -
lan muayenesinde az miktarda iç 
ki kullanmış olduğu, aldığı iki kn.. 
deh §arabm bu derece sarhoşluk 
husule getirmesine imkAn olamı

:mcağı görilldU. 
Hiidiscden 48 sant eonra kerı. 

dislne gelen bu genç talebe isU.C. 
vap olunduğu zaman şu dikkat-0 
ı:rayan cevapları verdi. 

.Alınan klUbUne niçin bomba at
tı!;'I kendisine orulan talebe fena 
halde ürkek bir ta.vır göstererek: 

- Bomba mı? Ben ntl bomba 
11ttım ? •• 

Diyıe kekeledi ve böyle bir ha
rekette bulunduğunu kat'iyyen in 
kar etti. 

Yakalandığı zaman üzorinden 
fklncl blr bomba çıkmış oldugu 
s5ylcnerok bu bomba da kendisi
ne gösterilince o vakit genç ta -
lebe fevkaliı.de ha)Tet ve d~c
te dU§C,rek son drece heyecanla: 

- Evet! •. Herhalde bana ifti-

- Fakat sizin koltuğunuz aı.. 

tmda bir paketle akşnm üzeri 
caddenin yan sokakla.rmda müt.c • 
madiyen dolaştığınız ve nihayet 
ortalık tenhalaştığı zaman klUbUn 
balkonuna birdenbire yaklaşarak 

içeriye camlan kıracak bir 1ılddet 
le bombayı atıp kaçtığ:nız görlil
mli§tUr! •• Bunu hala inkar et
mekte ne gibi bir fayda görüyor .. 
sunuz? ... 

Daima müthiş ho.lini muhafaza 
eden genç talobe ise: 

- Hayır!. Hayır! •. lnkür etmi. 
yorum!.. diye bağırdı. Ben kendi
mJn o gUn akşn.ma kadar o civar
da, sokaklarda dol~tığmu ve söy
ıeCliğiniz gibi klUbUnlin balkonuna 
yakltı§ıp lçcl'iye bir yangın kun .. 
dağı atmak fjkrlnden kendimi kur 
taramadığmıı hatırlıyorum!.. Fa
kat itiraf ederim ki bUtun bun • 
lan hayal meyal hatırlıyorum. 

(Devamı ,;arJ 

MUZAFFER ESEN 
Jer almnn tar, ihtikiir da me\cut
tnr. Çünkll fhtllifırm önUno ses
mok blr ohlUlt ''O tıerl\lye me6Cle
sidir. Ilem de çift ccpbU blr ahlak 
,.e terbiye meselesi!_ 

thtlkfi.n yok etmek e\"Vcll bir 
\"llt.andaş t.erbtyesf mesel idir. 
Haldkıı.ti olduğu gibi gören, lü· 
zumla lilzum uz ter düsmlyea, 
lhtlyac.uulan fazla eı;ya llirlkt1re
:l'Ck da.ı' gllae sa1damıyan blr 'V'a

t.anda.s terbly L. 
Zaruri bir ihtiyaç olm.ıyan, ıs.. 

dece bir alışmadan ibaret bulu. 
nan, yerine ba.§ka bir ey l~ 
her vakit mUmldln olan kah\'C, pl 
yasadan ~ ghlidc.c &lzUp 
kilosu be§ llnulan kahve ar•JA 
'\-atanc13f} mo\·cut oldukça lhUUr 
d daima olacakta. 

lhtlkUnn dlğez bir ta.rafı da _. 
naf Te mesltk terbiyesi bahblcllr. 
Namus ve •·ICdan mUeyyedellal 
,.ezn l.f'lrknıtU kadar g&l.Önlln4e W. 
fıın bir toccar l!lmıtı memlekette 

kök hna.dık~ lhtalrm k5k1l ... 
zmıunaz. 

BagU.n )WID l!;ln bir den ellll
ss, ycol yeti~ nesil Jallm 
maddi mllo~elenlon korba, 
yn.lnız maddyl ve refahı ~ 
bir nesil ohnakten ziyade, dilrillt 
bir vatanda§ vo dürüst bir ınMo 
lekdaıt olarak yet4tlnnek ~ 
fjimdiden faııllyetc g~blllriz. Ve 
ancak ellmb:do böylo bir nesli ol. 
duiu gün aluıarok t.e<lblrler bir an 
IQerslnclc lhtlkAn kalcbnr, hem 
de mahkmıesiz \'e cC7.aSIZ olarak, 
tıpkı ym meslekda.o;ımm istediği 

gibi. 

Paris ve Vişideki· 
görüşmeler 

\'işi. 28 (A.A.) - Nazırlar meclıal 
bugilD öğleden aonra amiral Darlanm 
riya.ııetinde topla.nnu§tır, PariBten dö.. 
nen lı.arbiycı nı:ı.zrrı general Huntzlgcr 
de topıanbc:!a hazır bulunmu~tur. 

VJ§ldc bulunmıı.kta olan Cezalr u
mumi vallsl amiral Abrial toplantı. 

ya çağrılarak Ce.znlrt alakadar eden 
meseleler hakkında izahat vcrmlııtlr. 

Paris, 28 (A.A..) - D.N.B. 
"Başvekil muavbıl am1ral Dar!an 

dün, Fransız hUkOmeUniD Parlsteki 
fevkalAdo munıhlınsı büyük dc;1 De 
Brinonıa Ye halen Pariate tıuıımaıı 

nazırw ve bu meyanda genei-aı Hımt 
zigerle i§gal altmda bulwıan ntlyet.. 
ler valllcrl ve Almnn bUyOk ~llBln
dcn elçi Schlclr'lc gö~n,ttır. 

Esir aiti italyan 
generali 

Bazı subaylarla birlikte 
Hindistana gönderileli 

SlmlA 28 (A.A.J - DUk Ao8taDm 
kurmay ba§kanı General Trezazı1 di· 
ğcr harp esiri bazı subaylarla Hlndle. 
Uuıa gelmll)tir. Bunlar arnsmda p.rJd 

Afrika ltaıyan hava kuvveUert ku
mandanı <kneral PinDa, Erltre umu. 
mt vallsl general ~. general lılorı. 
tczemolo, Keren aakeı1 vallB1 general 
Camlmes, General Vallet"J ve mllte
addlt kurmıı.y subaylarlle yaverler 
Yardır. 

Rumenler 
İngiliz - Rus radyolarını 

dinliyemiyecekler 
nuın-c , 28 (A.A. > - Bu sa • 

boh ncercdllen bir emirname ile 
Ruml'n \'llttındrışlarmm düşman, 
yani İngiliz vo Rus ı-adyolarmı 
dinlemeleri yasak edilmiştir. 

Bu <'::nfr hilllfmda hareket e
denler serian muhakeme edilmek 
Uzere dlvanı harbe verilecekler
dir .• 

Batavyadaki Japon heyeti 
natta~ia, Z8 (A..A.) - .Battavta 

radyosunun bildlrdlg'.ne göre Ho!aftd3 
Hln1btanmdaki Jnpoıı iktuat bt>ycti 
rctııl Yoş.izova ve heyet r.zam dlln .la
ponyaya harelcet ctmtalcrdir. 
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29 H A Z l R A N - l.941 

24 5aat içinde 
1 Surivede 

36 İngiliz 
tayyaresi 
düşürüldü 

Bir haftada 109 Alman 
avcı tayyaresı tahrıp edildi 

Londm, ıs (A.A.) - Almanya Uzc. 
rlne lnglllz hava taarruzlannm §ld

Müttefik 
kuvvetıer 

Humusa 
doğru ilerliyor 

Cebel dürUzde!u 
F ransızlaran vaziyeti 

mUşkülleşti 
deU 27 h; ziran sabahı niha~t bulan Kudüs, 28 (A •• ) - Müttefik 
ha!ta itind atıkça tcbarllz ctml.şUr. kuvvetlerden teşekkUI eden bir 

Gllndllz ve gece yapılar devamlı kol Şamdan hareket ederek çok 
ve geniş hD.ttkeUcrden 34 lnglllz tay. sert bir Uc.ri hareketi yapmI§ ve 
yarcsi oönmemigtir. Fakat Uç pilot Şamın 55 kilometre kndar şimal 
kurt.ulmuıttur. Buna mukabil 109 AJ. şarkisind~ ve mllhlm bfr merkez 
man av tayyaresinin zlyaa uğradı[;ı olnn Humıcın hemen hemen yan 
teabit edllml§tır. yolda bulunan Nebeko vannudar-

Ayru devrede Almanların lnglltore dır •• 
Uzcrlnc yaptıkları akınlar az ehem. Humus i'>Zlll edildiği evvelce 
mlyetll o' nU§lur. Bununln berobcr sc- blldlrilınlş olan Gastalen ötesin -
kiz Alman bombarctımnn tayyarcsı dedir. Perşembe gUnU Saydamı.ya 
laJırip cdllmlı ve bir tek lngUJz tay. bllcum eden vo Humus yolunun 
yareal zayi olmll§tur. Bunun da pilotu garbından ilerliyen diğer bir kol, 
kurtulmU§tur. bu mevkii i§.c,aaJ ettikten sonra 

Berlln, 82 ( .A.) - DU§man dün düşman muka.vemeUlc karşıla§

gündllz v gece Alman topralClarma mıştır ... 
ve Ma.n§ sahWcrlntı yaptığı hava hU. Aynı zamanda ileri harekette 
cuınlannda yeniden ağır zayiata uğra bulunan lm~ratorluk kuvvetleri -
Illl§lır. ntn kısmı kUllisi sahil boyunca 7 

Alman hava. ve kara mUda!auı 3.6 kllometre daha llerliyerek Bcy
d!Şımn tayyaresi dUoürmll§tür. Ken- ruta 25 kilometre kadar mesafede 
cllsl !4~ ancak bir tayyare knybetmlt- bulunan Kasubnnm şimallne var -
Ur. Bu muvallakiycUer gbylc elde c_ mışla.rdır. 
dllmlJUr. Gllndllz avcıları 14, gece av. Sıı.lıll yoluna Mklm bir mevkide 
cı1arı ıo, hava dafi bataryalan ve bah huluııan ve mUttdik l-.."UvveUm1D ce
rlyc topçusu S ve plyad blr dUaman nahml tehdit etmekte olan Fransız 
tayyaresi tahrip etmı§lcrdlr. topçusunu SW1turmak fçtn kuvvcW 

Londm, 28 (A.A.) - İngiliz hava hllcum mtlfrezclorl ilerlemlıı1crdir. Bu 
nezaretinin buglln öğleden ııonra neıı- , mUfrezcler mUtcaddit köyler l§g:ı.l et. 
retti~ tebUC: ml§!enilr. lng1llz donıuıması Sayda 

lngIUz bombardıman tayyarclerl ile Beyrut amsmda yan yolda. bulu.. 
dUn gcc Bremen llzerinc §lddeUI b1r nan Damurdakl FrOJUIJZ ho.llarmı bom 
hücum yapm!§lardır. Bremendc çok b:ırdmıan ctml§Ur. 
bUyük yangmlar çıkarı~tır. Şacım cenubu garble!ndc Mercayu. 
Diğer t.ır tayyare t~ekkülU. Vcgea nun §lmallnde Derlemekte olan mUt

d aUlly 1 rl ve endüstri hedetlcrlni tefik kuvvCUer Hıuıbayenln Ud kile .. 
bombalam~tır. Müteaddit lsabcUcr met~ kadar cenubunda Finıslyo yak. 
kaydedllml§ ı; 1.1r çok yangınlar çık 1.ıı.§nuşlardır. Bu mmtakadakl Fran.. 
ml§tır. sız dllmdar mUfrczeıeri Fransız kısmı 

Taarruza maruz kalan diğer hdlet. kWlla:ne iltihak etmek Qzerc ricat 
ıe.r are.!lllda Emden. Vllhclmahaveıı, etmektedirler. 
Cwıhıı!en, Oldenburg, ve DUnkcrk MUtte!lklerln Habayayı muhasara 
vardır. etmek ma.ksadllo C.larlha.abanlyl tut. 

Bahri.ye tayyareleri de ııahll tc§kl. tuklan görlllmektodir. 
ltıtUe I§ blrllğf yaparak dUn gc~ TUa-tu..- __. ••hl:v .. nirı loıl!Jtnı.. 
ı&al •1~ ~bard.ımıın etml§lcrdlr. lacağı, ~ılniaktadır. :Mlltt~Cikler 

BUt!ln bıı harclttıttan 12 bombardı. bir çevirme hareketi yapa.rnk TUd.. 
man tayyaresi dönmeJDişUr mUrUn 100 kilometre kadar cenubu 

LondrB,• 28 (A.A.) - Almanların garb1slnde Sababiyarlni iggal cbn!{-
28 hazıranda biten hatta içinde tn.. ıer ve Fransız kuvveUcrtnln Humus 
glltcrc uzerine yaptıkları taarruzlar lstıkameUndckl rical hatınrmı kcmnlş 
ıız; chcmmlyeW olmll§tur. lerdlr. 

Sekiz Alman bombardıı:ıan tayya. V~, 28 (A.A.) - Beynıttan bildi• 
resl tahrip cdllmlktir. Bunlardan bl!i rlld!ğtııc gl:lre dll§mnnm Surlyedckt 
23,2!l hnZirnn, dördU 2!l,25 haziran fnallyeti son 2!l saat içinde Şam saha. 
iklal 2:i,26 hazlran ve blrl de 27,25 smda tcnıcrkllZ etml§Ur. İngilizler bu 
hazir n geccsl dll§UrlllmU§t.Ur. rodan !Şimale doğru Ucrlemeğe çalışı. 

Yaiaız b.r tek lngUiz tayyaresi zı.. yarlar. Şanım ~lmcıllndckl dağlarda. 
yaa uğnımIJ onun dn pilotu kurlu]. çok f'lddeW muharebeler olmaktadır. 

Fransalar mevzllcrlni muhafazaya 

990 tonıuk 

Bir ıngiliz geınisi 
batırlldı 

1 muvaffak oımu§lardır. 
lngUızlerin Şamm cenubundıı Ktı. 

tana ve Hormon dağlanndnkl taarruz 
lan Fransız kuvvcUcrl tarafından 

tardcdllm1ftlr. 
CebclUddUrUzde vaziyet Fransızlıır 

için gQçlcşınlşUr. Tek blr Fronstz ta
buru, bUtUn muvaaalnları keBilmlg o!
masuı:ı rağ'ınen Ustün lngUlz kuVVi!l. 
lcrtne kll.l\U harp etmekte ve ~lddeU 

Londr&, 28 (A.A.) - Bahriye ne- bir mukavemet g&ıtermcktcdlr. 
zareUnln tebliği: TUdmUr cephesinde, Suriye çölünde, 

Grimaby ısmindeki Avlzonun ha.ft& 600 ki§lllk bir Frn.nınz mu.trczeııl dört 
sonunda. Alman pike bombardıman gUndenberi Uç b1n kl§lllk bir lngUiz 
tayyareleri tarafmdan Tobnık açıkla. kuvvetini durdurmaktadır. Fran8War 
rmda batınldığı nnlB§ılm!§lır. Ölen_ bUtUn lruyulan tahrip ettiklerinden 
lerln yakin akrabalarına haber vcrtı· ı lnglllzlcr susuzluktan sıkıntı ock'· 
:m.l§Ur. Grlınaby 1933 te inş:ı edllml§ yorlar. 
990 tonllft.toluk bir gemidir. ----o----

Almanlar mut.adları vcçhllo mUba- Fransada komünistler 
1Ağıı.lı lddl!llarda bulunarak Cum gU.. 

nü Tobruk açıklarında bir kruva:ı:ıırıe ı mahkum ediliyor 
bir petrol gemisi batırdıl:lannı ve bir 
ağır kruvnz8rc bomba \-ıabetl kaydet· Vişi f8 (A.A.) - Cicmıont 
Uklerlnl uıı.n et.mlşle:-dlr. Halbuki ha- Ferrand divanı hnrbi 13 kişiyi 
klkatte yalnız Grlınsby batmıgur. faaliyetinden dolayı altı aydan 
GrlmAby'nln mQrettebatı ıoo ~ı ld.i. iki seneye kadar hapse ve J)"..k 

büyük para cezasıru:ı. mahkum 

General Gamelen 

kaçmamı§ 

etmiştir. 

Fin kıtalan 
Aaland adasına 

çıkhlar 

Sehrazad Fransız 
vapuru 

Amerikan m kamların • 
ca Kazablangaya git
mesine mü:;aade edildi 

Vaşington. 29 ( A.A.) - Uzun 
siyasi müzakerelerden sonra 
Bermude İngiliz bahriye ma. 
kamları "Şehrazad" adındaki 
Fransız petrol gemisinin .Ameri. 
kadan Kazablanka'ya git.mesine 
müsaade d:mişlerdir. 

lyimalfunat alan mahfiller. 
den oğrenildiğine göre. Veyga.nd 
ordusunun lo,,;ilizlere karşı mü. 
him askeıi hareketlere girişmi_ 
yeoeğine ve şimali Af rikadaki 
Fransız müstemlekcll!ri Alman. 
larm ma.ksatlanna hadim kılın_ 
mryacağına dair lnGiltere ve A. 
merikaya ica'bedeen teminat ve_ 
rilmezse, Fransız Afrikasına 
başkaca i~at yapılmıye.cak. 

tır. ' 

Yugoslav 
Krah Petro 

Londrada radyoda bir 

nutuk söyledi 
Avı·upa istiklalini kaza 

nıncaya kadar harbe 

devam edeceklerini 

söyledi 
Londra, 29 (A.A..) - (B.B.C.) 
Londrada bulunıı.n Yugoslavya kra. 

1ı Piycr, dUn gece ecdadı tarafmdan 
yapılan Kosova mubarebesinln ~ 
y(lz1lnc11 yilı mUnıı.ecbcUlc radyoda 
bir nutuk sl:lyleml§Ur. Kral Sırp, Hır. 
vat ve Slovaklarm 1941 de zalim in. 
saııla:-la j>ıı.zar!ığa gtrüımcktensc te. 
tildlıllcri ıçı.n baroe -dı vtan ~...,,,., 

.k& a.rlıl.§lrt'diklilnIU, Avrupa fsUk.1111. 
nı kazanıncaya kadar harbe devam «'• 

deceklcrtnl ıı6y1eml§tir. 

1.ogUterc 'ba§vcldli çorçn de bu mU. 
naaebetle Yugoslav halkına hitaben 
bir nutuk söylemlı. Y~oslıı.vyan.aı 

mllstııkbel hlln1yct.ıne lngllterenin 
imanından b:ılı.sctı:nl§Ur. 

Halayda Meclise 
verilen kanun 

layihaları 
(:Bafj tarafı 1 nc~lde) 

taylı vatanda§lanı. bir koldylık ol
mak Uzer , bunlıı.rm ıı; sene müddet. 
le taksltlcndirllmcslııe lUırar \•enu~
Ur. Geçmlg ve gelecek taıuılUcr ytız. 
de Uç fıılza tabi olacaktır. Bir dinarı 
alt.mm mukabili U.yDıanm konU§tilduğU 
muhtell! cncUmClllerdc 7 lira Uzerin
den hunplanm~ da, bt1tçe cncUme
nl bunu 5 Tilrk lirası olarak tesbit 
ctmi§Ur. Bu husustnıd kanun ıAylhıı .. 
sı ihtı.sı:ıs encümeni olması haseblle 
ziraat cncUmcntndc tekrar görUşllldUk 
ten sonra •.ıınuml heyete verilecektir. 

İkinci ıtıylhA, Hatıı.yda açıkta kalan 
mamurlar tınkkındadır. Gerek O: .. 
ınanlı ldal'C81ndc gerek FrallBlZ za.me. 
nmda. s-erckse Hatay dcvlcU aır1uıII'
da \•azlfe alml§ ı:ncmurlıırd:ın halen a. 
çıkta tutunanlara birer tazminat ,._ 
rllerclt aIA.kalarmm kesilmesi bu tay!. 
ha ile dcrpl§ ediliyor. 

Uçüncll Jdyilııı. da Hatn.yda mualllnı 
lik yapmış olanlar hakkında.dır. Bun
lardan bir kuımı yudnncı öğretmen 
olarak alınmıştı. Bu ldyiha a.all öğret. 
menlUr hakıarını kendilerine vermek. 
ted!r. Bu hu.ustaki lı\ylha da 'Maıı.rU 
encUmcninden çıkml§lır. 

Habeşistan da 

, ·:.>;, 28 ( .A .A.) - Eski Fran
sız ba.Ji..1<umandanı general G::ım~
lcn'in h:ıpi haneden kaçUğma da. 
ir ecnebi memleketlerde çıkan 
haberler salahiyetli makamlarca 
tekzip edilmekte-dir. 

toldınlm, 28 (A.A.) - Finlandiya Kahire, 28 (A. A.) - lngiliz 
kıta'crı Aaıand adaBJna çıkmı~tır. O· umunıl k:ı.rargfl:hının teblit;'i: 

Bir Alman tayyarecfoi- rn ·n nezaret lçln bul.ınmakta olan Hnbeşlst.anda Şeldonun cenubu 
Sovyet makamları adayı tcrketmeğe §nrkiRindc bulurum iki İtalyan 

ne demir haç nişanı mecbur olmu~lardrr. kampmn 24 haziran gecesi hücum 
Uel tnkl, 28 (A.A.) - lkJ Rus dil • ti E t · gece lngiıtz· kı verildi e mış r. r csı 

bomb:ırdıman tayyaresi cuma günU talan Didcssa nehrini ltalynnla -
Bcrlin, ~8 ( A .• 4.) _ Hitler, Mang6 elvannda Finlnadlya sahil rın köprüyü tnhrip ıe:tmeslnc rnğ-

bir av tayyare filosu kumandam ~irlerinden To.mnıLsarlye hücum r. men Lnkempi"nln .gaıbmdan geç -
olan yuzba5ı lhlefeld"e 26 hazi_ derek bomba atml§lnrdrr. Bir posta mişlcrdlr. Gündüzün nehrin gnrp 
randa kırkıncı bava muvaffakı. mUvezz i ölmU, ve S ev yanmıştır. sabil"ndc>ki ttaJ~an mevzii ~al 
} ti dol:ıyısi}le demirh ~ n"şam_ Tıımm...5ari şehrinde cum gtınU 15 • edllmt tir. 
mn de'ne dalını vermi~tir. Al_ llırm iıJım:U v._rllml§t r. Saat 17 Y'" 1 Jiauna'mrı şimali go.rblsinde 
man ordusunda bu nişanı alan l 6 

1
• hcbr Finl'\r.O.yay ~ka hava alanı İngiliz ileri hareketi devam et • 

ım aulmyütr. ya.pıulığı hlld~rw aıııı~r. :me~te.fu-. 

RUMEN TEBLIGI 
Rusların 
mukabi! 
tarruzları 

püskürtüldü 
Moskova destroyeri 
Köstence önlerınde 

batırıldı 
Bülaeş, 28 (A.A.) - Alman • Ro

men um~mt kararglüunm tebliği: 
Sovyct kuv\'eUcrine kar§ı hareket

lerimiz Bukovinya dağlannd:ın dcnlzo 
kadar devam etmektedir. 

Alman • Romen kuvvetleri kendile. 
rlne tevdi olun:ın vnzU'eyl lfa ediyor. 
lar. D~manm mukabil taarruz teşeb
büsleri pUskUrtUımll§tur. 

Tuna ağzında harc.kAt cereyan et. 
mektedir. 

Alman • Romcıı hava kuvveUerl ta. 
arruz harekctlerintı §lddetle dovam 
ederek, YB§, Buzu, Gnlas ve Köstence 
mmta.kıılanndn slvll halkn bombalar. 
la ve mitralyl:lz a~leriyle hücum eden 
ve bazı bombnrdımanlar yap:.n dU3-
mana karoı hava UstünlUğtlnU ele al. 
mağa muva!tak olIDU!llardır. 

26 Haziranda Uç Sovyet tayynrcs! 
Uk defo. olarak BUkreşin bir mahalle· 
sı Qzerlnc bir kaç bomba atmağa mu. 
va!Ca.k olmuıı, fakat mllhlm hıuıarlnr 
yap:ımam!§lır. Bu Uç tayyareden n~; · 
avcılar tara!ınd:uı dllşllrlUm.~tür. 

Bu son günlerde hava mubo.rebcle. 
rinde ıso Sovyct tayyaresi dUı:ıUrll1. 
mUştUr. Bunlo.rdlt.n S2 sini Romen av· 
ciln.n ve hava mUdBfrı.a.sı dllşUrmUgler 
dlr. Biz Uç tayyıı.ro kaybettik. 

26 Ho.zlranda iki Sovyct destroyeH 
Köatencc önUnde g8zUkmU§tür. "Mos. 
kava,, destroyeri baUnlml§t.ır. Dlğcrı 
de muhtemel oıamk haszıra uğramr"
t:Ir. 
Düşman bazı noktalara para§UtçU. 

ler lndJrmişUr. Bunların eklicml ya· 
kal8llm1'tır. 

Arttırma, eksiltme 
k~nunun~ ya~i hir 

fıkra el<leniyor 
Anlınra. 28 (Hususi) - Arttırma

Eksiltme ve İhale kanununa mu\'ak. 
kat bir fıkra ekıenmeBine dair kanun 
lAyibnaı Meclis Mnllye cncUmcnlnde 
tetkik edllmcktedlr. 

MezkQr kanuna eklentt~ lıltrıı §U. 

dur: 1930 A\'rupıı harblnin de,·ıı.m et· 
Uğl müddet içinde ecnebi memleket. 
lerden satın t\lınacak her t:UrJU tl§YO. 

ve lcvnzını. arttırma ve eksiltme ve 
ilıale kanunu ile muhasebel umumiye 
kanunu hUkUmlcrlnln tatblld kabil 
ol.mJytul hallerde, ait olduğu vekAlc. 
Un teklifi ve Mallyc VckAlellnln mU.. 
taıeruıı alınmak Qzerc HoyeU Vcltlle· 
co tcsblt cılllceck esaslar dairesinde 
mUbayaa cdilecekt!r. Kanunun mucip 
sebepler lAylhasmda aynen §6ylc de. 
nllmcktoatr: 

''Ecnebi memlekoUcrden yapılacak 
mUbayaatta firmalıı.r tnra!mdan kcn. 
dl memlekeUerlndc cari olan kanun 
bUktlmlerlne göre, tokl1tlcr dermiyan 
edilmekte ve bu tekllCler arasınd:ı 

2490 sayılı arttırma, eksiltme ve llın.. 

ie kanunl hUkUmlerl tathfk edilemedi· 
ğ1 gtbl teabhUt bedcllerlnl:ı bUyUk bir 
kızmmın :pe§ln olarak istenm si ve a. 
vnnıı olarak verilecek meballğe muka 
bll temmnt verilmemesi de 1050 sayı. 
ıı muhasebe! umumiye kanununun 

Sovyet kllaları 
çekiliyor 

( Ba.5 t:ırnf ı J mide) 
Rumanyada PloesU havn.llstne Rus 

panıgUtçUlerl inmt§, bunlar haaaro sc. 
beb olmu§lardrr. 

DUu Ruslnnn ıtnuı.ldc rlcati mun. 
tazam surette devam etml§tlr. DUm. 
dnrlnr Almanlara. mühim ~ylat ver. 
ainnlşlerdir. 

St-Oltholm, 28 (A.A.) - Sovyet teb.. 
llğ1nde bild!rilcıı Beye.z Rwıyadakl 

Kızılordunun rlcaU moUSrlU Alman 
kuvveUerlne Mınıık mmtakaaında yo 
ıu açmaktadır. 

Bu rical h:ı.rekcUni, Kızıl tank te
şckkUllerlnin yapt.ıklan tablye\1 mu
kabll taarruzlar ve Sovycı tayynrcl • 
rlnin Alman kıtalarına hUcumlan hl· 
mayo etmektedir. Alman kuvveUcrl 
buradu Napolyonun ldA&llt harp mey. 
dnnları olan Smolensk, Nvitcbıık ve 
Borodinc'ya bir an evvel crl§meğe ç:ı.. 
lı§Iyorıar. 

Bu mmtaknnm §imcılindc Kızıl kuv. 
vetıc .. Tuna rıclıri hattını tutmakta 
devam ediyorlar. Alımıııların Letonya· 
da.ki cenah taarruzları ağır terakki 
cdlyora benzemektedir. 

Bu bataklıklarm ccnltbundıı. bulu. 
ll4n Volhonie mıntakasındakl Sovyet 
kuvvcUerlnin vıızJycU, Gallı:yada Al.. 
man kuvveUerlnin muv UaklycUcrl 
Uzerino gUçlC§lllektcdlr. Gallçya taar. 
nızu ır.Uhim Alman kuweUcıinl Kar· 
patla:da RU8 cephesinin cenahına gö· 
tUrmllştUr. Öyle tahmin ediliyor ki, 
Lemberg civannda bir kaç Rus tUmc.. 
nl ihata edilmek tehllkeııino maruz 
bulunmaktadır. 

Çok tanınmış lııvcçll a&kcrl mUnek. 
klt Albay Bratt, Almanların geçen 
sene Fransa cephesinde kullandıklan 
taarruz usuliyıo bu seter Rus cephe· 
sinde tatbik etmekte oldukları usul 
arruıın:1nkl farka nazan tllkkatl ceı. 
bedly.:ır ve diyor kl: • 

tı.nlB§ıldığmo. göre Alman genel.. 
kurmayı Sovyct moUSrlU teıckkUllcrl. 
nl 1040 da. Fransa ccphel!lllln malik 
olduğu teı; kkUllere üstün telA.kkl et· 
Uğln~n. Alman ba§kumar.danıığl der 
hal ı:av~ arabalarını ilen aUrmUyor. 
Taarruzları evvelA topçu atqlle hazır. 
lıyor, piyade ve tayyare kC§if hare. 
keUcrlLde bulunuyor ve ancak bun. 
dan scnrn yani tklnci s:ıfha<ladır kf 

imiiyo> kadar K:ızılordıı ecvkulcey
lll tek blr taarruz bile luıydedcmc. 

mlştir. 

Şimalde, Norveçtcn gelen Atman 
dağ kıtalarınm Kola yanm adıuıı ve 
Murmruısk limanı 1stiluımetinde taar. 
ruzu bildirilmektedir. Aynı zamanda 

Alman bombardunruı tayyarclcrl Kola 
yanm adasında Ruıılnnn tcsl.s ettlkle., 
ri modern tayyare meydll.!llanna hU. 
cum ediyorlar. Rus tayyare flloıan 

d<l. Finlandiya §ehlrlerine taatnız eyli 
yarlar. Fakat Cuma gUnU Rus • Fin· 
l!ndlya harblnln ilk günlerine nlılbe~ 
le daha h!l.fif olınu§tur. 

Bükreşte 

Sovyet tayyarelerine 
isaret veren yahudiler 
~ yakalandı 
CUkre~, 29 (A. A.) - Sovyet 

tayyarelerine ziyalarla ifiaretler 
vermeğe teşebbüs eden birçok kc
mUnist yahudl Bükrc.,te tevkif e
dilmiştir. 

Yugoslavyadaki 

Rumenler gönüllü 

yazılıyor 
83 ncU maddesi hUkmUnc muhali! bu. Bükre ,, 29 (A. A.) - Yugo -
ıunmaktadır. Eşya ve malzemeye o· slavynnın eski Banat kısmına a.it 
ıan glddctll lhUyncımız na:ı:an 1Uba.re olup Sovyeticre kn.rşı hn.ı'betmck 
almBrak mevcut kanun hUkllmlerinln için gönüllU ynzılan ve Rumen 
ahvalı hn.zıranm devam ettiği mfü'.

1 

lıUkümetinin mUsnndesine lnUza. -
dete münhıımr kalmak prUyle tadill ren hudutta bekliyen Rumenlerin 
zaruri görWmll§tUr. sayısı iki bini bulmuştUl'. 

ÇERÇEVE 

ad • 
ır 

Necip Fazıl KısakUrek 

(B~ tn.mfı 1 nddc) 
zu varken onu ihmal etm k ya
zık değil mi? .. 

OürüJliyor ki hl'r i'ifi ba muhar
rir de, te-.ı sahibinin i mini ıınm le 
\az.lfc \'e ktllfctinl, ~"lJluhnrrlr. 
lik edası \"c kı.sm~kuJc çcrçC\ esi· 
ne sı~dımmıyor, fakat teze liika) t 
ka.lnmı~or, tez sahibine 1 lck wı 
foal birer muhanile taı.dim edl
)' Or \C iddiayı m:uıt;ıksız \e ycrslz 
buluyor. 

}~ğer yerimde bir buşkaSJ ol~y
dı, bu 00..."muharrklerln yulmrdn.· 
ki satırlarmı sadece keser, saklar 
ve ancak zamanı gelip de oo1aruı 

öz i tlhzalıı.rile basbesa terkcdil• 
mesi icap edine( lmllanırdı; \'c 
bu hareket, ba"muJıar.rlr taktlkn
sına pek yakı ırdı. 1''akat ben ba~ • 
muharrir değilim, s:ıdcce muharrl· 
rlm; Ye mulınrrirllğhı ~muhar. 
rirllktcn zor olduğunu bllcn htr 
adnm ıfatile, i~ln kolayına kaç· 
mnk istemiyorum. Ben 'kahnunan· 
ca hareket etmek irin, hii.dlselerln 
honüz kime hak vereceği belll ol. 
madnn onlıınn sahrla.rıru kesip a· 
lıyor \"O başmuharrir U lfıbunu hiç 
do beğenmediğim halde yazıının 
içine oturtuyonım. 

l'arm \akli gelip do onlamı 
zannı t.a.hnkJ.."Uk ederse, herkesin 
yapabileceğinden daha i~i \'O daha 
lem \·etli olamk kendi kendl<dle 
l'itlhza edecek benim; fakat be
nlın tahminim gerçckleşlrse, o ıa
mnn (Müşarünileyh) lcr.f b1ihza 
çe~ embı d~mda tutaceğmu, 
J:bndldeu \"Udedlyorum. .. 

Sovyet teblij 
(Ba.s tarafı ı adi 

Dinyeper nehrine atys) 
civarında yere inmiş ,1 
yetler Birliğine karşı harbf 
is4'.mediklerini ooyliyerı 
kişiden ibaret ve Hans al 
Hans Graf, Adolf Alt.er 1' 
helm Şmit isimlerini taşzy1 
rettcbatı bi7.e teslim olm~ 

Finlandiya hududundl 
grup Fin askeri, hududll 
rek, Sovydler Birliğine 
harbet.ınek istemediklerini 
miş ve asker!erimi?.e teel 
muşlardır. 

Moskoua, f8 ( A.A.) -
ter: 

Minsk istikametinde ile~ 
ye gayret eden Alman ~ 
kıtalarına karşı koyan ~ Me 
kuvvetlerine en genç Sovff' 
nerallerinden Ge:ııeral K~ ma; 
kumanda etmektedir. Baıtı!· 
takası kumandanlığına geçti 
tayin edilmiş olan General 
netzof perşenbe günü bir ~ 
ruımc neşrederek üç Baltık 
huriyet.inde örfi idare ilin ~ 
ve halkı paraşütçülere ve bt' 
ci kola karşı yapılan mücadt 
müzaharet etmek suretiyle ~ 
ni vazifelerini ifaya davet etJı 
tir. J 

DU...c;:rnana yardım ettiği !!'. 
lenler divanıharbe verllcoel' 
~~ ~ 

Moskova, f8 (A. A.) -
yet istihbarat bürosu t~İğ 
yor: 

Dün gece Amanlar başlıcS 
arruzlanm Mi1'1S1t ve Lutsl' 
tikametinde, Pin: c batakl~ 
nm şimal ve cenu unda yaı,.. 
lardll". 

l\Iinsk'de motörlü Sovyet 
taları ve topçusu düşman Ul 
teşekkülleine karşı şiddetli 
kabil taarrlzlarda bulunmuf 
bir çok tankı tahrip etmiş~~ 
düşmana ağır zayiat verdıP 
lerdir. 

Lut.sk mmtakasında, tank 
harebeleri bUtUn gece devaJll 
miş ve bal~ da devam et:ın~ 
dir. Lwnv ile Lutsk anısll'. 
Rus cephesini cemıba doğru f: 
mak için düşmanın yaptığ'I 
çok teşebbüsler tnrdedilınİt 
niŞi"r. " w • • 

Besara.bya'da. Prut s~~ 
yerleşmek istiyen dllşman ~'J 
larına Sovyet süvarileri taaı:', 
etmişlerdir. Altıncı Alman.~~ 
de alayı bu münasabetle ta.vı 
miyle imha edilmiştir. Tuna 
rinde kıtalarmıızm tarsin et 
leri yeni mevzilerde cerc~ 
den muharebelerde 200 den f 
la Alman ve Romen enir edilfl\ 
tir. 

Prv..misl'den Y..aradcniU! ı1'l 
nan oephe kısmında 9x635 
talandüşmnnm Prut ve hucl 
üzerinde yaptığı müteaddit 
arruzlan tam blı' muvaffakıyet 
tardodilmişler ve hududu sar 
sağlam tutmakta bulunmuş!& 
dır. 

Sovyet hava kuvvetleri 27 ıı: 
ziranda şanlı, Minsk mıntakal 
nnda taarruz hareketleri ya 
mışlar ve düşman tank kolları(ıi 
Hiddetle hücum etmişlerdir. 8 
çok taunk tahrip olwmıuştur. 

15000 Çin askeri Naıı 
kin hükfımetne iltihak 

etti 
Nankin, 29 ( A. A.) - Çuf 

king hükumetine ait 15,000 af 
ker başlarında general Va~ 
şungyan ve Huangangun olduğt: 
halde Nankin hülrumeti taraf ı.ıı; 
geçmişlerdir. .../ 

Bir deli kızın 
hatıra defteri 
Bir genç kızı timarhaneye 

dü§Üren esrarengiz ve 

acklı bir aşk macerası 
Yazan; 

ISKENDER F. SERTELLi 
Leyli, hayatının en körpe ve 

en ateıli Ç&ğmda birdenbire 

neden çıldırdı? Leyli kimin 
kızıydı? Tımarhaneye 

naed diiftü? 
Tanınmış bir aile kızı olan 

Leylanm, ailesinden bile 
gizle:iiği mahrem hatıra 

deherini karilerimiz 
YABINDA 

EN SON DAKiKA 



Define aramak hastahğı 
Evvelki güuk Üg&u;ef.ele.rde şöy• 

le bir havedis vardı: "Şehremi
ninde Çiçek 'bostıanmda b~:r evin 
bahçesinde Bizans devrinden kal
ma bir define bulu.nduğu haber a,,. 

hll.DlJŞ VO evin sahibi Mehmet.le 
IUza, bahçede haf~ta başla
nıışlardır .,, 

~Jerin vel'd.ikleri mahinıa
Iıı göre, Mclunet rüyasında bir a,,. 

danı gönnüş, bu "piri fani'' bahçe
/ de Jefine olduğunu haber ,·ermiş, 

(Duıına., kazmaya. ~la!) demiş. 
_J Ma.rnt Ue ih tiyarlarmm ağızlarmda. 

il9 bir sakız gibi gevelenen. rivayet-

~ 
~el' de bu rüyayı kun·etlendimıiş, 
Mehmet Bizans definesine ka.ı-o~ 

~~ m.ak içjn kollal'ı smımış! Bil' ri· 
ait'i;l ''ayete göre de, eskiden de bunı-

.. kendi tabirleriyle - toprak ban. 
IC'ı.sm:ı yatmrla.nlı. 

Sa.va§! zamanlarında ba.zı lıüküın
darlarla derebeylerl de ayni şeyi 
yapa.rlal'dı. Bu gömülen şeyler, 
~k defa gömülen yerlerin unutul· 
masmdan, işa.r.etlerin ~m:lmasm
da.ıı gerl çıka.rıbwunış, yerin al
tında. kalınTŞtrr. 

Bunlardan bazıları tesadüflerle 
meydana çı'1muş, ya bir yeni evin 
temeJi kazılır, ya. bir bo6tan 1lell&
nlrken bulunmuştur. 

Fala bakarak, yıldızlardan tcfe
iil ederek, remli dökerek define 
arama.ye. kalkışanlar da görülmüş. 

tür. Bunlar, birtakmı abdalla.n, 
sa.fdilleri alda.tarak, ellerinden bir 
kaç ara. koparmak için bir o;ürii 

düzenbn.zJa.rm bo.şvurdu'klan blr g~ ~ hafriyat yapılmrŞ, fa.kat sara-
) dolandırıcTJık sistfmiclir, inıpara.-

_ra t, Ya "'1'i1en bir jurnal üzerine kazı t.orluk derrinde çok remç bulmuır 
~ d1ll'durulmu~. t.ur, 

Tarih, pam. hırsiyle ve hiç yok
tan zen~'İD olmak kaygus.ile akla 
gelmiyen maskıı.ralıklar yapa;nla

nn hikayelcrlle, deime masallaıi-

Define aram.ak, toprağın altın

daki gömülü servet.Jeri çf..uı.rma~ 
Yeni hir ,ey değildir. Eski bir ha'i
talıktır bu. Hatta, sa.lgm halini 
~<.tır. Bun"- ha.,·adan zengin ol~ 

..., le doludur. 
~· t;ı I 1 sta.hğı da diyebiliriz. 3u 
gı _ 1,ı; Eski d<Y\irlerde ncy&e ama, bn. 
eoeıı- ill tc t utulanlar zaman ZP.ınan, 

' günkü ilim, medeniyet., eJektrik 
~ euerı de kazma kiirek, nerede bir 
•• asrında b:iyle şeylere in~, 

"°bliğ 
eflne oldtığunu duyarlar, haber rüyala.rm delô.lctiylo d<'fine bul-

a rbr \·e yıa biUr1erse, hemen o~ maya <:.alısmak ""'k tuhaf bir sey:-

.ll 
ve . 
ıre 

ıD 

1 ka ·a.. • " • .,., s 
ıı.n. koşarlar, ba~Ja.rJar zmay · clir. Hatta, tuha.f değil, safdillik. 

8tr ~Y bulurlar mı? •. Ben, şiın.. l ti 
diye kadar, bu gibi kazda.rd~ r. 

Bu gibilere, topraklan ka.nştır
tnüspet bir netlre çıktığını, alt·"-

rna.dan, t.oprağm göğı.;linli delik de
la dolu klipl~rin ele geçtlğir.i duy 

şik etmeden evvel biraz tarilı sa,y. 
hladon Ye okuma.clını. fa.larmı ka.nştınnalarmı tavsiye e-

Rep ümit ,.e hayal!.. derim Böyle yapa.rla.rsa. zarar et-
Şinııli, bu ilö ,-a:andaş ta bo 1 l • f ~- .... 1 , u~ ...,. 

. mez er, ayua. gorur er. ~u .,.,.. 
tatlı tiınit.lere kapılmışlar, Bızans Bizan d fi 1 . . şun:ı s e ınc en aramaya 
deftn~ini meydana çıkarmak ıs. la 
U k~ınaz r. 

:\'() la 
· r r. .. .. Son Bizans imparatorundan bir 

.. Define, luzat. miı.ııasmda gom-..ı- evvelldsl, Türklere ka.rşı durmak 
lu servet demektir. Mal n can . • A da. d 1 yardım di 
6ınniyetinin sağlam esasla.ra d:ı. ıçm, vnıpa diko a<sıP __ ,._ d -

Ieniı'ken, Vene s::..nu ... rm an 
Ya.nnıadığı bankaların bulunmadı- b h mnıi 
~ • . borç p.ıra. almış ve u e e .. 
gr delirlerde, bazı para canlı, pu... 

00
. . · ti Hat. 

ti d 
1 

,_ .. yetslz parayı ıyc.memış • 
, aıttn bahası a am arın euuas tm'ut 00· le a 

~b· .. .. . t.u, §S.h'lmı ha.eze ".1 er, y -
~· ı, pırlıınta :l"Uzük, lrlıpe, broş, - t Bö" le . · . . 1 ğrr bir hakarete ugramış ı. Y 
\re gerüanlık gıbi ~ymetlı <'Şya talisiz, müflis, perişan, hazinesi 
la.~,, pa.ralarnu ktl.pkre, sand1k- t.amtalnr bir hükiimdarm ,.e ıni• 
laı:_a, meşbı torbalara koyup top-- ra.sçıla.rınm definelerlni toprak 
l'lıga gömerlerdi. Razılım da, ha bankalarına tevdi etmelerini ümit 
fi."4l:';{terlnden, zengin oldokla.rmı toıek budalalık olmaz mı? 
ı.ı__ - e 
aun~cnin bilmemeleri \ 'e daha dog Her keıamm etmek olmaz i.stima .. 
'1l..<ıu pn.rala.rmı bankaya bile \""er ~ 
tnekt-0n korkup çekindikleri için, LAEDlll 

8 U MÜMKÜN DEGIL Mi? 
Er Son Dakika okuyuculannın şu aşağıki bir. 

kaç satıra gö::. gezdfrmelerini rica ederiz: 

Meşhut bir haydut Londrava gelmek üzere vapura 
binmiştir. Maks!)dmm L'>ncirada elektrik tecrübeleri yap. 
maklR uğraşan zengin ve ihtiyar bir ~izi öldürmek ol
duğunu acıkca sövlemekten cekinmiyen bu hayduda 
Londraya ayak basmak nasip olmadı. 

Haydudun bulunduğu büyük vapur Londra doklan. 

Yanasmadan on saat evvel ihtiyar İngiliz bir hutanede na . 
öldü. . . . . • . . 

Londra pc;.lisı ıhtiyann hıcbır vakit l..ondraya ayak 
basmaımş ol~rı ~~ydut~~~md~ öl~ü~ldüğüne kanidir 

•'Bu miımkun degıldır ... dive dusunenler 

Kara Kapının Bekçisi 
ni okudukları vakit yanıld1klarmı anlayacaklardır. 

pazartesi günü 

En Son %VDakika 
soTUNLARINLJA 

1 
tstanbu• Levazım amir.iginden verilen 

narıci asker' kıtaatı tlanıarı 
. m•at tahmin edilen Erzurum §ebir dahlll 

Be!ı.cr kllos_una 15 s&ntiIJlrflll eaııtmcye konmuştur. lbalest 2.7.941 çar. 
15.000 ton naklıyat kaµaıı :ı:a sJ<t:ri satmalma komisyonunda yapılaca~ 
şambB. auııil E:aat 11 de ErZuruıll a.ı 6~ 8 )irada. Taliplerin kanunt vesikalarile 
tır. 'i'Utart 22.~o lira ilK teı:niB9.rı .ı ~nr saat evvel komiB)'.oııa vermeleri. şart 
tekU! mektuplarmı ıhale saatinden fi. 'l) · 

mesl 1;.oaıisyonda gbrillUr. (67.41 

TECESSOSLER 
!!! 

Harikulade 
Başını vermigen 
şehit destanı 

~ 2 • 

nebatlar Y ı-zan: Grij~al Palangası Kaclıaı 
888 yd t .. ı,.vel Macar ı.mırlo.rmda bekllyen yiğitler, gaziler 

ara.sınıın yaşıwnış bir halk şairi 
-·"'. f 

Klorformla uyuyan, yllan 
zehirile ölen bir ot. Yelpaze 

gibi sallanan nebatlar ... 
Otlarda dans eder mi '/ 

Baş tarafının hulasası: Hfore • 
tin 961 yılında., Kanuni Süleyman 
İran şahı ile cenktedir. Avustur
yalıl3.r bunu fırsat bilirler; Siget
var kalesi kumandanı binden faz.. 
la askerle Türklerin elinde bulu
nan Grijgal kale9i önüne gelir. 
Grijgalde yüz <ın dört gazi vaı. 
dır; ctüşmanm dire ile kalenin 
teslimi teklifini reddederler. Ci-

Hindistan harikalar memlcke: 
t idir. Vaktiyle Hindistan bir 
Fransız şairinin Hindin garip 
hayvanlarım ve nebatlarınr sey
rettikten sonra .şu mısraı ya2llllIŞ 
olduğunu rivayet ederler: 

cereyanrndan müteessir olmaz. var kalelerden imdat :istemek i-
Malılmdur ki bir Rumkorf 'çin ha.'ber toplan atılır. Günler

bdbiniyle yaprlan elektrik ifrağr den de cumadll' ve Kurb~~ Bayra. 
.. ~ -· . mıdır. Namazdan sonra ıkı koldan 

mutemadi dıegıldır: Kısa fasıla- bir huruç hareketi yapılır. Kollar-
larla devam eden bır cereyandır. dan birinin ba.sında Deli Mel1met, 
Fakat bu fasılalar o kadar kısa diğerinin başında da Deli Hüsrev 
dır ki bu cereyanı devamlı adında iki yiğit vardır. Düşmana 
saymak mümkündür. Cereyan kılıç çalın~ başlarlar. O sırada "Bwwia yalanlar gerçek olur. 

gcrçckJ.er yalan!" 

Bu söz bir hakikattir. Çünkü 
Hindistanda öyle nebatlar var• 
dırki ibu nebatları tetkik eden 
alimler bunların nelıat mı yoksa 
hayvan mı olduklarını farkede
memişlerdir . 1nsanm bu nebatla· 
ra bir taraftan hayvanlaşmış ot, 
diğer taraıfta.n da. kök salmış 
hayvan diyeceği geliyor. 

. ~- uzaktan bir tO'Z bulutu kalkar ... 
nebattan geçmekte devam ıettıgı Civar kalelerden Grijgal gazileri. 
halde bir müddet sonra çizgile- ne yardon gelmektedir. Gelenler 
rin girinti ve çrkmtrları azalır, beş on gazidir. Fakat Avusturya.. 
biraz sonra da dilin düz olur. Itlar nice b.i.n atlı sanıp korkarlar 

Profesör, neı'batın cereyandan 
yorulduğunu, yahut cereyana a.
lışt.rğım !bu teıcrube ile isbat et. 
mektedir. Fakat aradan iki üç 
saat geçince, nebat dinlenmiş 

veya unutmuş olacağından elek
triğe .karşr eski hassasiyetini 
tekrar alrr. 

ve ka.çmağa 'başlar .. İşte bu ,ıra-
da gazilerle &:ıora.ber cenge işti
rak eden Grijgal kadısı öyle bir 
sahneye şahit olu'r ki, rüya. gör. 
mediğine, gözlerinin önünde cere
yan eden bir vnka olduğuna ye. 
minler <ederek anlalır: 

Hindistanda ''ilis otu" deni
len bil' nebat vardır. Bulunduğu 
noktadan itiibaren etrafında çizi
len iki metrelik bir daire içeri
sinden insan veya hayvan geçti· 
ğini b.i.sseder, ve yaprakla.r~ı 
büzer ve yanlba,cmıda topragı 
kazmağa !başlayınız. 

DerhaJ ot kendi üzerine kıvrı
lıp küçillmeğe başlar. Etrafında 
:riizel kokulu mr şey dolaştırıl
fuğı vakit -yaprakları genisler. 

"Deli Mehmet şeh1t olur.. Bir 
düşman atlısı onun başını keser 
ve götürmeğe başlar; !bunu gören 

Profesör bundan sonra "His arkadaşı Deli Hüsrev ~chit arka. 
otu" a bir şırınga va.sıtasiyle da.şma haykırır: 

Kloroform ve ispirto gibi uyuş- "Ne~ YY'-1.rs;n? !.. ~ aldı gitti! 
turucu ve tahrik edici maddeler RevMrr ca.nı:. , ·erm_n, kıyma. başa.,, 

~. ;ı;;~... .. t·· K1 Başsız şehit yerinden fırlar, ba-
vermegı ~unmuş ur. oro- şnu götliren düşman atlısına yet•. 
form ve alkol nebatlara da tıpkı J şir, bir yu~atıtıkta yere yıkrp öldü .. 
hayvanlar gibi teisr ederler.. rür, kesik başmı alır ve gelir ye
Kloroform His otunu uyutur, ve rine uzanır. Grijgal kadısmm cenk 
elektrik cereyanının tesiri kal- destanına buradan devam ede. 

Alimler bu nelbatı yalnrz m~ 
şahede ile iktifa etmeniiş.ler, ü
zerinde tecrüibelere giri..,c:u.ııişler
dir. l{alküte üniversitesi profe
sörlerin-den Sir Jagadis Çunder 
BoS nebatları koruma cemiyetin 
de ~ku:yacağI ''Nebatların pisiko-

ı Jl .. si" isimli tezinde bu nebatt.an o .. 
salahiyetle !bahsedebilmek ı~ın 
bir çok tecrübeler ya~l~: 

:vallı "Hisotu" eger ısmı Za: il. 

maz. Hallbuki alkol bu nebatı 

sarhoş eder,, o vakit elektrik ce
reyanını g~irmediği halde iğne 
çılgın krvrı:mlı çiŞ!er çizer. 

Eğer His otu, Jıxılbra yılanmm 
zelıiri şırmga edilecek olursa 
evvela ne'bat, tepeden tırnağa 

kadar ihtilaçlarla sarsılrr. Sonra 
derin lbir sükUnet başlar, bir . 
müddet sonra da nebatm yap-
rakları kurur. His otu zehirlene-

"ıbi hakikaten hassas ise, ım 
~~ ..... ,fo. g""'irdiği işkencelerden rek ölmüştür. Fakat nebata ze. 
uc.ı. ~ ~ hiri verdikten sonra derhal kob. 
çok acı duymuş olsa gerekıtir. ra panzehri şırınga. edilecek °" 

Profesör bu nebatm duygu de. 
esini kaydetmek için basit bir lursa ot yeniden hayata kavuşur. 

r:ıc t k:ullanmiştır. Bu filet bir Bu tecrüfbeler hayvanla. nebat 
eı:ktrik cereyaniyle "His ot~" arasında !büyük bir fark olma
nun yaprağına metb~! o13:11 b~ dığı;nı isbat etmiştir. 
iğneden ibarettir. Bu ı.~~ b~r His otu böyle garip vastfla.ra 
ucu isle karalanmış bır kağıt u- malik olan biricik nebat değildir. 
~ durur. Bir saat çarkiyle Hindistanda. yerlilerin yelpaze 
h eket eden bir üstüvane ~rılı otu ismini verdikleri başka bir 

dar bu isli kağıt üzerındc nebat daha vardır. Bu otun yap-uran . b. 
··gny enin her oynayışı ınce ır raplarmm her .birisinin sapında 
~iı.gi çizer· Yapra.lt iğneye .mer· ~i.vri bir parça vardır. Bu parça
but olduğu için yapraktaki her lar tıpkı ıbir yelpa.z.enin hareket· 
hareket iğneye a.kseder. Y'? -~u !eri kadar muntazam bir bare-

tle yaprağın bareketını ~os- ketle sağlı ve sollu ve karşıhklı ::n çjzgil~r isli kAğıt üzerınde sa~l~lar. Hay~le~ ze~in olan 
izilm" olur. Yaprağın hareket Hintllıler. ellerini bırllbirlne vu

ç ed~ anlarda çizilen çizgi · rarak teınpo tuttukları takdirde 
0-:ı.. fa.kat yaprakta. hareket- bu sa.lla.mşın bir raks kadar 
d ~çizgilerde inİ§ çrkr§• munbızam ve vezinli olduğunu 
~er nisbetre artar. iddia etmektedirler. Etrafında. el 
ar 

0 çırpan bir sürü neba.bn ortasın.. 
Bütün bu hazrrliktar ya.pıl· da. muntazam hareketlerle bir 

dıktan sonra profesör .. neıbo.tm yelpaze gibi salla.nan Y,apraklar 
sapma. bir Rumk~~ -~u~ görüleccic şeydir. 
tile iştirakI olan ıki ıgne ıhatır_ 
mrştır. Bobin~e~ c:z-ey~ ~e. 

lim.,. 

O gMi aldı başnı düşdü yattı, 
Ne klınsc gördü anı: ne lşittf. 

:(. 

Görüp bu hali Husrev etti t&hsln, 
Çağırdı kim: "Yüzün ak ay cıJa.. 

sm (1) 
.y. 

İşaret kıldı hem bu natüvana: 
"Ne ha.let olduğun gör ol elvana!,, 

.y. 

Koıııdum kaldım a.ode sanki bican, 
Bakıp bu ibrete na.lan ü hayran! 

:(. 

Kakıdı ha.na, didi: 0 Noldun ey 
can? 

Ne durursun gaza k:ıJ hey mlislü
man !,, 

:(. 

Anın M>züy~ geldi ba.na ti.ze 
kuvvet, 

Ol esnada adüv buldu hezimet. 
.y. 

İrlşdi ceng iderken vakti akşam 
Dağıttı l'ezm yerine saçlarm tıam. 

.y. 

Münadi göricek kıldı nida},: 
"Gelin avdet idin!,, deyu sedayı. 

:(. 

Kamumuz döndük geldik hi<>ara., 
Kimi mecnıh kimbi pire pi.re. 

.y. 

Şehit olanla.n saydık çün ol dem 
Şehit ohnuş o gün on dokuz i.dem. 

.y. 

Sayıldı katloJan küffarı fooea.r, 
Kalan altmış dert taşei mlrdal', 

~ 

Bir iş katmadık ande arabga 
Şehitleri getUr,lük orlabga 

:/o 

Uilsosa ol ch'alll sabık ey yar, 
Ne yüzden oldu <linle ey veradar: 

Jt. 

Varicak başını bulduk yarunda, 
Kesihnlş şöyle yatur koltuğunda. 

Jf. 

Getürdök dahi defnettirdik ol an, 
Nemazmı kılop okundu kur'an. 

Jt. 

Giderken ka.l'a. içre bu kemi6ne 
Yolum uğradı Hu.<trev menziline. 

:{. 

Şehit ola.na kim ağlar, kim inler!" 
oı atın ka§ıyıp türköciik ırlar. 

:{. 

Çabrırdon inş:ra.dan, çün bildi ol dem 
Didi: "Lebheyk! .• eya sultanı 

i.lem!,, 

Dahi ben dimeden a.hvalin anm 
Didi: "Gördün mü 7,eykfn ol 

civanın!!,. 
:(. 

Dicttm: "Gördüm hakikat ol cinun 
Bnradan siz de gördünüz mü anı!,, 

Jf. 

''- Bunlarnı böyle hali, dldi, çok. 

tur, 
Bilürsün gözlüye hod gizH yoktur! 

Jf. 

Ma hru;al kaJnuufı sabnm bara.ya 
Harabati olup döşdüm oraya 

:(. 

Kalup şuride kolunda bu h8.1et 
İderdim dabna kabrin ziye.rot 

:,. 

Ne hacet dilesem olurou haetl 
Murada.ta olmdum aııde visd 

Jf. 

Çti derya. sığmadı ahir şifiile (2) 
Get.tirdüm ikibet. bu ha.hl kale 

Jf. 

O halet ben 1..-ulundaıı oldu zail, 
Kesafet doldn kalbe oldu ha.il. 

:(. 

Dahi görünmez oldu ha.na ol ca.n 
Peşlmannn, peşima.nrm, peşfma.ıı l 

Jf. 

Tutup bir gün giderken denk ü 
hayran 

Deli Ru~rev kılurmuş a.nde seyran .. 
Elinde yay l"e oku ,·ardı hem gez 
Çeküp arkama hoş ur duydu bir 

~ .. 
Dldt: ''Ey eldebü ahmak deJq. 

men! 
abanda. kendJ kendisine dli!flDCD ! 

Jf. 

Niye an eyledin ha.Jb bu hali! 
Gldüp halin kalanın böyle hi.U (S) 

.y. 

DlcBın: "Lti.feyle 98!1 ey girdar, 
Bu gaflet oykwnmda.n eyle btdar! 

.y. 

Ne hfkmet.dir bu ahva.lü bu hilet 
'l'amamen bpladı beni mehi.bet T 

Jf. 

Benimle senden özge göriir mö 'l 
Bu ahali dlhi kimse bilür müf,, 

:{+ 

'•Jıdıniz gönneğe budur i§&l'et 
DJdi, §ehadet müjdesidir be§a,ret ! 

• 
Anın her sözü venli ban& hayret 
Veli ya.kdı denmum nln gayret 

.y. 

Perişa.nü müşevveş oldu lılJtm 
Ne durmağa ot.urmağa mec.Um. 

.y. 

Begayet olmuşum mecnunu §eyda 
Yine evrelld hilet oJunca peyda! 

.y. 

İlihi k:ıJ tebeddül öyle hale 
Heman tergip içön yazdım ıneb

lef.. 
(SON) 

( 1) Cılasm = Civan yiğit. Bu 
hita.bm bugünkü dilde karşılığı: 
"YU.Zün ak olsun en civan yiğit! .. 

(2) Sifal = Çe.n.a.k, çömlek. 
"Bendeki bu hal, çanağa çömleğe 
sığmryan derya gibiydi, nihayet 
gördüklerimi herkese anlntmağa 
başladmı.,. 

(3) Hali = boş 

Ploesti 
· ildiği vakit ıslı kağıt uzerıne 

:k zikzaklı bir çlııgi çizili~o.1'. 
"His otu" cıereyan tesırınde 

npkl: hayvanlar giJbi titriyor. 
H.alıbu:ki öteki neba.ıtlar elektrik 

Fakat nı:;batlann hissettiğini 
görmek için Hindistan gibj uzak 
diyarlara gitmek 18.zım değildir. 
El ile dokunuldu mu, yaprakları
nı ıbüzerek bize sarılan Küsdün 
otunu hangimiz bi1meyiz. 

Kalup za.hirde benden bir de l~n- (J {jı n.. ım n Gider işlü işine çün halfilk, 

1 

bard Q 

hk. d.l . 

inhlsarlar:: umum 
mOdürlüğünden:ı 

...- ..... 
1 _ Muhtelit bey<'a ceman (16) adet ip merdiven açık eksiltme usulile 

satm almaeaktır. Muh::mmen ~deli (427) Ura muvakkat teminatı (32.02) 

liradır. 

2 _ Jilk.siltme ı.7 ~ı salı gl.iaU saat 1' t:c Kabat&§ta leyazım §Ubeainde. 

ld a1Jm komisyonı;.ıd& ~&pwı~r. 
s _ tsteklilerin Nuıiltıne lçi:ı tayin ohman gttn ve saatte Y11zd• '1,G g1),. 

veıune parasiyle birllkt., mezkQr ku:m!Byona ~Qra.ca.atlan. (1121}J 

Ki gördüm kab:çinde hfıl .. '-? l memış 
büb, 

Misali huri cennet belki mergub. 
.y. 

Mekabir şöyle rüşen oldu ol dem 
Münevver oldu nurundan bu alem. 

.y. 

Ge!';iib kemlimden olmam~Jm 

ag&h, 
Beni benlikten almış ol yüzü mah ı 

:,. 
Geltir yoldaşlarmıııı ba'zısı dir: 
''Kaparlar kapuyu gel içeru gir!,, 

• 
O clıem girdim hisa.l'a sanki se:rhi'.ış 
Geld 8ÜÜI geld kıhmbı medhflş ! 

Bükreş, 28 (A.A.) - Ploesti 
petrol şehrinin Sovyet tayyare
leri tara.fmdan bombardmuı.n edil
diğine dair Sovyet ve lngiliı rad 
yolarının haberleri tekzip edil -
mektedir. 

Ploesti üzerine hlç bir taarruz 
olmamıştır. Ve hiç bir yangın e
seri görülmemektedir. Petrol hav 
zasmda iş kati.yen normal ola
rak cereyan etmektedir. 

Sovyet hava kuvvetleri cllln 
ıtomanya il.zerine hl~ blr htıcum · 
da bnlumna.mışla.rdır, Bugün d r 
~ bir hücum ~-
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B:rinci hücum d Jgası vu varlanırken. a. En ön ha tta ilerliyen ağır tanklar 
b. ve c. Topçu tarassut erlerini taşıyan otomobil er. d. Geriye haber geti
rip götüren motosikletçiler. e. Hücum dalgasına iştirak eden bir piyade 
kıt'ası 

Kazlı çeşmede 

Beden Terbiyesi 
mükelleflerinin 

faa!iyeti 
Beden terbiyesi mü.kellefireti 

kanununun tatbiki dolayısiyle 
şehrimizdeki clibagat fabıikalıı
rınm to ~andığı Kazlıçıcşnıe·do 
(IUlzlıçeşme f a.brikalan birleşik 
klilbü) namı altında bir cemiyet 
teşekkül etmiş ve faaliyete geç. 
mıştir. Klübün 400 U erkek ve 

Dllşm:ın. geçen yirmi dört saat 
zarfında me\•kilerimizi öğrendi. 
ği için yeni mevziler bulmamız 
lazmıdı. Bu .... heple "I ~ Cinq 
cto:ıes'' ynn.i beş yıldız, ormanı. 
nın arkasına çelcildik. Yerimi% 
son drrccc gü.zıel ve şnlrane idi. 
Herke.; b!r suyun aktığı ırmak.. 
ta yıkanar.ılc istirahate <JCkadi. 

' 350 si kadın olmak ili.ere 750 

Ertesi gün, mühimınatun.zı 
yeniliyere•· alelacele üçtincfi bir 
tcıarruuı hazırlanırken bizi son 
derece sevmdircn şu bahcri al 
dık. DUşman. son iki gUn zarfm. 
da ynpıla.n taarruzun şiddeti 

karşısında Dyle mevkilni gece 
gizlice ter:.-cdc~1< bUtiln cephe 
üzerinde ric'at ediyor. 
Düşmanın İ§ini derhal bitir. 

mek için enir aldık. Düşmanı 

hemen takip edecek b!r ör.dl kı
taatı tertip edildi. Kardeş alayı. 
mız en önde ilerliyordu. OncU 
kıtaatı Ratentout düzJOğü~ ge_ 
lince harekata ne şekilde deva.-n 
etmelt kin emir bcldedi. D~ 
man. rf c'atini himaye etmek f. 
çin. tayyarc1crini faaliyet.c ge,. 
çirmişti. İşe müdahale eden tay. 
yareienmiz rnkip!eri karşısında 
pnrlak zaferler kazandı. Önctl 
kıtaat:ndan gelen hnl>erlere göre 
ilcrle:ne harel:eti umulduğu ka. 
dar ·olaylrlda ba.~ılamıyordu. 
Dil§man k-endlni adan adım mO. 
dafaa edıırek çekiliyordu. 

Ncred~·"e :ı.1.şam olaeaktr. Ku 
mnndn heyeti btlyilk t.aarruzu 
ertesi gilnc bıraktı. Ertesi sabah 
tren hattını ve çukur yolu geçer. 
ken Fas!ılann mevulerinl göre. 
rek hayret ettik. Bu derece gtl. 
zcl ma~kclcnmiş lstihkftrnlar na. 
mi tcrlredfüııbillrdı ! Jkl gün sn. 
ren şiddetli hüeumuınuz esnasın
da mermilerimi% tarafından yu. 
mu.,,.~tılan Dyte istilıktmılarmı 
yakından seyredebildik. Sayısız 
tank, hava d.~ toplan, ve her 
çapta kara. toplan iğtinam edil .. 
di. Radyo, Dylc mevkHnin zniıh 
kıtalar taraf mdan terkolunmağn 
ıcbar edildiği haberini verdiği 
r.aman kcyfimtze dlyccok yoktu. 
Evet; Dylc mevkii yarılıtü"Ştı. 

SOM VE MARN-
Bu §iddetli muharebeyi takip 

eden günlerden eönra F.ransız 
t.opraklarınm dcriruiklerlne dal. 
dik. DU.~an şiddetli mukave. 
met gösteriyor; g&rterilen mu.. 
bvemet daha eiddetll bir taar
ruzla knrşılnruyordu. 

Som nehri geçildi. Veygand 
hattı yarıldı. Sen Quentln'in ce. 
nubunda l ontcscourt'da iki gün 
istirahat ettik. lki gllnlilk bir 

:istirahattan sonra alay, kendisl 
ne en bUyUk muv:ıff akryeUeri 
kaydettireoo!t o'an leri yilrü.si}. 
ne recıladı. Den hareket gece 
başladı. Geoe yilıil}iişünü hepL 
miz ı::cveriz. Fa.kat gittikçe şid. 
detlenen bir yağmur keyfimiz.i 
kaçırdı. Tankın ~ deliğin. 
den yolun kenarında bulunana_ 
~çları zor seçebiliyorduk. Gün 
ağarınca kısa bir istirahat ve. 
1ld;. Yorulmak b' ınez tank eo. 
drl rı hu istiran:ıt ~uıd<ı 

an'•lan gömen geçiiryor, ufak 
ef le arızalo.rı b<::rtaraf ediyor. 
rırdı. SoiEWns'dan geçerek La 
" T"e yolunu tuttuk. 

so· ~n'da.n geçerken gt\ndUz. 
Fırsattan istifade ederek 
ur Katcdrnlı ziyaret ettim. 
rııt•m <kilise) civarı boım. 

rla yıkı!dığı halclf~ kendisine 
l" b r F. y olmamıştı. 
Y:ı' ız en Usttc bulunan pence. 
'erden blrlne 7,5 luk ibir mermi 
bet ctm~. Fa3<at meşhur Ka.. 
~·m !('Jnc ~ torbalan ~ 

- 1 mükellef azası ve o civraın &>U
tün fabrikatörlerinden mürekkep 

Yamn: ı·UJl>:ı... E ·D ·- nud $' rcihCN'n Vo1. Jıın~enfelt! 
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şendiği için oradaki san'at eser. 
lerine hiç bir şey olmamıştı. Bu 
kısa tevakkuftan sonra yolumu
=. devam ettik. lleri harekeeti 
her zamankinden zor. Bır p·ya.de 
fırkasının arasından geçmek 
mee'?>uriyetindeyiz. Piyade fırka. 
sının tuttuğu istikamet Mamdı. 
Marn kıtaıanmız tarafından ele 
geçirilmiş ve Ü?.erine köprüler 
inşa edilmişti. En ağır tanktan 
bile kaldıran bu köprillerin Jru. 
nılması bir rekor teşkil edecek 
kadar kısa zamanda oluyordu. 
Şosede daha fazla i1erliycmiye. 
ceğimizi anlayınca tarlaya dal. 
dık. Gece olunca yağmur ldde .. 
tini arttırdı. Tank kulesinde o. 
turanlar Somurtuyorlardı. Yağ_ 
murdan !l"..JTe kadar müteessir 
olmayanlar tankın §Oförleriydi. · 
Oturduklan yer sıcak ve kuru 
ldJ. 

Mam nehri üzerine kurulan 
köprlllere yavaş yavaş yakl~ 
yorw:. Onden gelen bir habere 
göre Mam nehrini geçemiyecek.. 
tik. Nehrin kal'§l sahili yağmur. 
dan bataklık haline geldiği için 
tekerlekli vesaitin saplanıp ka. 
lacağr muhakkaktı. Köprüye 
~ça kalabalık nrtıyorou. 
Herkes Mnrn'ı birinci olarak 
geçmek istiyordu. 

Zırhlt krtaatmııza mensup son 
tank köprQyU geçtikten sonra 
derin bir nefes aldnn. zira hiç bir 
tek vesait çamura saplanıp kal. 
mamıştr .Tekerlekli \fesaiti tank_ 
tarın ~ma bağlamıştık. Mo. 
tosikletler bataklığı tanklarm 
üstünde geçti. laşe krtaatr çok 
geride kaldığı halde üzülmüyor_ 
duk; zira her ihtimali gözönünde 
tutarak 18.znn gelen tcilıirleri al. 
nuştık. Bu.ı ufak tanklar Marn.. 
m karşı salı Uinde çamura sap. 
lanmak tehlikesine düştillerse de 
ağa.beyilerl tarafından çıkarıldı.. 
lar. 

Çamurla kirlenen ellerimizi 
yağmurla yıkadık. Geeenin zifiri 
karanlık olması, havanın fcnaJı. 

ğı, kasveti arttırıyordu. 
Orduya mensup her sınıf bizi 

bu köprü ümrinden takip etti. 
Bütiln bu geçiş esnasında dUş_ 
man bir kere olsun. müdahale 
etmedi. Uzaktan uzağa gUrle}•en 

top sesleri Fraruıızlarm hangi 
istikamr4 tc geriye eçkildiklerini 
gösteriyordu. Sabahın saat se
kizinde biraz ıstirahııt verildi. 
Tanklara benzin alındıktan sonra 
herkes bir çukura uzandı. Gece
yi uykusuz geçirmek hiçte kolay 
bir şey değil. 

Yerinden aynam olan bUtUn 
kemiklerimizi. dinlendirmek ıa. 
zım. Fazla istirahat etmeğe gcl. 
mez; zira düşmanı, nefes aldır. 
madan durup dinlenmeğe zaman 
bırakmadan takip etmek mecbu,. 
riyctindeyiz, ta ki, fazla muka.. 
vemet göstermesin. Bu kadar 
parlak muhandbelc.rden sonra 
kat'i zaferi elde etmek istiyor. 
duk. Bunun için ric'at eden, 
daha doğrusu geriye kaçruı düs
mana nefes alclırmamalt . Yaran 
saatlik bir istirhattan sonra yo_ 
lumuza devam ettik. Birinci ~ 
bur ikinci taburun ilerisin:de gi. 
diyordu. lkinci tabura mensup 
altmcı bölUk biltün sCr'atiyle ile. 
riye gönderildi. Vnzifeei, f~ka,; 
nnı sol cenahını hiına.yo etmekti. 
Teğmen ICosselin idaresine vcrl. 
len bölüğün vazifesi çok mühim. 
Vazifesinde muvaffak olamadığı 
takdirde çok mfişkill mevkide 
kalabilirdik. Düşman arkamızı 

çevirecek ve ileri hareketimize 
mani olacaktı. 

Bölük, M o n t m i r a i 1 yolu 
üzerindeki piyade kıt'alarımız 
geçerek sola kıvrılacak ve dilş,. 
mana kaI'§I ilerliyccckti. Tank. 
lar, yavaş yavaş bir tepedeki 
köye tırmandılar. Bilyük muha.. 
rebE>..ler yapamıyacak olan altıncı 
bölüğün köyün evleri önUndc 
durması lfı.zmıdı. T~lsizlc haber 
göndermek lUzumsuzdu. zira çok 
uzakta bulunuyordu. .Asteğmen 
kumanda. heyetine ne ya~ğmı 
bu yUr.den soramıyondu. KöyQn 

elvan ~re!iz olacaktı ki 
tanklar evlerin arnsmda. ilerle. 
meğe başladı. Tam lbu esnada 
onları makineli tüf ek ve hafif 
top at~i kan.Jıla.dı. Alaya men_ 
sup ağır tanklar toplarını köye 
çev:ircrck hemen ateşe lbnşladı. 
lar. Köyden uzaklaşmak istiyen 
zırhlı bir ke§i! arabası görUldü. 

(Devamı wr) 

(Bu Mltuada ok~ p. ( damlı, biraz dolgun ve beyaz VOcuUu, 
..._. J'SIUDdald ' lmpala MrUkte h&kklle gtlzel, mullııka bakire 2!5.30 
cO.dereoelderl ya§larmda bir kızla evle~"llek istemek 
1:\:1.&l\ME TDLIP'Lad. İŞ ABA • tedlr. Mllllyet mcvzuubaha değildir. 
HA. iŞ VEBMr., ALDI. 8A TOi htiyenlerln bllAhıra phaan glSrll§me~ 
cUıl *"'-"' mallJz•U 1aa1a oluııyaa il• Or.ere önce boy 1otoğratıar:lle tatdUdt 
çUa D&Dlan paruu •-.rolwlm.) b me~luplarmı Relik özcana vem.. 

Evlenme teklifleri mek üze.re, Beyo~ıunda ist.lkW cadde. 
sindo 18 numara& oturan arkadaşı a.. 

• (0 yaımda 170 bi>V kilosu 75 ma. 
a.,ı &aUai 20 Ura o!ıın ve vef t eden 
ıı.Ueslndcn 10 )'l'l§Wda bi çocuğu b~ 

luı:ıan ild ev sahibi bir bay t&hail 
mevzuubıı.hs olmam.rık üzere iyi bira
ileden iyi ahldklı dul veya kız 25.. '315 
)'af!armda b!r bayan De evlenmek 11'.. 
Uyor. Taliplerin (S.S. tallll) rcmzlno 
mtıracaaUan. .. 196 

• y~ 44, boy 166, Glk'let. 85, le§ek.. 
ktUAtı mQt .. .nnalp. ll!hhaW, buğd3y 

ttnkll, ruı tııhsllll, ~~ 'mükemmel. 
eyi a?ı1Aklı ve aylık geliri 250-500, ya.. 

tılr m~lıtebc giden ı;ocuklarmd.ıul bq. 
ita k1ma.t o!mıyan bir 11t1rbest ~ 
lü llllhlbl ba~; nerTetaU., klmae.iz, 

~. Mu, tıo,tll. m~ -. 

vulmt bay Şefike göndermeleri isten. 
mektcdlr ... 195 

Aldırınız: 
~ıda nunm.l&n :r•nh aba o. 

aıyucuıanmıun IWDlanaa se&ea 
mektuplan ldatthaamılsde9 berp 
.-batıtan ötleye katf_u ft7• ....ı ıı 

dec ıt0nra ldmnalan rlcıa olnaıu, 

'(P~ Si) (8. 8) (K.M.) F .K. 26) 
(Çevik 155) (Tckyıldız 8) (Nembe 87) 
(Bayan aşçı) (Hadiye) (2092) (A.~) 
(Öğretmen) (GönUJ ~) (Arj&n) (S. 

(K. 12) (Yılmaz) (Öğretmen) .Arjan) 
.(S. 67) ( Y ..A.) (1dar) (Df'OI:) (X. N.) 
{Çal~kan Tllrk~ (~ (Erol) 
(Kazanç) Vı\11'..) 

bir de yardrmcr grubu vardır. 
Mllkclleflcr salı ve cumartesi 
günleri lspitalya ba!-<'eslr~e top • 
lan; :ık beden terbiyesi öğret· 
metini gilreşçi Saim ve yurt 
müdafaası öğretmeni Zeki idare. 
sinde faaliyetlerine muntazam 
bir .ekilde dcvi.ılJJ etmektedirler. 
Bu klübün idare heyetini teşkil 
eden Hasan, Dr. Nuri Bel. 
lcr, Ahmet I bilen, Hafi 
Alpmar ve arkad!lŞlan a • 
uımt gayret göstererek mnkel. 
Jetlerin spor levazımını ve diğer 
ihtiyaçlarını temin temi"ter "' 
klübü nUınunc ittil az edilecek 
bir hale getirm~erdir. 

KuJa - Alaşehir 

fulbol maçı 3 - 3 · 
berabere 
eticelendi 

Ku?a, (HU8Ulli) - Kuamız 
hnlkevl ve fabrika sporcularmm 
daveti üzerine kuamıza. gelen A. 
laşehir kazası sporculan ile ka· 
zamız sporcuları arasmd.ı "bir 
futbol maçı yapıldı. 

Par.ar günü saat 18 de yapılan 
maC(ın birinci haftaymmda Kula 
sporculan galip, ikinci haftaynn 
neticesinde 3 - 3 berabere kalın. 
dı. 

Kaymakam Edip Kartal, Bele
diye Reisi Etem Polat.. evimiz 
spor §ubesinden Muhsin Sünnet. 
çioğlu, idare heyetimizd n KA· 
zım Eke ve orta okul mUdUril 
Fahri Gülser A~ir sporcula· 
rmı karşılamak ve almak UY.ere 
Alaşehire gitm · ve btlyUk bir 
neşe iç.inde ı;porcuları Kulaya 
getinni§lerdir. 

Alaşehir sporculan Kulada btl 
yük bir sempati ile karşılanmış, 
kendilerine ka.zanm gereken yer. 
leri gezdirilmiştir. 

Maç c;ok heyecanlı, lntizmah 
ve samimi bir ha.va i~eriıinde 
g~ti. 

Macctan sonra hatkevlnde Ku· 
la ger~leıinin Alaşehirli arka· 
daşla.n §lerefine hazırladıklr.rı 
çayda nutuklar söylenmiş ve her 
iki kaT.a gençliği arasındaki bağ. 
hlrk. eevgi ve samimiyet bir kat 
daha takviye edilmiftlr. 

Bu defa Alaşehir aporculan 
Ala~irde maç yapmıık üzere 
:Kula sporcularını Al~ da· 
vet etmişlerdir. 

Ankarada yapılacak 

100 kilometrelik 

bisiklet yanp 
Ankara 9 (A.A.) - Blalldet tede. 

ruyonu b&fkantıımdan blldlı1lml§tlr: 
l - 29 baZ.traD 9'1 pas&I' ptl An. 

lmra, Burııa, Denlzll, J'Aldf"!hlr, btan. 
bul, tzmır, Kocaeli blng'elttl 1Ulklet. 
çllerlntn qtlnlltlle ,ehrimlldıe ,apııa. 
cağı eYTeloe llAn ed.llmlf olan 100 ki. 
lometrellk kop Ankara rekor )'ar'IJI. 

dır. 
2 - JluvU&llt habmlert 11\lftf. 

fo.k lılcııemf:ncloğlu, H08n1l N&ll Be. 
den. Hakla BekenırfdJr. 

a - Yane antrenör1Ql1lnti oa..tt 
Ca• yapacaktır. 

4 - Ya.np fltlrak ede...~k kOIQC8 
ve ldl\ftCllerin aaat 111,80 da Akköprtl 
polla karakolu önQnde bulumnalan. 

Beyoğlu Halit. Sinemmı 
Ba~ matlDe J1 - ..,.. • de • 

tıtlJ1lk film lllrdeD l 
1 - Alt .............. ......,. 

ı-~~ 
a -~ K (Ilı ı t). 

Diinkti m 

l!tanbul atletizm grup blrlncl
liklerl dlln Fcnerbahçs stad:nda 
1st.anbu1. Bursa, Kocaell, Kırkla. 

:reli böygelorl aUetleri arasında 

yaptlmıgtır. Temm\17.da Ankar:ıda 

yapılacak olan Türkiye atletizm 
blrincillklcrlne iştirak cdocck olnn 
atletleri s~e mak!ıadllo yapıl.en 
bu mnsa.b:ıkalard:ı İııtanbul birinci. 
Bun1a lldncl, Kocaeli UçUncO, Kırk 
larell dördUnCll olmu§lardrr. 

Alınan teknik neticeler aunlnr
dl?': 

110 metre manialı: 
1 - Jcba (İstanbul) 18,2; 2 -

Sudi (.fstaOOul), S - Kadri (Bur 
sa), 

100 metreı 
1 - Muzaffer (İlıt.eııbul) 10,9; 

2 - cezmı (İstanbul), 3 - Dlln 
dar (1atanbul). 

200 metre: 
ı - 'Muiaffer (htnnbul) 23; 

2 - Cum1 (İstanbul), 3 - Tur 
han (Kocaeli). 

1500 metro: 
1 - R:za Maka t (tstıırıbul) 

4,20,8; 2 - Veli Demir (latan.. 
bul), 3 - Galip (Kocaeli). 

400 m tre : 
ı - Ahmet (İstanbul) 54, 2 -

Remzi (lstanbul), 3 - Recep 
(Kocaeli), 

MO metre: 
ı - ~re! (İstanbul) 16,09,6; 

2 - Halil (İstanbul). 
GliUe atıru\: 
1 - Veyvl (fstanbul) 12,29; 

2 - Jeba (İstanbul), 3 - Ve· 

29 H A Z t R A N - 19~· 

6\"\0cl g~Jt resmL. 

dat )Bunı:ı). 
Disk atma: 
1 - ,Yavru (tstanbu1) 87,33. 

2 - Nejat (lsta.nbul), 3 - Fu· 
nt (Bursa). 

Çekiç &tr.za: 
1 - Alfi.cttin (İstanbul) 23,75, 

2 - lmnall (Kocaeli), 3 - Fuat 
(Bursa). 

Cirit ntma: 
1 - Varak {lstnnbul) 50,35; 

2 - Hns:uı (Kocaeli), 3 - Ser
~s (İstanbul). 

l~Uksck atl:una: 
1 - Selim Clstanbul) 1,65; ı 

- Dümcbr (lstanhul), 3 - MU. 
nlr (Kocaeli). 

Uzun atl:una: 
1 - Muzaffer (İstanbul) 6,62; 

2 - Çaroğlu (İstanbul), 3 -
Kemal (Bursa). 

t}~ adım: 
1 - Yavru (İstanbul) 13,39; 

2 - Kemal (BU1"8a), 3 - Münir 
(Kocncll). 

Sınkla ııttama: 

1 - Hnlit (tstanbut) 3,13, 2 -
Cevnt (İstanbul), 3 - Mllnlr 
<KneaP.11). 

Bcltuuı bnyrnk: 
1 - İstanbul 3,35,1; 2 - Bur

sa. 
Mlisabıık:ı.larm umumf tasnifin· 

do bö:gelerln aldığı puvanlar aun· 
lardır: 

İstanbul (132), Bursa (51), 
Kocaeli (48), Kırklareli (1). 

Bu eureUc Arikarada yapılacak 

Türkiye atletizm birlnclllklcrlnde 
bu grupu İstanbul temsil edecek. 
Ur. 

.AN KARADA' 
Atletizm grup birincilikleri 
AJlJulnı, J8 (A.A.) - Bu.,'"1.ln 19 ma 

yıs stacıyomwıd& Al~ Eski bir, 
Dolu, Kayaert aUcUerlnln S,Up.ldle 
grup aUetlzm blrlncUikleri yapılmJ§ 

vo mlla&bakalar ba§tan nihayete kadar 
büyük blr aWta ile takip edllml§Ur. 

KOsabakalarm teknik netk:elen nun 
lardır: 

110 METRE MANlALI: 
1 - Hayri Ankara) (11 5/10, 2 -

Dmil (Ankara) 17 9/10, 1 - Turan 
(Esk~blr) 18 &/10 
JOO~C: 

ı - Sabııbattin (Ankara) 11 4/10, 
1 - Sami (Eııldpblr) 11 8/10, 8 -
HJlml •f Ankara) 11 tşlp, 4 - Murnt 
(EakJ,ehlr) 

200 METRE: 
1 - Sabah&Wn (Ankara) (22 8/10 

ı - Sam (Elkifcblr) 23 6/10, 8 -
B11m1 -(Ankara) 24, 4r - Necmi (Bo. 

lu) 

"° MJ:TB& 
1- Nuri (Eaklfehir) &3 &/10, 2 -

Rqtt (Alı.kar&) M 6/10, 3 - Muzıı.t

fer (Eaki~blr) 155 2/10, 4 - OelAl 
(Ankara) 

1.JOO MBTBEs 
1 - ıı:dip (Ankara) %8 8/JO, 2 -

Habib (Ankllr&) 4 Sil 2/10, 8 - HUse. 
JiD (Ealc1feblr) 4 18 3/10, 4 - Zllrref 
(Eııkl,ehlr) 

ıuoo METRE: 
1 - ?ılmt&t• (Anka:ra) 1& 22 S/10, 

2 - Behsat (!'.aldfehlr) 16 ıss. 8 -
Huan (,..,...pahlr), 4. - Ahmcıt (Ba.. 

tul, 
800 llZ'l'll&: 
l - Nurt <J!!8kltelllr). 2.11 15/10. 2 

- Melih (Aüara), %. 9 4-/10, 3 - Ce. 
ftP (Ankara) s.ıı. 4 - J(ııma1 (Ee. 

~ 

YÜK ~ ATLAMA: 
ı - Jerfi (Ankara) l.SO, 2 - Mu. 

zııtıer (Eskl§chirl 1.75, 8 - ömcT 
(Eskişehir). 1.70, 4 - Rahlm (Anka

ra) 1,6:1, 
a ADfllt: 
ı - ömer (Eski:eblr), llU:S, 2 

Cemal (Ankııraı 18.•2, 8 - Rahim 
(Ankara), 12,91, -i - Turıuı (Eakif • 
bir) 12.69, 

GULLE ATMA; 
ı - lbrahlnı Atq (Ankar ) 12 82 

2 - B:ıtcı (Ankara) 11 M, S - Mu. 
zaffer 8.90, t- Mustafa (Afyon) R.65 

Dl K: . 
l - Hayri (Ankara) 35,'lO, ! - A. 

te§ İbrahim (Ankara) 84,05, 3 - Mu 
zatter {Esk~blr) 28,40, 4 - Fikri 
(Afyon) 20.60, 

51RlKLA A 1LAl\IA: 
1 ·- Ziya (.1 .. ) 8.20, Z - Od ı 

(Anknra) 8.20, 3 - Seyfi (Kayseri) 
8.20, 4 - F!krl (Afyon l 

TEK AHDi: 
ı - ömer (Eııkl§chlr), 6.6S, 2 -

Cemal (Ank.anı), 6.50, a - ,{ellb 
(Ankara) 6.SO, 4 - Ercan (Ankarn) 
5.74. 

otR1T ATMA: 
1 - Rept (Ankara) 4:1.80, 2 -

HUJıamcltin (Ankara), 415, S - lzzct 
'(Kayseri), Sf.80, 4 - Fikri (.Afyon) 

ÇKKlC: 
l - Balcı (Ankaraf 37.2:1. Z - A. 

teı lbmhlm (Ankara) 28.80, a - Fik 
rı (Afyon), • - eeıaı (Afyon. 

800Xf00X200Xl00 Balkan ba3nı.k 

J'&rllH 
1- Anknra takımı 8.89 2/10, 2 -

F.eklfehlr takımı 3. 44 'i/10 8 - An. 
kara B. 3 f'l 2/10. 

MUsab&kal&rdan onra kazanan mi) 
bdtıara madlllyala.n ne grup btrlr.. 

elsin btr kupn \'erllnıt.§tlr 

·-

-
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Çocuk ruhiyatı 

PARANOiYAK ÇOCUKLAR 
Yazan: HALiS OZGO 

Büyük Milli Roman 
-1. 

Bazı çoculdar dünyaya kendi şa.hede altına konuluyor. Günün 
!erini muhitlerine intibaktan men birinde ~uk meşguliyetinin 
eden garip. orjinal bir .karakter- gayesini soran doktora dünyayı 
le birlikte gelirler. Paranoiyak uçurmak istediğini işte bu mak,. 
ismi ile anılan bu çocuklar do • satla patlayıcı maddeler imal 
ğuşt.a kibirlidirler; alıngan olur. etmek istediğini söylüyor. 

-2- Yazan: MAH.~UT ATTiLA AYGUT 

-. Onu ben diişündüm de öyle 
dhn a llısancığım. 

Senm ı.-..-.d ih •ua.&9l a. tiyar lbir tey-
Olacaktı. 

• Ctnalin aözü ağzında yarnn 
.l' 

~ Hah.. Ba'banm canına ralı.. 
"· Ben de düşünUp dunı

\lm, 

:; H:-"ll sade onu saklayacak 
. nız de be§ on gün ortalar
görllnmiyeceğiz.. Faaliyet 

P·:· lieJıe saksağanlar ortalrk
bir <lağılsmıar .. 
~bir gece evvel sa.baha 
ar ''K.arrıtaç" da çalısmış ve 
ıra-·· .,, ırsele,. gidecek 3 yelken 

• 8118.b taşmuıstı. Hi.la omuz 
ltli.klen ağnyOrdu .. 
~b!sesini giyerken kendi ken

l?urıldanryordu .. 
- 13:.ı İşte bir gammazltk var 

• hele dur bakalım. Bu kötü 
n tlçtür tekrarlanıyor.. Tuh 
~ oldu Refik beye .. Kabada.. 

aıbır za'bltti.. Şimdi <ıağlam 
~~ boyladığınm resmidir ... 
. ıni taşı ta bekliyen Ke. 
lll Yanına geldiği zaman: 

- llaydi bakalım ha.z:ırlandık. 
Ya.paı--. <Y-., Sö ı 
~-· ye. 

-. ~. sen şimdi iskele •e 
taın. 1 erisinde sandalcı:s:ı bu

)'an bir kayığa atlarsın. 

bin arkasındaki sahile ya.. 
Biz de Necmiye ile biraz 
oraya geliriz. Onların evi :k UZakta değil zaten. 

aln12 dikkat et. Gürültu, pa. 
l ~P:ına.. Kayıkçı fnlan u

lldı.rrna .. Sandalım yemiyece. 
a .. Yar:m karşı iskeleden sa. 

bini bul . 
1 • ur ven:-ler ... , 

1 kı arkadc:ş kapı önünde ay. 
"d .at . İhsan iskele y'0.nnıdaki 
\"!, • 

ıı.r l·ahvcajni maktan 
e b '• ııçan ettı Yorgun 

~alar çoktan derin ve sakin 
t Uykuya dalmışlardı. Kapıyr 
;1a~ açtı. Peykenin altma u-
ı tnış ift 1..:1....;;..ı usulca • Ç A.U."<Ot)• 

P aldı. Ve sshile bağlı boş 
lldallaruan birisine a tlc.: arak 
eşti.kleri yere yanaştı. 
~.raz sonra uzaktan iki gölge 

.hrdi, Evvela Kemal sandala 
adı. Ve elini siyahlar giyinmiş 
~ kıza UU1.tarnx: 
- Buyurun dedi. 
l'arun av. Eyüp sntlamıda 
lttan ka~:OOlmuşlU· Yere scril· 
ş g\jmüş bir gemı gibi uzanan 
kin ve dalgasız deniz~ ~
. küçuk yılan adaları sıyah bı_ 
: kablumbağa sırtı gibi gö~-
~>'or, Bahriye hasta.hil11CS1· 
n (:lencerclerinden tek, tUk sı_ 

, ll dQnuk ışıklar sahile ,cansız 
. ınitsiz uzanıyordu ... 
lh an kiir klere asıldı. Kemal 

~ rıç kıv~ yn.nına oturmuştu. 

~ 
d. O tekiler zaten iç~ ve k

1 
a:n 

~künu ayyaf kımse c~ . 
~ILuki Graçyo hiç de böyle 
bir da d W'ld" o memleket ~ m egı ı. :. b t 
~ilde ae diııüst, ahlakı ır.az ~l' 
Crk~s tarafından se'Vilir ası • 
~~delerden biriydi. Bu ayyafk~
r.- . ı• ve oy 
··q ıçıne na11l karışın 'l'' kal 
~tnanhğmc!a nasıl kapanıp 
~l tı > 

. . . . d bu ayya§ 
Udlıydı kı, onu . lyeler 

~" kadın dü§künu ~ova 
~tan çıkarmıştı. . b ah· s· ·nıdı u liı ınyor Graçvo şı ntn· 
l;. d;;.,künü adamların ya F 

ol_ du a
'<t Yer almağa utanıyor l ir 
kat k' e.hnde J \. • ne yapsın ı, ttılar 
tıvvet yoktu. Nere)"~ a 
• orada tutunt ·' ,...cılnııştı. 

SARICA BEYE A TJLAN 
BiR OK 

,. . . .. Niğbolu 
~ ~..ıııca bey hır gun seBinin 
alesınde dolMrTken, en 

Kesik bir hıç'larrk sesi düğüm. 
lenmiş ağızların bir anahtarı 
oldu: 

- Ne o .. Ağ!ayor musunuz? 
Y-üzllnü göstermek istemiyor

muş gibi ba§Im yana çevirmiş 
genç kız cevap verdi: 

_ Hakkmı değil mi? 
lhsan kürekleri biraz daha de. 

rinlere daldırdı. Kemal, yumu
şak ve inandmcı bir sesle: 

- Bu hak hepimizin dedi. 
Yalnız biz daima Umitlerimizi 
hakikat yaprnağn. muvaffak ol
muş insanlarız.. Refik beyi kur. 
ta.nnak için çalrşacak arkad* 
larmıız var. Öyle değil mi llı-
san? 

- E\'et muıha.kkak .. Belki bu 
işi bizzat biz yapaeağn:. 

Bun esnada uaktan bir ees 
duyuldu.. Konuşmayı yamn ibr.. 
ra~-tıla.r. 

- Uzaktan .bir sandal bize 
doğnı g !:iyor. 

Kemal de küreğe geçti. İki ar. 
kadaş tek kUreklere aanldılar. 
B r motör hrziyle gidiyorlardı. 

"Reşadiye" mekt.Sbinin yanın
daki kumluğa. sandalı oturttu.. 
lar. Uzakta gördükleri sandal 
hala olduğu yerde görilnUyordu .. 
üçü de biriıbirlne bakıştılar. 

- Bir balrkçı kayığı imit-.. 
Ve gülüştüler •. 
Sahile atlayarak sür'atli admı 

kırla. uzaklaştılar. 

• • • 
Haitoe teyzenin ~ on gün 

dür bıçak açınryordu. lhaan 
ona: 

- ~ık~ kOntıya 
komşuya. bir FJeY anlatuean val. 
Iahi evini, barkını çatır ,çatır 
yakarlar. Seni de bu ihtiyar ha.. 
imde ha.pislerde çUrUtilrler d~ 
mişti. o gündenıberi zavaltı ka. 
dmcağız ağzımdan bir lif kaçı
rırım diye ıronuşmu olmuştu. 
Fa at: BugUn artık sabrı ve ta.. 
hammUlü tük~ Gece geç 
va.kit Kemalle, Jıbsan eve Fdik· 
leri zam.an i~ini ortaya. doktü. 

_Bana. baıkm çocUlrlar. Hani 

lar, kimseye itimat etmezler. 
kendilerine yapılan veya yapıl. 
dığmı zannettikleri hiç ibir fena
lığı wıutmazlar, kinci ve intikam 
cıdırlar. Yaşadıktan dünyadan 
uzak kalllar, dalına ha.yal ile a.. 
vunurlar. Bunlar: yalnız kendi 
menfaa.tlannı düşümier, yani ~ 
goisttirler. muhakemeleri yanll'§
tır. Fakat buna körkörüne ina. 
nırlar ve sıkı bir surette bağlı 
kalılar. Bundan dolayı hayatı 
gUç batta çekilmez bir hale .ge
tirirler. Tek!mülleıi eDeriya 
normal bir seyir takip ~ 
ler. Ruh! • ba.reld sabada Uı§ev· 
,..uşıeri gösterirler, yürUmeğe, 
konuşmağa. tmüzliğe geç başlar 
iv, muhtelif fooksiyonnei ve 
fiziyolojik, iJMı... Ka.r13ı1drklara 
raslantlır. Bunların genel durum 
lan da dittate ~k §3.Y&n ma:hi
yetler a.rzeder.kw'. ~any!& 
münasebetleri a m i r a. n e ve 

"ddid" _....;;.,,ı, ve sert bir bal 
eı ır, ll'U'5 ..-
alırlar .uratlan aalktrr., Kes • 
kin ~ıdırlar. Göz 1eri lbir ye 
re takrldmıl onları ~ a. 
yırma.k çok JX>rdtır, dimdik du-
rurlar ve yilri1rler. etra.fmdaki~e 
re saygı g<Ssterınezler veya hıg 
ehemmiyet vennezler, onlara i • 
nanmazıar. hiç bir gey bu çocuk 
lan bu vaziyetten uzak'laştıra ... 
ma.z. Dayak. eıddet. sert mu~ • 
mele ooıa.rı katiyen yola getire-

m.eiJer. 
"Elqeriytı ın~~ oı~_ar, 
ba§bJarmlll otmıt. ve hakimiye 
tini pddet1e ftJll ederler, iste • 
dikleri gibi yapm&k hakıkmm 
keıİdilerine veriJmesini :ısrarla 
isterler. Daha fenası ve ~?111ikel.i. 
si bu gocuklann bazan mutecavız 
bir durum aımağa eı~ı. oa. 
malandn'· Bunlar kendilenne 

yanıara, yaptıklannt tasvip 

Kaygısız, mağrur, etrafmda 
olup bitenlere lhiç aldırnuyan ve 
hiç bir kimseyi beğenmiyen 13 
ya.,mda. bir çocuk aklma geleni 
yapıyor. anularmdan başka bir 
şey tanımıyor. 

Annesini, babasını zamanla 
tam mana.sile nufuzu altına alı_ 
'Yf)r. 

Onları adeta gelip geçici he. 
ves ve isteklerinin oyuncakl:ın 

yapıyor. :Bir gqn ebeveynine ar. 
tık dev8.m ettiği mektebe gitmek 
istemediğini söylüyor. Anne veba 
bası da onu başka bir mektebe 
veriyorlar. Fakat orada da dur. 
muyor. Kendisi çok zekidir, fa_ 
kat ruhl durumu onun bundan is
tifade etmesine mini oluyor. Çb. 
cuk zaman zaman şiddetli hiddet 
bu'lıranlan geçiriyor, böyle an. 
larda da ebeveynine keoıdisini 
pencereden ata.cağını eöyliyerek 
tehdit ediyor. Haya.tın mi.nasız 
bir şey olduğunu söylilyor ve 
buna nihayet vermek için de ba. 
zan garip çarelere bq vuruyor. 
Meseli. bu maksatla çok srea.k 
sularla yıY.aruyor, tifoya tutul 
mat için pis sular içiyor, ilah ... 

Çbcuk sabaılıleyin. uyandzktan 
sonra. hemen dışarı çıkıyor, bir 
müddet odasında kalarak duvar. 
lardalri idğrt.lan koparıyor, 7.aô

man zaman sabit fikirlere ve 
meraklara saplanıp kalıyor. Bazı 
zam.anlar oluyor ki sinemaya. 
karvı btiyük bir alaka gösterL 
yor. her glln muntazaman gidi
yor, hiç bir film kaç~. 

(Gerisi mrJ 

Sahte dilenciler ne 
kazanırlar? 

Amerika, dilcnclllk ile on mı 
tekilde çarpl§&D bir memlekettir. 

Blrle§ik AıneriXanm hemen her 
peln1nde dilenciler aleyhlDde kurul. 
mUf QeDllyetler vardır. 

Bu cemlyeUerln umumi merkezi ta. 
rafmd."Ul neJr8dllen rapora göre Ame. 
r1kadald dilenci~ her .Bene halktan b•ırada kalryorsunnz diye sizden 

bezginlik getiriyorsam iki gacl&o 
rim öntime aksın. J.Akin bugün 
ruüemn Ali efendinin karisi 
Zeynep hannrı ağzından bir llf 
kaçirdı tövbeler olsun az daha 
güna.hki.r olacaıktnn. O muşmula 
suratlı kadın bana ne deee beğe. 

:enlere. arzu}anna muhale.. 
fet edenlere. kendilerini medh 
etmryenlere karşı düşman kesi. 
lirler ve fırsat buldukça bu 
}tlınselerden acı a.cı §ik§.yet eder. 
ter ve bazaıt da onlar için haki. 
ld bir teblike tt.Şkil ederler. Uo yUz milyon dolar para alıyorlar. 

,.,.ı. --1r-ıklı kendini f.azl& be. mt§. 
yV• 1- da ~- k Ge:ıe bu rapora yazıl&nlara balaln-. 
~ __ ;. 15 ~ Ull ~ ge.-.- J-J- aa Amerika.da bir llt'ne lçeriııtnc.'le 

bütftn zaınanını patlayıcı ma<i?~- 100.000 dolar knanan dllencUer bile 
ler im8l etmek ~ ile geçı~. varını~. 

J{eı"kesi kf.ıç{ik goren, nefsı_ 
-yor. ~ "tim.at oiiAteren bu ne gok .ı~a ı t)~-

nirsiniz? ! uk nihayet gnnün tlıinde ba.. 
- A.. Komşucuğum bu yaş. :ıa ]canŞdt ~tlay= bir madde 

tan sonra evinim.1 tanlataaıbm __ ,...ıı-en barUt ateş alıyor, yap. 
dem.ez mi! .. Gilya mi1ezzin Ali ~ıı.ı-- edi ve yangın 
efendi görmüş ben evime genç. tığ'! f'0Y iufil!k yar 
genç kadınlarla dellka.nldan tap. çıkanYOr ·üzerine çok sert ve ha.. 
luyor her gece ~i çağnak clln.. . Bunun ailf.Sinden uzak.. 
büş edip kıyametler kopartıyor. 1 şııı olan çootık ylarca süren mil.. 
mu~'UZ... 1agtm1ıyor ve a 

kenarından bir ok vızlayıp geç. 
ti. Sanca bey birdenbire ptır. 
dı. Okun geldiği yere baktı, 
fakat kimseyi göremedi. 

Birinci nnıl 
mütehaaaıı doktor 

NURi BELLER 
SINIB n RUH llA8TALDUAH• 

Ankara Caddesi No. Tl 
Muayene Aııtlert: lD den tttbattr 

Y lldımn o gün kale icini ge
riyordu. 

Kalc:ye giren mühtedi asker. 
ler arasında bir Macann bulun 
duğu hiç kimaenin aklına gel. 
memiş. gozüne çarpmamJ§tı,. 
( Kml Mehmet), adını ta§ıyan 
bu adam vaktile Tuna boyla. 
rmdan Hüdavendigann ordu. 
su:ıa iltica ederek, bir müddet 
JÖZ hap!ine alındıktan sonra, 
kendi i dtw§irme sipahiler ara. 
sma alrnml§, ve orada bir çok 
yararlıklar göstermişti. 

Yazan: lakendeı- F. SERTELU 
• 58. 

Bu suretle padiphın yanma 
kacla!" girmeğe muvaffak olan 
Kızıl Mehmede, eaçLuı ktmUZI 
olduğ•ından kinaye olarak Kı. 
zıl ac:ı verilrni9ti. 

Kwl Mehmet. nihayet. miL 
liyet duyguaile kanmın tutut-

... b. ____ .:ı_ Yıldmm dama-
tugu ır .,lfllUG 
• b' •1 L-leden geçerken, ya. 
ıyc ı e &n • ha . 
ymI germit ve padita nı§an 
alm tı. Fakat, Yıldmm o esna .. 
da t!adüfen hızlı yürümüş.atı 
lan ok, arkasından geırnekte o .. 

ı Sanca beyin kulak yumu-an .• 
§8ğmt ·koparıp geçmıftı. 

Ortalık birdenbire karl§ml§-
tı. 

Muhafızlar hep birden: 
_ Padipha ok atan haini 

yab)aym! 
Diye bağnpnağa bat~~~~· 
Yıldınm Beyazıt yaya yuru• 

yordu. Bu b~ onun da 

canını aıkmııtı. Sarıca beyin 
kulağından kan akıyordu. 

Yıldırım, Sarıca beyin kula. 
ğmdon kan aktığını görünce 
ensesinden yaralandığını zan. 
nederek: 

- Sarıca ... vuruldun mu'? 
Diye bağırdı, yanma kottu. 
Sarıca bey: 
- Ok kulağımın dibinden 

geçti ve k.arııki ağaca saplandı, 
yaram zararsızdır .. canım acı. 
mndı, ıevketlimt dedi. 

Kargaıalık çok sünnecli 
Biraz eonra Kızd Mchmedi 

yakalayıp padişahm huzuruna 

u•s:imu_ 

11~1. 
Bir bedbaht 

Nakleden: L. L. 
Al"kadaşım Lakurun, Mon- ı Lakur başını eğdi yanağın. 

manrt~'da _bir artistle safa sür. dan iri bir gözyaşı duıtü ve bi • 
mek nıyetile karısını ve biricik ranm köpüğüne karı§tı. Kısık 
evladını terkettiğini duyunca sesle: 
hiç hayret etmedim. Esasen - Demek sen de biliyor. 
aynı arkadaşımın, birkaç sene sun'? 
evvel kö§e ba§Indaki kahveci. ~ Tabii! Ama nasıl oldu, 
nin kıziyle evlendiğini öğrenin söylesene'? Geçımsizlikten mi, 
ce de gene. hayret etmeyi lü. yoksa kann, tahayyül ettiğin 
zumsuz görmüştüm. Karakter. gibi değil miydi? 
lerimiz uymadığı halde Laku. - Yok be, birader! Virjini 
ru çok severdim. Jtiyatlanmız, melek gibi kadındı. Fakat ben 
mC§guliyetlerimiz biribirine alçak, vicdansız bir adamdım. 
benzemekten çok uzaktı. Ar. Evlendikten sonra da progra. 
kada~ım muharrirdi, yani şu. mımm eski temposunu boz • 
nu demek isterim ki, geceleri. mak istemedim. Gene geceleri 
ni muntazaman, Monınartnn eğlence yerlerine gidiyor, an
birahane ve buna benzer eğlen cak §3fağa doğru evıme dönü. 
ce yerlerinde geçirir, gün ağar. yordum. Hiç olmazsa itimden 
madan evine dönmeyi, bekçi • kazandığım parayı ona bırak
lerle, taksi §Oförlerile, çöpçü. saydım... Halbuki ben hepsini 
lerle kavga etmemeği namus. içkiye ve kadınlara veriyor. 
auzluk telakki ederdi. dum; kanma ve oğluma yalnız 

Evlandiği vakit,aşkla evlen
diğini bana ifşa etmekten çe • 
kinmemişti. Kansını tan~maz.. 
dım. Yalnız kızın babasını 
çoktanbcri tanırdnn. Hatta ken 
eli sile: birçok defalar, Brezilya 
ve Moka kahveleri arasındaki 
kalite farkı ve buna benzer 
mevzular, ticari meseleler ve 
siyasi davalar üzerinde saatler
ce münakaşa ederdik. 

Vijinya ile nikah günü bele. 
diye dairesinde tanışmak fırsa. 
tını bulmuştum. Güzel k1zdı. 
Yalnız bir omuzu ötekine mü. 
tcnazır görünmüyordu. Sağ o
muzu mu soldakinden yüksek
ti, yoksa sol omuzu mu sağda. 
kinden alçaktı~ ltiraf edeyim 
ki bu ciheti, durup inceden in. 
ceye tetkik etmek istemedim. 
Ne zannettiniz'? Ben öyle vak. 
tini bo§8 geçiren ba§ı bozukla: 
dan değilim 1 

Lakurun mesut nikimmdan 
sonra Parise gittim ve üç sene 
orada kaldım. Geçen gün P~ 
riaten dönünce Lakurun, yukar 
da zikretmekle, şeref duydu • 
ğum parlak muvaffakiyetleri • 
ni öğrenelim. 

Dün kibar bir toplantıda 
"Ehlisalip seferleri devrinde 
lsviçre meteliğinin kıymeti,, i. 
le alakadar bir konferanstan 
sonra beni tebrik etmiye gelen. 
ler arasında arkad3§Im Lakuru 
da görünce hayretimi tasavvur 
edebilirsiniz. Elimi sıkmağa 
gelenlerden kurtulmak için aziz 
arkada§ımm kolundan tutup 
birlikte bir birahaneye iltica et • 
tik. Birinci dubleyi vuvarladık 
tan sonra ona merakla sor. 
dum: 

- Ne duydum, Lakur'? Ka • 
rını boşadığın doğru mu, Al. 
lah aşkına? 

getirdiler. 
Yıldırım Beyazıt hiddetten 

ateş püskürüyordu. 
Doğan bey: 
- Kale içinde bu alçaklığı 

gösterecek kimse yoktur, padi. 
phnn! 

Diyordu. Nihayet, Kızıl Meh 
meclin bir Macar mühtedisi ol. 
duğu ve Macarlann mağlubi. 
yetine dayanam:ıyarak intikam 
almak hissile okunu attığı an. 
laşıldı. 

Yıldırım: 
- Bre mehin 1 dedi • beni 

öldürmekle eline ne geçecekti'? 
Ac!camlarım gene seni parçala
yıp geberteceklerdi. 

Kwl Mehmeclin kollarım 
bağlftdılar. IV1~nin yüksek du. 
varlanna çıkardılnr. Yıldırım: 

- Onun baıını cellat vur. 
sun. 

l'h-M-lfti. Etraftan toplanan 
halk: 

dayakla küfür kalıyordu ... 

Tabii bu hayat böyle devam 
edemezdi: Zevcemin, mücev. 
herlerini ve tasarruf ettiği pa. 
raları saklamakta olduğu kutu. 
yu aldıktan sonra evimden ve 
kanmdan ayrıldım. Ona haya. 
tımızdan bir tek hatıra bile bı .. 
rakmak doğru değildi. Bundan 
sonra arkada§nn olan ve Mon. 
martrda artistlikle geçinen bir 
kızın misafirperverliğinden is
tifade ettim. Ne yapıyım} T e
selliye muhtaçtım. O kadar 
acınacak vaziyetteydim. Eh, a. 
zizim, eğer bütün kötü kocalar 
benim gibi hareket etmiye ce. 
saret etselerdi, dünyada bed. 
baht kadın kalmazdı. 

Diyerek derin derin içini çek 
ti. 

İtiraf edeyim ki ben de ar. 
kadaşunm acısına iştirak edi. 
yordum. Heyecan ve tceuü
rümden konupmıyordum. Bir 
müddet sonra hararetle arka.. 
da§ımm elini s1karak ... iki dub 
le daha ısmariadım. 

Danimarkalılar niçin 
titmandır? 

Danlmarkada nealin gtındell güne 
ıifmaıUaııdtğmı Mlmlerln ııuan dik. 
katini celbetmlo, ve bu me9ele etra. 
tında tet.JdJtlere ba§laml§lardır. 

Bu tetkikler ptıp bir netice ...... 
mı,tır . .Alimler Danlmarkalılarm b. 
lorlfer yüztıııden §l§D1&111adddanm id
dia etmektedirler. 

ÇtlnkU Daıılmarka quk bir mem?. 
leketUr. Danimarkalılar da aotula 
karşı koyabilmek için OOlt ,_.... .. 
lt§kmdırlar. 

Eeldden kalorifer yokken !la 9* 
yemenin hiçbir zaran olnı.ryarda. r.. 
kat ltalorlfer nlerdeD aotuSU ~ 
<:a il c!eği§ml§tlr • 

Eakiden vUcuda harar~t wren fu.. 
la gıda, 11imdl yağ yaparak Dantmu. 
kalıyı flpnıuılatmaktadır. 

Şimdi bir hainin baıı uçuru. 
lacak. Geliniz onu eeyrede. 
lim. 

Diyerek kale dibine kop. 
yordu. 

Y ılclımn .Beyazıt bu hiclise. 
den çok müteeaair olmuttu. 
Muzaffer bir hükümdarm ca
nına kıymak istiyen böfle bir 
h!\İnin derisi yüzdürülee yeri 
vardı. 

Kızıl Mehmeclin b8§ı biraz 
sonra kalenin burçları üstünden 
yere dü§ürüldü. Nöbetçiler ke
sik başı bir kazığa saplayıp bü. 
yük kapının önüne diktiler. 
Mühtedi Mehmeclin batı bura. 
da bir haf ta kaldı. Onu bütün 
köyHiler nefretle seyrettiler. 

Yıldınm, Niğbolu kalesin· 
dolattıktan sonra, nakli müm 
kün olmryan ganaimin bir kıı; 
mmm kale muhafrzlanna dav 
tılmasmı emretmişti. 

(Devam1 va~\ 



Sovget 
Dört 

-Alman harbini takip edenlere 

paftada tamamlanacak 
~ 

• 

Sovvet - Alman - Romen hududu mufassal haritası 

Kay zer 
'Vilhelm'i · 

hayatı 
Yazan: 

EMiL LUDVI( 
.. 28 . 

Fakat işçi artık kendisinin 
ce bir makine olmadiğnU 

§Ünmeğe başlamı.~ır. lst1'. 
ettiği kazanca iştirak etme; 
tiyor. 

İş verimiyie, işçi "'r.asıı 
münasebet bu suretle ih ~ A 

taş arasındaki ~ 

olmalıdır. Halbuki grevler ı 
zümre arasında en ufak ibir 
takat olınadığmr bariz bit 
kilde gösteriyor: Ve L5t,e s<:A 
demokrasinin büyümesine 
olan §CY de ibudur. Gitgide 
yal demokrasi prensiplefl 
mevcut bubnan uf ak haki 
!erde ortadan kalkacak ~ a 
şistler kuvveti ellerine alaca!;: 
Bwıdan sonraki grevde işÇ 
daha asi ve daha iyi teşkiIAtl 
mış ·olacaklar. Karga581ıklt' 
lc~k ve ıbiz silfilı. çcknıeğe ır 

bur kalacağız. Hükümdarlı:ğıı' 
ilk senelerini tebaalamnm kaf 
le kirletecek olursam, çok Jl'. 
hiş ve kötü bır şey olur. Be11 
fikrimi l.abul edenler, ben~ 
birlikte böyle bir felaketin or 
ne geçme-k için çalışmalıdır. f 
x Roi doo Guenx: olmak isti: 
rum. Tebaalarnrun krallarff 
kendi ref ahlarma çalrştıE 
bilmeleri 18.zımdır. 

Orilarm enternasyonal f 
yal demokrasile birleşmeleri 
mani olmak 13.z.ım. İsviçre 
teşebbüste ademi muvaffaldJ 
uğradı. 

Fakat Almanya ımpar 
ru ıböyle bir kongre toplars3 
büsbütün başka olur. Proje! 
mi hazırladım. Birkaç gUn 
raki d6ğum günüm münasebl" 
sıkartmak istediğim kanuni 
sas olarak almmasm.t istiyo~ 

.Modern bir hükümdar t 
bütün içtimai sınıfların vazi' 
ni tahkik etmek istiyen t 
halle dostu igbi hareket etme) 
muydu? Brokratlarm en bfü 
düşmanıydı. 

x Aslına\ı imparator bu s6! 
f ransızca olarak kullanm~t 

1 Roi df1S Guen "fakirler k-rtl 
mana.sına gelir. 

Şiddet ve cebir devri geçrni;' 
Jçtimai smiflar ilma edilmek i
retilc \"e tatlılıkla biribirine yı 
laşmalı dedi. 
Kralın nutkunu dinleyen llij 

zırları o bu fikrine pek kandıf' 
' mamıştı. Luc:us: "Onu dinl 

ken; acaıba onu kime kanrur4: 
ona bu fikirleri kim telkin ett 
diye düşünüyorduk,, diyor. 

Bismark'a gelince o bu proje 
imparatorla birlikte yapmış o:J 
kimselerin adını nutuk esnas~ 
da imparatorun ağzından iş~"tti 
ten sonra imparatorun 
mesai arkadaşları hakkında bı 
diklerini bir kere daha zihninde 
geçiriyordu. 

''HintzJ)eter, kibirli becert~• 
sizdir ve bütün mesuliyetlerd 
korkar ve kaçar. Donglas'a g 
JirKe o zengin ve talili bir İDS<'l 
dır. Kral ailesiyle daima iYi g 
çinmck ve hükümdar nezdi 
nüfuz sahibi olmak ister. KO· 
Heyden Vilhelm hakkında ÇO 1 
hayran bir kitap yazmış, bu ki~ 
bı tabettinneden imparator' 
gösterntlş imparator da n 
kont unvanını vermiştir. Hf!Vd' 
eskiden maden işlerinde. mef , .. 
du. Şimdi ressamlık yapıyor t~ 
lolarmdaki dilenci ve peygan..bef 
resimlerini yapmak için BerliniJI 
amele mahallesi olan VeddinS· 
den ihtiyar bir işçi getir 
model diye kullanırdı. Bu 
rm muhavereleriııde im'P 
run bu yeni kanun projes 
zım olan maneryelleri bulmaş

tur .. , 
Böyle düşünmekte olan Bic; .. 

mark birdenbire impar .. ton.ırı 
bir sualiyle mül3hamlarından 

bir sualiyle 
vazifelerine avdet etmiş bulunu· 
)'Ordu. 

(Devamı oor) 


