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Al m an teb l iği 

Bütün Rus 
cephesinde 

Harekat 
muvaffa
kivetle 

ediyor 
---0-

Almanlar harp hakkmda 
tafsilat vermıyecekler 
neriln, 9 (A.A.) - DUr, Besarab

yndıı nlman kıtnlarmm sllratu ilerle. 
yişlne mani olmıık Uzere SovyeUer 
mUhlm zırhlı kuvvetlt>ri ileri sUrmUş. 
terdir. Şiddetli döğil~lerdcn sonra Sov 
yetler, gerllcUlmiııtir. 

Alman ve Romen teııckkUUcrl, Sov
yet ıırtı:ılarına hUcum etmişler ve çok 
arazı kazanmııılardır. 

(Dem.mı 4 ünrüde ) 

İngiliz tayyareleri 
Almanyada 
Elektrik ve suni 

petrol fabrikalarına 
hücum ettiler 

--0--

13 Alman avcısı 
dşürüldü 

l.onılra, 10 (A.A.) - B. B. C. 
Ha.vn N euı.retinin tebliği: lngiliz 
bombardınııırı tayyareleri, avcı 
tayyarelerinin himayesinde ola-
rak işgal altındaki Fran.sada Be· 
tunc elektrik santralına taarruz 
etmişlerdir. Tam isabetler kayde
dilmiştir. 

(Den.mı ~ üncüde ) 

Büyük 
Müsabakamız 

neticelendi 
6 ncı noter Galip Bin-

göl talilileri seçti 
&lilsa.b:ıkamızm hnl ,cklll1e birli 
to noter raporunu ya.rmkl n üsha.. 
maun &0n sayfa!Itlcb bulıı.caktılmız. 

• SON HAVAD • 
1 SLER TE UZ 
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Perşembe 
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Litvinof 

Radyoda bir 
nutuk söyledi 

-0--

Hitler harpsiz hayatın 
hiçbir manası olmadı -

ğını bizzat iti.raf 
etmiştir 

Mos'/oova. 10 ( A. A.> - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Litvinof 8 ternmuz akşamı 
radyoda, ingilizce olarak aşağr
daki nutku söylemi~tir: 

Sovyetlcr Biı !iğile Almanya a• 
rasmda bir ade;rıi tecavüz paktı 
mevcut olmasına ve bu paktın 
bizzat H itler'in müteaddit resmi 

(Devamı 4 üncüde ) 

Fin Radyosunda 
türkçe neşriyat 
Günde beş defa 
neşriyata başlandı 

"Flııltmdiyanın Lahtl radyodl!Uz. 
yon postası ecncbt dil neşriyatı gUn. 
lUk programına lürkçe n<-şriyatı da 
illlvc etmi§tlr. TUrkçe DC§riyat her. 
gün TUrkiye saa tile 1.30, 3.30, 11.:50, 
16. ve 22.30 da olmak Uzcre kısa dal. 
ga Ue .:.!:S.47, 16,85, 19.75 \'C 81.58 met
re üzerinden yapılmaktadır.,, 

SOVYET TEBLIGI 
---0---

Alman 
taarruzları 

püskürtüldü 
--<>-

TANKLAR ve MOTORLU 

·Dört ve 
sabah ge 

Hariciye, Maliye, Sıhhiye ve Adliye 
Vekilleri şehrimizde bir ınüddet 

istırahat edecekler 
Bu sabahki ekspresle döı:t ~-

1 

şehri~ize istirahat maksadiyle 
kilimiz Anl:aradan şehrımıze gelmıştir.. Bir müddet burada 
gelmi~tir. \~ekme: .istasyonda! kalacaktır. 
vali ve belediye reısı Dr. kutfı Bu sabah şehrimize gelen di. 
Kırdtr emniyet direktör vekili ğer vekillerimizden Maliye Vcld. 
sa1a.ııa.'ttin ve vekaletlerine bağlı li Fuat Ağralı, Erenköydc, Ad. 
d evair erkanı tarafından karşı- liye Vekili H&San Mcnemcncioğ. 
!anmışlardır. lu Moda'dn. kalınışlardrr. Sı:hhf. 

Bu sabah ~i~ ~el~ v~ ye Yek.ilinin adaya geçmesi muh. 
killer . Haricıye Vekılı Şükru temeldir. V:ekillerimiz burada: 
Saraçoğlu, Maliye Vekili Fuat bir müddet istirahat edecekler. 
Ac;ralı Sıhhtt ve İçtimaimua.ve. dir. 
net V~kili Dr. Hultisi Ala~ !'e 
Adliye Vekili Hasan Safıyettm 
Menemeııcio ""ludur • 

Bu 7.evattan Hariciye Vekili· 
m iz Şükrü Saraçoğlu! !efakat!n· 
d e vali ve belediye reısı Dr. Lut.. 
fi Kırdar ile emniyet direktörü 
vekili Sa.18.hattin olduğu. halde 
Motorla Karaköye geçmış, ibu· 
radt Par kotele gitmiştir. Hari. 
ciye Vekilimize kalem :mahsus 

··d ·· ·· Zeki Palar da refakat mu uru u~ı.:ı· . 
etmektedir. Hariciye vc,ıuıımız 

Fin kıtaları 
10 kilome re 
derinliğ, · n e 

KUVVETLER ARASINDA T k U 
G .. d.. ra ya um -

ece gun uz " .. f tt• 1 ....... 

Sovyet 
toprağına 

girdi er 
şiddetli mı m~ ış ıgı 

muharebeler Vekaleten Baş Müşavir 
Sabri Oney tayin edHdi 

oluyor 
ROMANYADA PETROL 

MıNTAKALARI SIDDETLE 
BOMBARDIMAN EDiLDi 

--<>-
Bir günde 62 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

.)loskova, 10 (Radyo) - Sovyet Uı. 
tihbarat bürosu tarafından bu sabah 
ncııredi!en barp tebllği: 

9 temmuz günU, Oslrov, Polots, 

Edime 10 (Huını&i) - General Ktı. 
zım Dirik'in vefatı üzerine mllnhal 
kalan Trakya umumi mll!.:?tUşliğine 

u.mumt mUfeltl§llk başmUşavlrl Sal'. 
ri öney vek&.!eten tayin olunmuştur. 

Uzun seneler valiliklerde, umuınJ 
mUfettlşlik lxı.ıımUşavlrliğinc toyinlr. 
den evvel de dahiliye veklleU mahal. 
ll idareler umum mUdUrlUğilnde bulu
nan yeni umumi mutettl§ vekili bu 
vazifelerde olduğu gibi altı seneye 
yakın bir zamandanbcri umumJ mu. 
fctU§lik ba.şmli§avirllğinl ac muvııffa. 
klyctıe ifa etmektedir. Sabrl öneyl 
kutlar ve yeni vazifesinde de muva!
faldyetlcr dileriz. 

ÇERÇEVE 

--<>--

Ha, g eda 
Sovyetlerin yaptıkları 

istihkamlar tahrip edildi 
I!clsinki, 10 (Radyo) - Dün 

gece neşredilen Fin telbliği: 
Cebenin cenubu şarki k:ısmm. 

da inkişaf faaliyeti olmuştur~ 
Kıtalamnız düşman toprağına. 
10 kilometre derinliğinde girmiş, 
8 top, pek çok miktarda mitral. 
yöz ve silah ele geçirmiştir. 
Dü.!ılllamn Finlfuıdiyaya girmek 
teşebbüsleri akim lbıralnlmıştır, 
8 tem.muza ka'dar 41 düşman 
tankı tahrip edilmiştir . 

Hangoede düşman istihkam. 
ları tahrip edilmektedir. 8 tem· 

(Devamı 4 üncüde) 
Novograd • Vollnsk 1!!tikamcllerinde 
cephemizi yarmağa çal!şan dtlşmanm 
oüyillt mikta rdaki tank ve motörlll 
kuvveUerile ordumuzun muhtelil CU.. 
zUtamları arasında §lddetl\ muhare. 
beler vukubulmaktadır. 

(Denmı 4 üncüde ) Türkçe, ah Türkçe .. 
FRANSA 
Suriyeye yardım 
edemedığınden 

mütareke 
talebinde 
bulundu 

( l"an:.ı 3 ünc-üde ) 

atızel San'atl:ır AkademM yük
sek mlınari ::ubesi ta.lcbeslue, im
tihanda saf f ikir ve iıfaıı sualle.. 
rine bağlı ola.ra.k ~unu da sor
dwn: 

Lisanımızda. her gün işlenen ve 
adeta an'aneleşm.iş bulunan hata
lardan, aşağıdaki cümlede tam 
ı o tanesi vardır. Aym cümlenin 
sadece doğrusunu yazarak hata
ları belirtiniz! 

"Küme küme fikir adamlarının 
toplandığı ve entelleküiellerin 
buhı§lukları bir muhitte, (ÇaI'§ı· 
kapı) esnafı tavriyle, bir çok 
masum ve görgüsüz gençlere , se
viyeleştirılmemiş fikir metaı sa. 
tan müleaddit ruh ihtikarolarını 
mazur görmekliğimize. ne akıl ve 
ne vicdan bakonla-rındıın imkan 
tasavvur olunamaz." 

Ta.lebelerimd<'n bir ~mm mu
\ &ffak1yetıe ce\·apland ırdığı, fa. 
kat t lnhersite talebesinden, mu· 
allimlerdcn ve muharrlrlerden ço. 
ğunuo ce\·apland ırabllc.ceğtnden 
·üphe ettiğim bu sualin doğru 
kar;;tlığı : 

"Küme kümo fikir adamının 
toplandığı ve münevverlerin bu· 
luştuğu bir muhitte, (Çnl"§ıkaptsJ) 
esnafı tavrile bir çok masum ve 
görgü.süz gen~, scviyelf.'ndirilmC· 
miş fikir metaı satan roülcadp.it 
ruh ihtikarcısmı mazur görmemi· 
ze ne akıl ve ne vicdan baknnm. 
da~ imkan tasavvur olunabilir." 

Al'tık örgöJe§tbi.lmesbıl dört 

Necip Fazıl Kısal<" rek 
gözle bdilediğimiz ,.e bunu bin 
bir nuıarif hn.rulcsinin lmhramAD 
va.a.itkfm llasan A'i Yüccl'den um
duğum~ dil ;> asruruzm, benco d!ı
yanncağı başlıca iki esns vnr: 

1 - Aıınelorlmizln dilimlen 
mahalle !.'Oenkla.nnm ııi:'Zmtı \"O 

Şairin ko.lcmlnden köylünün eda· 
sma. kadar yasnlan örgüle:;tiriL 
memiş ola~k c-ı.berc kullnru1an 
doğnı türl<çcyf, kendi Jçlnden ve 
dehn<>ında.n f~ bir lmidclor 
manzumesine bnğlaınak ... 

2 - Sağ.lan ,.e soldan gelmo 
binblr tüı1pc ve so~suz tesir a l· 
tmdu '.\olunu ı:;aı7ıran ' 0 hilhas.sıı 
yarı ~iınenerlcr elinde c:ın c;e· 
ki5cn bt ilmıi dil knnunfannı za,. 

bıtnya teslim etmek ••• 
l"anl biri <lol!"ruyu t-esbit etmek, 

lldnci"i yanlışa mfınl olmak ... 
Yulm~da 'erdib-im mls:ıl, ~· 

nınıra tek cümle Jçindc bütün 
'.\tı.nJı, ne,ilerlnl \ 'e lisan ilianct. 
ı'ertni ~ wptetmcktcdlr. Şimdi o 
·"mlcnin içinden lıat cinslcrlni, 
( u 1··1 ab cemi isimleri, fail, u ' Y ancı 
kelimeler, izaft.•Ucr, masda.r ve 
nefy edatları ve bunlar a.ra'imd:ı.
ki kanunlar diye teker teker sarf 
, e nahiv ıı;tıbıhlnrllc göstermeli, 
basit, ,.e 7.C\i<slz bir iş oldUb'1l ~. 
ben sad<X'.e gedikli ynnhşla.rln. 
emekli doğnıla.nn mulaıyeseshıl 
~özlere ve idıiiklerc nrzediyor ve 
b11 mukaycsenlıı Iismı lhıınoU lıa.
knnmdan bUytik bir ihbaT vesi· 
kılsı olduğunu &anJ)WlllD. 
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i Garip bir 

hadise 
j 
1 

! 
20 

lfte o anda, 1"rah:m bl•yin kafası ue h;s/eri. )'ambasında 
gecen hadisenin mahiyetim anlamall için uğraştığı ve hii
küm vermek, kararını: tatbik etmek mevki inde bulunma-

Kahve evziatı 
Bu sabahtan itibaren Ege ve Bursada f eye

iki defa hastaya 
çağrılan bir doktor 

reıetonıa 
pazarlığa 
gırışmış 

1 • 

1 

dığı bir E.lrada Cir. Ali bır .1ıamledc hançerini çekti; ibra. ' 
him beyin tam llalbinin ifre,ine bütün kuvvr•tiyle sapladı. 

Tekrar başladı 
-0--

zan ları önlemek ıcın , 

_Beliti bUtUn Milu.;, ha~t.:ı civar 1 l<~trafına bakındı, mC')dnnda o • 
koyl r halkı meydanın Un çevresi. yun pek kızı tığı lçi.1 lıeıkesin 
ni doldurmu tu; dcrt>nin kenarına gbzlerı oro~a çevrilmişti; yPr a • 

Bu seferki tevziat geçen 
sefer kahve alamıyanlara 

yapılacak 
büyilcek, kın:nw bir çadır kurul • deru sarsılıyordu, davulcular ve Kahvp tevı.iatında Büyükada, 

Nafıa vekaleti yapllacak inşaat ve 
tahkimatın tesriine karar verdi 

Fakat talebi kabul 
edilmesine rağmen 

gene gitmemiş! 

Suadiyede oturan okuyucuları
mızdan Osman Topçumen, 1'tze 
yolladığı bir mektupta başına ge· 
len garip bir hadiseden bahsedi· 
yor. Okuyucumuz diyor ki: 

muştu. İbrahim bey onun önlindc zurnacılar cosmuşlardı. Boğnziçi, Fatih, Kumkapı, Emlnö· 
t üstUnd nü ve Clhangır halkından yilzdc G~en sene olduğu gibi bu yağ-

a e yarışı _seyrediyordu. Cin Ali sol eliyle atının dlzgm. 1 sekseninin kahve ulamadığı anla mur mevsimin.de de son yağışla· 
~clımet ve Halı! agalar yine S&· lerinl kastı, sag eliyi belindeki ı;ılıruş ve bu maksatla yeniden 1 rın tt-sirile sular aıµnda kalan 
gmclıı. ve solunda dunıyordu; si - ha.nçer111 sapını tuttu; sonr utın ı vilayet emrim• 800 çuval knJıve Bursa ovasında seyUl.plara karşı 
pahilcr çadırın iki tarafında iki ,, başm1 dosdoğru lbrahlm beyin n _ v rilmişti'r. Tevzi:ıtn bu sabahtan sUratle tedbirler alınması ve Ni· 
saf ohnu3lnrdı; bir krsmı halkın ö. tmın sol tarofına tesadilf edecek itibaren başlanmıştır. JUierin sedlerinin ytik.seltimesi i. 
nün.de · · i Bundan lıa.~kn v0rikn kahveler çln projeler hazırlandığını ve der 

gezııuyor, ınt znmm deva • 1 şekilde çevirdi; bacaklarını sıka - den bir kısmının noksan, bir kıs hal harekete geçileceğini yazmış· 
mma dikkat ediyordu. rnk topuklarını vurunca n t ilerı mınm da karışık olduğu görillmUş, tık. Bu işe başlanmak Uzere iken 

Çok geçmeden cirit oyunu baş- fırladı. Bir anda lbmhim beyin milsebbiplcrl lıakl:uıda şiddetle maalesef Bursa ovasında yeniden 
!adı. l'aniba.cıına gelmi +1; s ) ircilcr a takibata girişilmiştir. seylılp olmuştur. 

Cln AH bir kenarda sc;iroi gibi rn.smdan bir ikisi onun bu hareke. Birinci tevriatta Bakırköy hal· Nn.Ua Vekaleti, bu vaziyet kar 
kma dn 100 er gram kahve dağı- !]ıstnda alınacak tertibat ve yapı-

dman atlılarm nralarma katıldı. tini g'örmill'lerdi. lakın maksadının tıldığından istihkaklnn tamamlan lacak inşaatm tesri edilmesine 
Oy:unculnrda.n biri §aka.ğmdan ne olduğunu anlıyamamtşl:ı.rdı; ça. ma.k Uzer(' Bnkn"lcövc 15 çu\'al karar vermiştir. 

vural:ı.rak kan içinde yere serildi yırı dolduran CJritçileıin arasına kahve daha verilmiştlr. Yine geçen eene taşkınlığı gb· 
w hemen kaldmp götürdtllcr. t • katılacağnu, oyuna karışacağı san Balata da 15 çuval kahve gön- rUlen ve tahribat yapan Ege hav
ldei:nin atla.n biribhine öyle çarp.. mışlardt. lbrnhim be~ ıse her şc'- derilC'cek ve Bıivilkada w snklnlcri- zası nehirleri Uzerlnde de yeni 

· ne dP tamamf'n dağıtılmasına tertibat alınmasına karar verilmiş 
tr ki fü; dörd"r kııkı.Q g~e fırla. ~en habersizdi: &ubaşı Mehmet a.. I çnlışılacaktır • tir. Bilhassa .Menemen o\'asındaki 
ddar; birisi kalkıp oyuna devam ganm, her taraftan kendisine sal- ---------------------------
ettiyse de ötckiuin bacağı kml • dıran v.e cirit yağdıran sekiz on 
mıştı ve atın bir gözü. kn.n içinde kiştdcn nasıl sa.kındıgını, onlnı1 na Gramer ko- Sokak ortasında 
ili. Acemiler kısa zamanda. ıska.r. sıl birer birer vurduğunu yahut a- • Tabanca 1• ıe ta edilinec meydan ustalarn kal • tmı sağa sola, ileriye ve geriye m 1 s yon u n u n 
dı ve oyun çok tntlı bir şek.il aldı. sürerek onları nasıl biliblrin<len sarkıntılık 
Ciritler h:ıvnda birer yılan gibi u- uzaklaştıdığını heyecanla seyredi. çalışmaları 
çn.<my-Ol', atlılar şimdi atlıırmm bo. yordu. Belki şu aııda o da bu he • 
ymılarma, birnz sonra sağnlanna y.eeanm tesiri altında atını mah. - - 1.1 - edenler 
yatarak, hatw lmrmlarma doğru muzlıyacak, bunca atlının haklıya. Dillerin tasnifi ve terim 
s:ırkan~k k :ndilerlni koruyorlar; madığı MehmC't n •ayı mağlüb eL komiteleri toplandı ~-

Bir genci yaraladılar 
bazan da gelen ciridi havada tuta.. mek ve şan vermek i<;ln ileri fırlı-
ra.k at.aruı. atıyorlanlı. yııcakb. 

Oyuncular çoğaldık~.& alı.ali geri Cm Ali İbrahim b ;in .}ruuruı 
çekilıyordu; meydanı açıyordu, si varır varmaz dizgınleri çektl ve at 
pahller de karıştılar; onlarm ara. ornda mıhlanmış gibi durdu. 
larmda yaman biniciler vardı. Fa. lbrahim beyin 1ıtı hafifçe irkil-
ka.t Cin Ali onlardan ziyade İbra_ eli. 
hlm b l" ve onun fki ağasına b:ı- Tmıar beyi ımcak o zam n yaııı.. 
kıyordu. E.,.., elıl Mehmet ağa., son baı mda bir yabancı· sUvaıi gur • 
ro Halil ağn: mil§; onun kim olduğunu anlamak 

- Ya. Allah!.. ~ zaten iri olnn gözll'lini bil ... 

Diye ruırn atarak ortaya atıldı
l::ı.r; cayırlrk, yüz kadar atm birer 
çark gi i, b!.rt>r kasırga gibi dört 
nal koşma] rmdan, şaha kalktşla • 
rnıdan adeta titrL}ordu. Alinin bu 

lunduğu gruptan ve gcnçlPrden o. 
yuna katılmış ola.nJar biter ıkiser 
~kili)orb.rdı. Halbukı o lbmhim 
beyin çıkmasını bekliyordu. 

En sonra İbrahim bey de bir 
nara attı. atını sUrdil. Sipahiler 
alkış tutturdular. İbrahim bey cı. 
ritlermi öldilrcsiye n:tıyo?'du, ıa • 
kin başkaları ona böyl yapmıyor_ 

Jar, vunı.srya ntmryort'lrdı. Bunun 
farkmn. v:ırnıa.k iı;ın l dfkkntli 
veya anla~'L'?lı olmnğa niıNin yok. 
ta. Ali hiç nc.ımryacaktı; fakat oy
le oyun clıitlerlyle adam ölmesi 
pek nadir görlilen şeylerdendi, 
halbuk1 o bir vuruşta zallrni gc • 
bertmek stlyordu. 

İbrahim bey arnsıra bUyUk bir 
gururla kendisiyle ba a çıkacak 
bir ~ yokmuş gibi oyuncula • 
rm arnsnıd:ı.n çıkıyor; halkm ö • 
nünde, hatta onlarm Ustlerlne g!. 

dccek glbı ntını ahlandmyor; 
meydanı çcpeçevrP dolnst\'ordu; 
o • trn1" ıı.ığmda solund-ı ve ar
knsmda kltm:C>lc'r bulunnıu)ordu; 
ynlnu.dı ve> gurur onu nnsızm ge
lecE-k t k<'J.l> kal'şı kör ediyor • 
dn. Cm Ali ı~in mUkemmPI ve bu. 
Iunmaz fı t ü te çıkmr t.ı. 

İbra!. !ll be; iı d fa dahu o _ 

yuncul u ka"-'ttktnn, iki kişi)i 

vurarak oyun dı ına attıktan son. 
ra meydanın etrafında atı:.ı şah • 
Jandrrmağn. b:ı.sladı, Cin Alinin bu 
lunduğu yere doğru geliı ke.n ya.. 
va.~la.dı; bh· an durdu. Başmdakl 
beyaz mrma işleın~li ipek şnl, gU

m s düğ:m 1i 1umıızı cebken, be -
!indeki hançer, geniş kırmızı 'tu. 
fjak, scyah ve kısa şalvar, kimlIZl 
çizmeler hep yeni ve pırıl pil'lldL 
Al atnım Ustfuıde, kaşlan çatık 

vo bcyık}an dimdik olduğu hnlde, 
.ol eliyle cil'tginleri tutmuş; sağ 
:JIMll.r.Uiau kalÇ86Dla dayamıştJ. 

Cin. ... ll.cmcıı kararını verdi, 

çün1di bu flreat belki biltün ha.ya. 

'-ca ete ~oeektl.. 

bütün açmıştı. 

lşt.ıe o anda, lbrahım bc;in ka •• 
fası ve hisleri, yanıbaşmd ge~en 

hadisenin mahl) etini anlamak için 
uğraştığı ve hUkUm \ ermr.k, lta • 

rnrını tatbik etmek mcvkiindc bu
lunmn~ığı bir sırada Cin Ali biı' 
hamlede hnnç rıni çekti; lbrahım 
beyin tnm kalbinin Uzcr:ine bUHln 

kuvvetiyle sapladı. 
Sivri ve keskin korsan hançeri 

sapma. kadar girmişti, İbrahim 
bey irldldi, ağwtdan bir inilti ve 
hırıltı çtktı, at da lrkilinee dızgin
ler elinden kurtuldu. Cin Alı bı • 

çnk yarnda bırakıldığı t kdirde 
ka.n aknuyncağını, pek znytf bir 

ihtimalle de ols tedavJ unkimı 

bulunduğunu bili~ ordu. Bunun için 
hançeri çekti; bir de boğazına 

vurdu ve boydan boya kesti; hal.. 
buki buna hiç lilzum yol~tu, çün
kü lbrahim bey kalbinin ı.istüne 

ilk darbeyi yeı· yemez adetli taş 
kesilmiş, sonra dizginleri boşaln:n 

nt ileri fırlayınca o da yuvarlar·
mrş; oyuncuların ortalarına doğ • 
ru, bir mUddet özcngllerde silrUk
lendlkten sonra, yere scıilip kal
mıştı, 

- Canavar! Bu valnız bab:.ı . 
mm intikamı d ğildır! 

'Devamı var) 

Yeni Sabah 
Hllseyln Cahlt 1 atı;ın, 'Surlycdc 

mUtareltc., ba§lıldı mnkalt:slnde, Su
rıye lt'VkıılAdc komiseri general 
Dentzın mütareke istemesini babls 
mevzuu yaparak buradaki harbin bil. 
tiln caı1Jlerin en manasız. en affe. 
hın.mazı olduğunu, çUnkü Fnuısanm 

Suriyeae neyi mUdafaa ettiği anla§ı.. 
ıe.mıız bulun(luğunu ka;yd diyor ve 
diyor kı: 

MlW>Je flOğukkaıılılıkla dilşllıılllünıe 

blltun kalıabatln Vi:Jl hUkfhnetlne tıe.. 
rottUp et.tfğlne hllkm<>Junur. \'işl bU. 
b.'iUnctı, Akdr,nlr.de f:,()k çetin bir mU. 
dafaa harbine glrl,m!ş buJuıuuı hıcU
tero lg;ln Surlyentn chemmlyetlnl pek. 
ili\ takdir e<leblJlnll. Surfyenln dftl
man bir elde bulnnlllMı tngntere !Çin 

ı;erek Fllltltln ve Mııım!a, genık hak 
1a dddl .... tdlllke ~ gethtld. 

ve yakalandılar 
Edirneli Ha.111 ve Kastamonulu 

Haydar adında iki arkadaş, evvel 
ki gece geç vakit sarhoş bir hal 

Ank.ım, 9 (A.A.) - TUrk Grameri 
komısy ınunun oUnklı ccıs sinde \'eri
len karar mucibince dillerin uısnlflnl 

gorüşecc.>k komite bu Mbnlı saat do
kuzda Türk dll kunımwıda toptana.. 
rak komisyonca istenen 11\y!hayı hn- de Beyoğlunda Tarlabaşı cadde
zırl:ımıştır. sinden g~erken. yanlarında Niko 
J~om tenlıı ıttıfalda verlllğf bu kn. 1 oğlu Manol adında lbir erkek bu· 

nı- --n:ırnmmm \ ı ... ~ .. ., h;.. .&.'"":' :ı.~•Mo >--..rtnr ~I 

n iab o duğu ve Turk dıllnln iltisllklı ~ı§:er, 
1
=•lenne 1'mı·kJntılıJ;1i 

manz.:ı rn r;öslcrmeııl onda tasrlnlllk aşMamışl ka ko. la ·•·"'- t d a.no ra şııu()ll" e t>ce-
vaJfı bulunduğu hnklkatlnl knldırnmı. ğ' . _,. 1• • ·ki :ı.. t-ı.-

ın1 tıVY eyınce ı sar .. oş -n<'a 
yacağı teablt edilmiştir. 1 ._ i ı e , arını ç e .... m ı r v c 

. Terım kom.tcsı d öğleden cwel b u n 1 a r d a n y a ı ıı 1 z! 
Türk ı"lil kurumunda, 6ğlcden sonra Haydar, ta.bancaıınn ateşlemiş 
aat on altıya kadar dil ve tarih - ve Manolu yaralamıştır. Yaralı, 
coğrnı~a fakUlt sinde toplanmış ve Beyo<Plu hastahanesine kaldırıl-
mü~l'ıetcrlne devam etml§tır. Ko- nuş :uçlular yakalanmı tır. 
misyon umumi heyeti öğleden sonra ' 
tam .. aa ton n.tıda dl! ve tarih .. ooğ
rııfyo. ıakllltes1ndc maarif vekili Ha. 
snn AU Yücelin relsllğlndc.ı toplana
rak dıl tasnlfl meselesine nit tı.ıll ko,, 
mltenln hnzırJ:ı.dığ'ı IAyihayı tasvip 
etmiştir. 

Sonra tonetlk bnh inin mUznktırcsı. 
ne b:ışlanmış ve bu b:ıbl.s etrafında 

komisyon zıı.sının ileri sUrdUklerl 
n1uhtetlf meseleler konuvulnr k esas
tı i.ıır çok noktalar karaı llma alın.. 
mıştır. Kalan bir lkı meBO!e konuşul
mak ve sonra morfoloj bahsi.ne ge.. 
çllmPı< tızcre yann s:ıat on buçukta 
toplamın.ası ve terim komitesinin de 
sabahl~yln saat dokuzda çalışmaları. 

na b&§lıım.uu kararlll§t.ırılnrıık saat 
yirmi kırk beşte topln.ntıyn son \'e

rllmişUr. 

Nikel ufaklıklar 
teda viilden kalkıyor 
Maliye Vekfılcti, eski nikel 5. 

ıo ve 20 rıarnlıklarm tedavülden 
kaldırılmasmn karar vermiştir. 
Bu karara göre, eski nikel parn
lnr önümüzdeki 942 sen si 1 tem 
muzundan itibaren gccmlyecck, 
bu t .. rihten ltibarC'n bir .sene müd 
dctle yalnız mal sandıklan ve 
Cümhwiyct Merkez Bankası ol. 
mıyan yerlerde Zlran.t Bankası 
şub<>leri tarafından almacaktır. 

Blnaenale,)h \'işi hlll<Qnıeti lngllt.ere
ye ya.rdmı etmemekle bt•raber sun. 
yede kat1 bir bltarafük mubafam et. 
mek lllzunıunu takdir etmeliydL Ha&. 
bukl Surl)e bir ~nebi fnaJl)et. roorke. 
zi oldu. A) ııı zamaııdo. Almon ba\-a 
kunetlerlnln lrakı& geıwmele.rl 1~ln bir 
ınorbale tcıııcıı ettL Vlf.I bwıu 1nkk 
ederken Suriyede geaen.l Dea1a .... 
dik ve müdafaa ettL Vltl bWcameU 
Almanya Ue mUttereken lngUtere a.ı 

leyhbıcle 8lWaa aanlmak karaımı ver 
mit l41ywe Surtyeckı bu tanda lıanıklı1; 
eıme.I ıma&dms detUdL Fıakat ba 
harbi cGzttne almMan Surlyecle Co1ıc 

ıllpbe ~ .., .....,. vedel bir 

Bir mahalle bekçisi 

Sevgilisini dullukta 
ustura ile yaraladı 

ŞJ..:ilide mahalle bekçiliği yapan 
Ali namda birisi, Şahinde adında 
bir kadınla tanışarak sevi§mlş, 

ancak kadın son gUnlerde kendi
sinden yilz çevirmiştir. 

Bunun Uzer:ne Ali, evvelki ak
§am ilzeri her vakit tra§ <'.'lduğu 
usturasını alarak Şahindeye git
miş ve kendisini Mecidiye köyün
deki oUnklara götürmüştür. 

Bekçi burada kadnılıı kavgaya 
t.utu§m.UŞ, nihayet yanında getirdı 
ği ustura. Jle Şahlndeyi yilzilnden 
ve vücudunun muhtelif yerlerin 
den yaralamış, Ustelik de kenc!i 
parmaklarını doğranuştır. Bekçı, 
bugiin adliyeye vcl'ile<:ekti r. 

Cihangirde çocuk 
bahçesi . 

Cihangir Güneşli sokağa nazır 
bir çocuk bahçesinin yapılması içı.1 
belediye tetldklere başlamıştır, 
Bahçeler mütehassısı buna alt bir 
plıln hazırlıyacn.kt.ır. 

bir ı,ıt. Behemehal 1ııgllterenln bir ak 

•UIAnlcllnl davet edıecıetl atlklrdı. Na.. 
ad ki öyle oldu. Almanyanın harp 
plAnlan da fU aırada Suriye "" bak 
taraftarında bir müeMldeleyl ihtiva et.. 
medlfl için genenl ~D~ kuV\'ctlert 
tngUlzler karşıtJmda yalnız kalda. 

lngUlzle.r VlflnlD d ........... vaz.lye. 
ı.ı dolay.ue ~ bı.ettlklert 
Suriye bareke&lnl FftlMD: mllleU &ley 

binde bir mDmdele tekllm' llokma
malr IOID eDertaden ıeleD tıiDa)'ı e. 
tllrseme40er. 8ar1Je lDa'lıt.ere devleU 
~ l9&IJt edllllMW!llftlr, Bu,.,a 
ftllllllM ınr Fraa• İuıVTc&lert ıtrL 
,_. "8 8arQe Franea vat.amnm va.it. 

...... .... . o= .... ~ 

eski seddin tamiri ile yükseltil
mesi ameliyesi ve ıslahı yapıla. 
cak, Menemen sulama şebekesln 
de noksan kalan inşaat tamamla· 
nacaktır. 

Menemruı ovasında yeni alına.. 
cak bu tertibat için de 401) hin 
lira tahsİf! olunm~tur. Aynca E
ge ha\17.aSındaki diğer nehirler ti· 
zerinde alınacak yeni tertibata 
alt projeler hazİrlanmaktadrr. 

üniversitede 
---0--

Li&an tedrisatı v'= imti
han talimatnamesinde 

değişiklik 

"Grçcn gece birdenbire fena 
!mide hastnlandon. Derhal semti
miz olan Suadiyedc bir dahillye 
mütehassısının ( •) evine adam 
göndererek davet ettirdim. Dok· 
tor gönderdiğim adamı kabul ede 
rek dinlemiş ve gelip gelmlvecefi 
ne dair sarih bir şey eöylemeden 
başından savmış. Bir doktorun 
böylP bir vaziyl"tte gelmiyeceğini 
ve şayet her hangi b'r mazeret 
ve seıbepl<.> gelemlyecek olsa btle 
bunu hemeıı söylemiyeceğini ta· 
savvur edemediğimiz için bekle· 
dlk. Hayli vakit geçtiği halde dok 
tol'Un gelmediğ.ni görilnce, teıe. 
fon cttik. Doktor. myayene 
ücreti olarak beş lira veriline 

Anka.radan bildirildiğıııf' göre. l{elcbilcccği cevabını verdi. 
jstanbul ilniversitesi ve Anknra 
Hukuk I-'nkUltcsiııin Usan el . H nilz gelmede-n ve muayene· 

le rı- nen evvel yapılan bu talebi ha.,·· 
sat ve imtihan talimatnamesinin zot ve esefle karşılama.kla bera 
31 ve :l2 inci maddelel'i değiştiril bcr, kendi.'>ine bir sey söyleme· 
miştır. d'k 1n h ı . ya ız aı-zuswı4n emen ve· 

Buna göre, un' tı'hı.nı b•><1arabil - .... ~ · rinc getirılcccğinl bildirerek sii· 
mek için yazılı ve sözlU bUtUn im- ratle gelmesini rica ettik. Iztı 
tihan numaralarının vasatisi 7 den raplar içinde kıvrana kıvrana saat 
aşağı olmamak ve htrhangi bir lcrce bekledim. Fakat Bay doktor 
dersten be.,ten aşağı numara al yine g lmedi 
mamış bulunmak lazımdır. 

Şimdi meral< ecıiyorum : Aca.ha 
Yaz devresinde bu vnsath i dol· sayııı doktor hastanm ölmesini mı 

duramıyanlnr \'eya doldurmnkln beklem f!ti? Yoksa o sırada fena 
beraber ~ikiden fazla dersten bcs bir tesadüf kendisini da.ha yUk· 
ten .aşagı numara alm•ş bulunan SC'k, mes0Hi on liralık bir da\'eti 
lar. ıkmaı: ~al_ırl~r VP ikmal de\:· knbule mi sevketmlşU? Eğer 
rcsın~le sozlu ımtihanlatr~ hep!=!ı. böyle ise, muhterem doktor bunu 
ne; gırerler. Ancak yaz ımtihaı~ıı~ ! bize tclcfonln bildirmiş olsa ... dı. 
da ~ldıkları numaraların \•ruıatısı dıilia. Qllı:& ıniiraeaat et.m~ olmak 
T . :rc-vrnı':' ı:t l50Z1U lmt11uuifarda l u ıhRril~ tAr<'ih hakknnızı ml'VltııU 
bır veya ıkı dersten beşten aşsg. 1 bn.his bile etmeden, ı.iyaretlerinlwi 
numara almıs olanlar Yalnız bu maddi kıymetini ilk taleplerinin 
dersler~en tekAr imtihan cdılc - birkaç misline iblftğa hazrrdrk!., 
ceklerdır. 

Mevsi!nsimsiz 
\J ' yagmunar 

- ~ 

Sovyet - Alman cephe -
ıindf' patlayan toplarla 

alakadar değil 

Hadise böyle cer~yan etm şse 
cidden hazindir. Şüphe yok ki. 
bir doktor her şeyden e"vel in
sani yazifeııini gözönünde bulun
durmak ve iicıl yardrm taleplerini 
mesieğinln icap ettirdiği feragat 
ve fcdal,fı.rhkla karşılamak mev· 
kiindcdir. Etıbba Odasının ve a· 
liı.kadarlann nazarı riıkltatlerini 
çekeriz. 

(~) Hol.torun ismini, hidlst>nlll 

Son bir kaç glln lçindı' yağan meslclli bakımdan arı.ettlil uy· 
ş.ddctli yağmurlar hakkında muh gunsuzlui,; dolayı~lle bir t"blr 
telif qayialar dolatl ~ı gibi, Al· l'C'Zası ıııahlyt>tinde teli.kki ederek 
man • Rus harbinde \Ulan toııla yaı.nuulık. Alakadar olan n• tah· 
rın sarsıntısının scıbcı, olduğunu itil.ata ;..rfıir;en makam bulunu~ 

dokt-0run ismi ile bu muamele.'' ileri sUrcnler ve yağ.nurlan ttm 
muz ayı ~in mevsims:' bulanlar nrnru:r. kıılan okuyucumu"un adre· 

sini hihllrcbiliriz. 
o Jd ıığ'u n dan bı r arka d, \Şim 'Z bu '"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ 
mevzu etrafında profesö, .. ;;'atinlc ı • 
görü~mil".tUr. j · J 

Prof:s~r Fatin dem · tir k': • KUl;UK HA.HEHLE~ 
): agmurlar \'nkıa, ten'\i.'-tz 

. ayı çın normal s:ı.rıtmnzsa dn ö<' 
çen senelerin tcmmuzlnrında da 
ha şiddetli ya!;mur haft.a:n.n ol· 
muf}tur. 

Hatt.ft bir dE'fasındn dr>recc 9 :ı 
kadar da düşmüştü. Bu yağmur 
!arda !se azami suhunct derecesi 
1:1 dtir. 

Alman - Rus harbinde atılım 
topların yağmurlara srbop olması 
katiyyen varid değildir. Şu r..nda 
bütun dünyada faaliydte bulunan 
toplar hep birden ate~ etseler 
bunların tevlit edeceği sarsıntı ile 

1 
bir hava depresyonundaki "nerjl· 
yi husule getiremez.,. 

çalıı,jan Jcnın,.ıı \'Rhuıııt•nerleriııın Pi• 
lı-riııe ceçiyor.,, 

Hilqeyln Cıı.hlt Yat~ın, \'işi hUkO. 
metinin bu noktayı daha r.vvet tak. 
dlr ederek beyhude kıın döklürmcmesl 
!cap ettlğinı ve harpten sarsılmııı o. 
ıarak çıkan Fraruıa tçln bir ~ocuğu' . 

nun blle kanı üzerine u.rcmenl.n \ 'il .. 

zlte olduğunu yazarak §U neUceye \'a. 

nyor: 
"8urll·ede "İl ııs i \'ll7.il <'f harp 80.. 

o.una kadar kati bir ııckil ulama7. zao
nederl:&. Fa.kat normal bir bayat, mu
vakkat bir 11Ukfın ve Jatlkrar berhaldo 
tee&8U8 ede<ıektir. Hudutlarımı:r.a biti. 
tik topraklarda çıkmış bir yangnun 
bizi de bir gün mUt.eeealr etmeel lhtL 

mallnla o*4an llalktıjmı ve Surt. 
1'JIJ do9tlarmıımı .ilıtıklAl.lerine tama
men kavutmak lntmn içinde sulh , .e 
ııökfUı:ı erl11tlkklerinl görmek bizi de 
......... eder .. 

Bl'lıkp zarında Mak.!udlye h&JlıSI 

.... tlc.ıretıı: meıtgul ve nıpdır lhtl1'A
r111aaıı sUı\. .. :ıc mahkQm Jıla.rko par .. 
do, S.vaslı .'1.Cir Hal!.me 420 kuruı

satmnsı .a ... m~len kalayın ıoo kilO
smıu 460 :turuıttan eatmq, bu ytll
den diln asliye ikinci ceza mahkenıe
slnde 2Ci lira ağır para cezasına mall
kOm <>lmuştur. 

• DCn de bir altının fiyatı 26 11,... 
ldl. 

• Yapılan tetkikler ııonunda Fran-' 
cata fırmlarının raporırus baaı kin>_. 
lcre de francaia verdikleri anı.,.ı. 
mıı.tır Bu yüzden ellerlnde rapor b'JI' 
.unnnıar ya francala alamamakta ...., 
ya lstlhkaklarmm bir kummı aıabO
mcktedirler. Altıncı §Ube bu sure~ 
hareket eden fırmcılan şlddeUe ı.Jdf 
ccıecektir. 

1 
• İaşe umum mUdUrtUfUne tatl11 

taJ<arrUr eden Jstanbul mmtaka tlD'" 
ret mUdUrU Salt Rauf Sarper yeni.,,, 
zlfeslne başlamak Uzere dUn ~ 
Ankaraya hareket et.ml§Ur. 1" 

• Ticaret vekllctl tıyat muraP 
komiayonu ~mrtne, 80D defa ~ 
de açılan murakabe kunundaD .., 
olanlardan 20 memur daha .,,..ce 
Ur. Yenl ıuıotro16rlerin tltlh~~ 
yasada. bUtUn havayic! sarurır-: . 

&istemli bir ıekilde kootrol9 rat"" 
bllecekUr. .--.vll 

• ŞclıJr dahD!ndelll ~ ~ 
kaldırmak ve bwılardan tarDd ,_,, 
lardarı gaynamı teml...,ek tQID --:; 
diyece bir plA.n ~~ 
mey&Daa surlar harlclnc!e Zlaci~ 
yu aar1 mezarlığı gibi bir ıne 

;yaptınlm&s dıı. cWilh Dk &UW 
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Anıerikanın 
lllüdafaası 

R ---o--

k~velt, müdafaa hare
li.tının garp yarım 
küresine inhisarı 

hakkında 

Her türlü kaydı 
ortadan kaldırdı 
\" 
~~ton, 9 (A.A.) - Ruzvelt, 
'l.ı~f~Uiyatta, Amerika blrlC§ik 
trp f'inln mUdataaaı luırckll.tınm 

~>'a.rını kUreslnc inhisarı hak.km. 
. türıu kaydı ortadan kaldırmış 

l\ııı\'elt itli • cazcteclJer konferansında 
~il I' ki: 
,~en, öteki Okyanusta mUd:ı. 

t ._ Chenımıyctıl olmıyan nokta.. 
"ltıı tdır. Fakat diğer taraftan garp S kU~nın sınırlnnnm biraz ö. 
ııa kltn çok mUhlm olablleock 

>eı hu-110ktaıar da mevcuttur. Muhay 
t~ hat Çizmek ve bu hattın tlzl'. 
~q_~~dıraıa.r dikmek bittabi 
~ -""<lır, 

~daya Amerikan kuvvetleri gön 
~ 81 bahslnde yapılıı.n bir mtı.na
~ ';trı~da.. Ruzvclt. Alman veya 
~ l>!r lt\emleket kuvvetıerinin lz
~'1 l§gaı etmek Uzerc bulunduk. 
~ ..... ~lr 8aı1h malOmat alıp alına. 
~, kkında 80rulan bir suale tııı. 

b!r cevap vcrm!§Ur. Ruzvelt 
• k!· 

lıttj[& DU nllsusuı sann surette 
l •erebueceğlml.ZI sanmıyorum. 

~harp zamanında insan kendisl
tltrlı.. :trı Yerine koyar ve haamm .ne 
~ tesb!te çall§ır. lıısan baznn 

b:ı. l llrr bnza.n aıamaf.. 
aı "•) ta~tecı hasmın .AJıor adaları
~;ut Ye§llburun adalnnnı işgale 
~-~ etrnesının muhtemel olup ol. 
~. taı.:'. ~rtnUDlUr: Ruz~lt bu sua
~11 '1erde bulunamam. diye ce-
~ lftır. 

~
l~ bir gazeteci, Groenlanddn, 

kıtalım bulunup bulunma
'U3tur. Ruzveıt, bu suo.liD 

~ tılduğu ve buna cevap vertrkon t,, !lıaıflnıatı lf§a eooblleceğt ce. 
ltıı._ -.eıını-u 
~JI '11 r. 

e et Ruzveıt mlllı muhafız kı. 
bq. l'cııt 81.lA.h altına alman etra
tıa,..~elik antrenman mUddetiDln 
Ilı~ taraftar olduğunu bU. 

r. 

Fransa 
Suriyeye yardım 
edemedığınden 

Mütareke 
talebinde 
bulundu 

---0--

T eıebbüs Beyruttaki 
Amerikan konsolosu 
vasitasile yapıldı 

\'lo;I, 9 (A.A.) - SaUUı.iycttar bir 
menbadan blldlrlliyor: 

Şarktaki kıtalarımrz, Pransanm hl
ma~e bırakılmış ola..-ı topraklan 
mlldafan etmek hususundaki Fransız 
azmlnl göstermek maksadOc bir ay. 
danberl çok fJlddetll muharebelere kat 
JlUlm&ktadırlar. Fransız bUk1lmetl, 
bUtUn gayretlerine rağmen. bu kıtıı

lara. mUcadeleye devam etmelerini 
temin edecek miktarda takviye kıta
atı göndermeğe muvaffak olamamı • 
tır. GUnden gUne daha ziyade gayri 
mtlsavi bir vaziyete gtrcn bu muha
rebcl~e daha fazla kan döl<Ulmeat
nl lstemlycn ve harbin Suriye ve Lilb,, 
nan halkma tahmil ettiği 1ztırapları 

azaltmak lsUycn ve ailllhlann şeref!. 
nln kurtarılm~ olduğıına kani bulu. 
nan Fransız hUkflmetl General Dcntze 
mu.hnacmatm derhal tıı.uıını talep et,, 
mek Baltılılyetlnl vcrmcğl kararlaştır. 
mıştır. Bu maksatla dlln Beyruttakl 
Amerika bn§ konBOloeu vasıtaslyle bir 
teşcbbUs yapıhnış bulunmaktadır. 

4 *lif. 
Louılra, 8 (A.A.) - Sur!yede mu

haııcmata nihayet verecek §artların 

müzakeresi için General Dentz'fn kat1 
bir talepte bulunduğu Londrada tt.~ 
men tcyld olunmu11tur. 

* * * 
Londra, 9 (A.A.) - lngiliz is

tihbarat nazırı Duff Cooper Suri 
ye mUtareke şartln:rmo. tclmllı e- 1 
derek d<'mistit: Jd • .. 

ısu ruar tızcrınae goruşıne 
le çok bahtiynr olaca.ğı.z. Vi§inin 
emirlerine itaat eden Fransızlara 
karşı hasmane hiçbir his beslemi 
yeceğiz. Yalnız Fransız milletile 
değil, fakat vakti gelince Fransız 
hükflmeti ile de dost olmnğı der
pi. ediyoruz. 

lngilizlerle Fransızlar nraımıda 
cereyan eden müessif ve ha.smn. 
ne h8.diselerln mlimklin olduğu 
kadar sUratıe unutulacağını ümit 
etmekteyiz. 

* * * 
\'I ı, u (A.A.) - Resmt Ajans, Su. 

riyede mUtareke tekllnerlnde bulu. 
nuld•ığuna. dair malQmat olmndığını 

bildirmektedir. 

BugUn :ına.nyatizör casusların 

kullandıklan usuller Uç ne"i ola • 
rak tesbit olunuyor: 

-----------.. ı Biri Hint usulü ki Hint fakirle
rinin Avrupaya uzun zamnn hay • 
ret vcnniş olan ve mlls}let fizik 
kaidelerini ihl~l C'deeek tezahUr • 

!er meydana g tiren, Finlandiya... 
1ı Rit.z'in t.ntbik ettiği usuldür. 

Bu usulde Hint fakirlerinin ken 
di kendilerini manyetize etmek 
suretiyle insana ha.r.ikulide görü .. 
nen ne garip neticeler elde ettik
leri hemen herkesçe malümdur. 

Hintli fakirler bu sayede. yani 
oto • manyatizın denilen kendi 
kendılcri.nı mıınyatize ıeıtmek su • 
retiyle, topraklnrın nltmn kendi -
lerlni gömdllrUp aylarca kalabil
mekte, ayla'rcn yemeden içmeden. 
ve dil.5JI1Ü.~ gibi hareket ıet.medon, 
meselii. tepesi aşağı durabilmekte, 
ince bir smk Uzeri.nde havada a. 
detn boşlukta Ufki vaziyetlerde 
durmak gibi fizik kaidelerine U)· 

mnz harikuladelikler yapabilmek 

tcdirler. 
Hintli manya:tizörlerin (iradeyi 

d o n d u r rn a k ) §eklinde 
tezahür e d e n bu usulle· 
linin, hiç şüphesiz, Avrupa.nm bu. 
günkll manyatlzör cssuslarnun 
~kalftde işine yarryacak mahi

yette olduğuna şUphe yoktur. 
Fakat bundan ilk defa istifade 

etmeye başlamtş olan Finlnndiyalı 
Rltze bu ha.rlkulii.de usulden ha • 
rlkulA.de neticeler almak için şan. 
0ı yardrm etmemiş bulunuyor. 

Zira Ritz, !ıeıvkalAde inatçılığı 
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Sovyet askeri 
heyeti 

Hariciye ve harbiye 
nazırları tarafından 

kabul edildi 
1.ondra, O (A.A.) - Sovyct askcrl 

heyeti bu sabah hariciye vo harbiye 
nazırları tarafından kabul edllml§Ur. 

Salı günU Londraya gelmiş olan 
heyet Azası hariciye nazırı F..dene 
Malski tarafından takdim edilmişler. 
dlr. 

Eden, kısa bir "HOJ geldiniz .. hltn
bcslnde bulunmU§tur. 

Mo.lakt ve heyet reislerinden lklal 
Edenle husuıı1 bir g!Srllşmede bulun. 
muşlardır. Daha sonra heyet harbiye 
nazın Marglsto tarafından kabul edil 
mtııtır. 

Almanya ile İtalya 
arasında 

Yeni hudut tayini için 
muahede imzalandı 

Bcrlln, 9' (A.A.) - Yugosıavyn 
dcvlethıin ortadan kalkması dolayuıl. 
le dlln Almnnya tıe İtalya arasındaki 
memleketin yeni ve mUşterek hudut. 
lannı tnyln eden bir muahede tmza.. 
lanmıştır, 

Yeui İtalyan • Alman hudud1J, eski 
Alman - İtalyan ve Yug'(iSlo.v hudut.. 
larmın teltik! ettikleri noktadan ba§,, 
lıyo.rak Zlri'nin cenubunda bir nokta
ya kadur eski İtalyan • Yugoslav hu., 
dudunu takip etmekte ve oradan Al
man, ltnlyan ve IIrrvat hudut.ıarmm 
iltisak noktasına kadar gitmektedir. 
Hudut lınttınm katt ola.rRk tesbtU i<;ln 
bir A'man • İtalyan hudut komlsyonu 
te§kll edilmiş olup bu komisyon yn. 
kında mesaisine ba§lıyacakt.Ir. 

Finlandiyada 
150 bin talebe ve 18 den 

· 59 yaşına kadar 

Kadınlar 
Yardımcı İşlerde 
hizmet alacaklar 

h<'lslnld, 8 (A.A.) - Muayyen bir 
l§leri olınıynn veyahut atölyelerin 
kapnnmıısı dolayıslylc rnccburt mc.. 
zunlyette buluruuı l den 59 yll§ına 

kadar bUtUn kııdınlarm, bir kararna
me mucibince iş ııcrvlsinc derhal gel. 
meler! tebliğ cdllml§Ur. Kararname 
mucibince mektep talcbcleı1 de bu 
Yıırdrmcr işlerde hizmet alacaklardır. 
Daha şimd:dcn 150.ooo kadar talebe 
bu l§~crc ahnr:n,,tır. 

Yıı't.llD: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

A. '1en.Qham 

Fransa 
Antalya limamnda 

bahrılan papur doıayısıle 

ingillere hükumeti
ne bir nota verdi 
\'i,..i, 9 (A.A.) - D.N.B. Res 

men bildirildi!;rfne göre Fransanın 
Vaşlngtondaki bllyUk elçisi Hen
ry Haye, So. Didier ismindeki 
.Frnnsız ticaret vapunınun Antal
ya llmarunda bombalanarak batı -
rılmasına ait protoesto notasını 

İngiltere hUkf1metinc verllmek ri
ca.sile Amerikan hllkumetlne tev· 
di etmL~tir. 

ıraKın 

müdataası 

Hindistan kuvvetleri 
başkumanda~lığına 

veriliyor 
Londra, 9 ( .A.) - Resmen 

bildirildiğine göre Irak'ın müda -
faasr Hindistan başkıımandanlığı
na devredilecektir. Bu suretle 
Hindistan kuvvıetleri başkuman · 
danlığma tayin edilen general Va. 
vel Ira.k'm da müdafaMınT deruh
te etmiş buhınacalttır. 

Berfin 
Sefirimiz 
Bir öğle 

ziyafeti verdi 
--0--

Bil'çok güzide Alman 
şahsiyetleri ziyafette 

bulundu 
Herlln, 9 (A.A.) - Ttırk - Alman 

doatlu'!< paktının munddak ı1Uııhata. 

rmm teati.!! merasimi mUnascbeUlo 
TUrkiye bUyük elçisi Hüsrev Gerede 
ile refikası bir öğle ziyafeti vermiş. 
terdir. Bu zlyaf ette Ba!i'•ektllet mu.a.. 
te,,an Molssncr ile Hariciye mUstc· 
tınrı Velszo.ker, Türkiye Hariciye ve
klUetl umumt kAUp muavini Cc\'at 
Açıluılın, mUstcşar Voerman ve :refi
kaları hazır bulunduklarr gibi Al
manyanm sabık Ankara büyük elçisi 
Nadoln:ınıe Berltn aekcrt kumandanı 
Ge.ncral \'on Baa.ııen ve oruı elçi 
Schovoerbcl de hıı.zır btilunm\,\şlardır. 

Uunlardan ba§ka Alman Hariciye ne 
zarcti erkrtnından diğer bazı zcvRtla 
o.ske:ı1 bazı §ahslycUer de ziyafette 
bulunmuşlardır 

ÇeıTlnıo: 

H. IJ. 

- ·ı& • 
ve ctiretine kurban giderek Pin 
harbınde maktul düşmüş, kendi • 
sinden sonra Ritz'in harikalı hort. 
laklan ortadan kaybol.muştur. 

Ri lzin bugün yeni bir halefi ye 

tişip yetişmedJği henUz malum de 
ğildir. Modern manyatfaör casus

ların istifade ve tatbik ettikleri 
diğer mnnyntimıa usulü ise Mes. 
mer usulilnün fevkalide tek&.mUI 
ettirllmL~f· bir nevidir ki Slavyalı 

manya.Uzör cnsus Ste.fan Emlllyo 
ve muakkiplerlnin kullandıkları u

sul budur. 
Bu usulde manyntızör, manyaü 

ze edile.n adamın iradesini don • 
durmak ve değiştirmek gibi bir ~re 
slr yapmamakta, bilfı.k.is k"endi i . 
radcsini diğer blr insan veya e§ • 

yanın Uzerlnde teksif edebilmek · 
te, bu suretle muayyen zamanın .. 
da ma.nyatizmanm tezahUrü temin 
edilebilmektedir, Bu usulde man. 
ya.tize edilmiş in.san ndet.A kurul -
muş saatli bir bomba haline geti
rilebilmektedir. Bugün manyati • 
ror cnsuslnrnı en ziyade kullan • 
drkla'rı usul budur. Bu usulde man 
yıatlzc edilmi.c; ada.mla.r, tabii ha • 

yafümnn devam etmekten mene .. 
dllmi5 olmnzlar. Yani Hint usu!Un 
de olduğu gibi normal uzviyet ta. 
mruniyle bir harekete saplanm1. 
bulunmaz. 

.Muayye.n zaman gelinceye ka • 

dar manyetize edilmie in.sanın kcn 

disi dalıi manyntize edilmi~ oldu· 
ğunu bilmemektedir. 

Ancak, bu insanın manyat.ize e. 
dilmiş bir insan olduğunu, onun ö. 
lU yUzU gibi sararmış yüzUnden 

ve sanki dimağı milthlı bir sa.bit 
filtre sa.planm.I§ gibi garip, donuk 
bir parıltıyla parlryan hummalı 

gözle'rinden anlamak ka.bll olmak· 
tadır. Bu nevide manya.tize edil • 
miş ola.nlar, adet& uykuda yUrU 
yen insa.n.lara. benzememektedir • 
l:e.r. Onun iç.in her tUrlll tehlikele· 
re kar§ı pervam: yilrUyebildikleıi 
glhl, en tehlikeli vazlyeUerln ~in 
den hiçbir tereddütsilz ve harlku. 
18.de bil' meharetle &ıynldıkları 

görUlür. 
Ma.nyatizmanm, adet! ku.nılmuş 

bir infilA.k gibi tesirini gösterece
ği an geldiği zaman, manyatlzc 
odilmi§ adam bütUn inı.de&ini hır 

nasıl •li)e ımrıı~onıuıı ha! Milliemm 1, D7İ• 

Bir ltalya;ı askeri muharririnin 
iyasi bır mecmuada çıkan ya:::ısı 

SOVYET OR_DUSU HAKKINOA 
SÖYLENEN VE BiliNENLER 

Sovyet Cumhuriyetleri itWıadı 
ordatuıun hakiki kudret ve kuv. 
vetl hakkında kat'i bir söz söyle
mek oldukça ınüşküldllr. Sov:;et 
hükumetinin Rus nskt"Ii kuvvet • 
leri hakkında. lil~umlu gördllğil es
rar perdesi ve kat'iyetsizllk, muh. 
telif mcnbalnrdan alınmış v~ neŞ• 
redilmiş rakamların biribiıini 
tut.mnma.z.lığ• Ru~ arazisinin uç • 
auz bucaksız dolayısilc kuvvet. 
terinin çok dağınık olması ve ne 
kadar müdekkik oluı"1'!a olsun bu 
şerait do.hilinde bir kimsenin bu 
hususta kal'i bir fikir edinememe
si gibi sebepler bu mUşkülleri ıı.rt· 
t.ırmaktadır. 

Ru.s ordusunun insan ve silô.h 
kudr~tlni çok korkulacak müthiş 
bir un.sur sayanlar kadar, onwı 
kıymetini, kuvvetini ve tesanüdü· 
nU zayıf gösterip mükemmel ye. 
u~tirilmiş ve çok iyi teçhiz edil • 
~ moocırn ordular JCarşrsmaa u_ 
zun mUddet daynnamryacağnu, vel 
hasıl umumi harpteki Çar ordusu 
gibi çabucak mnğlüb olabileceğini 
iddinya kalktŞallların da haklkati 
görmekten uzak bulunmalnrmm 
imkan ve ihtimali vardır. 

Bu sebeple biz Milletler Cl'mi. 
yetinin n.<ıkerl salnamesinde Rus
ya hakkındaki rakamlara bitaraf 
ve mevsuk menbalardan aldığı • 
mız rakamlarla karşıla.ştmp ·Sav 
yet kuv"·eıt.leri hakkında bir fikir 
~ermeğe çııhşacağız: 

1925 },lmda yeniden ten~ik e -
dilen Sovyet askeri sistemi dntmi 
bir orduvla mmtakav1 milis teşkl· 
latından • teşeltklil eder. Daimi or. 
du 2-4 yıl imtidndınca bUA.tnktta 

anda kasbederek kendisine em " 
rcdilmiş 

0

olan isi mUthi!} ve miha_ 
nikt bir makine gibi fevkalô.de bir 
şklrlet ve cilretlr ) apmaktadır. 

Bunların çoğu, o anlarda ölüm 
1<ol'kusu sevki tabi isinden dahi 
:mahrum bulundukları için, yaptık
ları tehlikeli f.c.; :içinde · kendileri 

dahi mahvolurlar. 
Onun içbıdir ki ınanyatizör ca

susların bu biçare kurbanları ga
yet müthiş iııler görebilmekte ve 

korkunç oimn.ktadırlar. 
casus yetiştil"<'ll enstitUlerc 

manyat.ızmnnın girmesinden buh _ 

sedcn Manhaym enstitUsU cinai 
biyoloji profesörü doktor Hart • 
kopf diyor ki: 

·•- Bugilnkll harbin gayesi 
insanı bir otomat, yani mihanlki 
bir makine ndam haline getir • 
mekti. Gerclt bugünkü ağır sana _ 
yidc, gerek iş sahasında ve gerek 
bugünkü yıcni teknik harple iqsa.. 

ni devrin ideali olan bu hnle ko -
yacak ruhi bir U!lul ancak manya.. 
t.izmada bulunmu§ gibi görUnmek. 
t.edir! .• 

Manyatizmanın müspet kud,ret!
ni canilerin elinden alıp kullanma
ya ba§lamtŞ olan cnsuslar bu iti
barla insanlığın bu yeni meselesi· 
ni halledecek bir adım a.tmışa ben 
zemektedlrler! .. Bugün fenahk ve 
cinayetler için kullanılan bu ke -
şiflcrden yarın insanlık için bir 
hayır belirmesi mUmklln olacak 
tır. Tıpkı barutun keşfi gibi! •. 

( Dmxmıı oor) 

• 
devam eden nske'.rl hizmet erba • 
bının te§kil Pttiği kısnndnn mil • 
rekkeptir. Mmtakavt milis teşkila
tma. gelince çok kUçük mikyasta 
da.imi kıt.alan ihtiva ettiği gibi, 
sulh zamanında (beş senelik bir 
devre içinde) }Ilda bir ilfı Uç ay. 
hk bır talim devresi geçlnneğc 
davet edilen müteharrik kuvvot .. 
J rden teşekkül eder. Bu lcşek • 
küle "mıntaknv1,, lsminın vcrıl • 
mcsinin sebebi her birliğe bir 
mrntaka tahsis edılmi.'} bulunma.'!t 
ve askerlerinin bu mmtako. dahi
linden temini mecburiyeti bulun • 
masmdandır. Devl'C talimlcıi de 
bu mmtaka.lar dalıllinde yapıldı -
ğmdan, talime i§t.irak 13den as • 
kerlerln daimi meşgalelerinden 

ayrılması temin l'dilntlş bulun • 
maktadır. Bu milis teşekkülleri 
da.imi ordu hizmetinde bir müd • 
det calışma.k mecburiyetindedir -
1 r. Bu mil ol rin dııimt kısmı 
teşkil eden kıta. mensupları, gerek 
mezkür mUtcharrlk mmtakavi ~ 
şekkUll'eJ"in ve gerek faci teşek • 
kllllerlııin ve orduya. mensup olmt· 
yan sivil halkın askeri terbiyesi. 
ntn tamamlanması vazifesile de 
mükelleftirler. 

Daimi ordu son senelerde mü • 
temadiyen arttırılmış ve 1 buçuk 
milyon kişiye iblAğ edilmiş bulun. 
maktadll". Hre sene askere n:ım • 
mnsı icap eden kura efradı ı mil
yon 300.000 e baliğ olmnktadir. 
Bunların takriben 400. 000 ! hizme 
te gayri sallh addedilmekte veya.. 
but muhtelif sebeplerden dolayı 
hizmetten muaf tutulmaktadırlar. 
260.000 i da.imi ordu ko.droouna 
almm!l.ktndır. 200.000 i mmta.ka.vi 
teşckkUUere ayrılmakta ve laıla.n
Jarma da beş .sene içinde, hususi 
kamplarda azami altı aylık bir ta. 
lirn ve terbiye devresi geçirtil .. 
mektedir. 

Sovyetler Birliğinin müdafaası 
bUtUn vatandaşlara. terettüp et • 
meklc beraber askerl mUdafaa yal 
nız işçilere münhasll' bulunmakta.. 
dn-, lşçi sınıfına mensup olmıya.n 
lıır muayyen bir veııgi verdi.'ltleri 
gibi sulh zamanında muayyen va
zif elerde istlhdnm edilirler. Harp 
zo.ınanlnnndaysn ihtisas birlikle • 
rinde <:.n.l15tınhrİnr. 

Askeri kumanda yük.sek heyeti 
ile momlaket mUdafnası yüksek 
heyeUeri şunln.rdır: 

ı) Sovyetler ittihadmm mUda.. 
faa ve I§ konseyi olup millet iktı• 
saclı ve devletin bütün mUda.faa 
organla.rmın harekfl.tını idare et -
mek vazifesiyle tavzif edilmiş bu
lunmakta ve halk komiserleri 
meclisi reisinin riyasetinde çalıa -
maktadır. 

2) Rus Sovyet cumhuriyetJ~,:.i 
Birliği mUdtı.faa halk komiserligı 
olup milli mlldtıfaa vekiılcti mn • 
karnındadır ve ynlnız ldarl husu • 
s:ı.tJa meşgul olur. lclıırcsi So\'J'CL 
Ier Birliğinin bütün siWılı. kuv • 
vetıerinin kuıno.ndanmm elınde • 
dir. Askeri bir meclis bu kuman ~ 
daya yn'rdım eder. 

3) Harp sanavii halk konüser • 

llği, , - IA '·adar 
4) Askeri idare ile ~ . 

siya.si orga.ular: n) Sovyetler Bır. 
Uği müdafa kuv:'e.t_!-~ri halk kom.i
serlif;'i siyruı! reıslıgı, 
• b) Askeri mınt.o.knlar askeri ih. 
tiliıl meclisleri. 

3) Kolordu siyasi sekretelikle
rl dnirel ııskerlyelerln .ıdyasl şu • 
b~leri, levazım siyasi ~le.ri ilL 
ahire ... 
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t~;ansının 

Berrndeki 
mtıhabiri 
Alman - Rus 

ışgaı ı n den 1 Avustralya 
sonra hava kuvvetlerine 

Bu sene haftada bir 
milyon İngiliz lirası 

harcanacak 

cephesı ni gezdi 
Muhabir intıhalarını ~ 

bildiriyor 
Berlin 9 (A.A.) - Hususi muha. 

birimiz bildiriyor: 

Amerika, 
yeni bir 

harekete 
hazılanıyor 1 

Melbourne , 10 (A.A.) - Avus 
tralya Hava N:ı.zrrı Mae Even, 
söylediği bir nutukta, Avustralya 
bava kuvvetler ine yapılacak mas
rafların bu sene haft:ıdıı. bir ~ 
yon İngiliz lira.sma ç~"'mx bil
clirmlııltir-

16 gUnlük Alman _ Rus harbinden 
sonra Alm.:uı asker1 mahfillerinin mu. 
talenlarlyl-e alman haberlere ve cep. 
beye yaptığım seyahat csnıismda gör 
dUklerime istfnad:m umumt bir bflA.n
ço yapabilir kanaaUndeyim. Bu mu. 
harebe yepyeni bir mahiyet arzet. 
meh."1.o .>lup bundnn evvelki muhare.. 
bolerle hiç bir veçhile mukayese edl. 
lemez. Filhakika Alman ordusu bu 
harpte, ilk de!a olarak Ruayada sllAh. 
ça mUtErakkl bir dllşmanls karşılaş.. 

malt mecburiyetinde kalmI§tır. Bu 
devlet modem harbin yeni wrulleri !le 
kar§I karşıya gelmeğc tıazırıanmıa 

bulunduğu gibi motörlU fırkalara da 
sahip bulunmaktadır. 

Sovyet ordusu blr çok bakımlardan 
Alman or dU8Una benzedl.ğ~ gibi ayni 
DıtnAlci vasfını da haizdir. Bu muha
rebede en Sok hayreti mucip olan" 
nokta, Rus a.skerlnln cesareti ile mO,, 
dafaada gösterdiği mahııret olmU§tur 
Halbuki Finlandiya harbi Rus ordU
IUIUln stlratle lnblltl.l edeceği lntlbaı. 
:ııı verml§t:l. Alman harektl.t:ını kolay. 
la§tiran Amlller şunlardır: 

1 - Alman askerinin mulıarebe
delı:i t ecrübesi, 

2 - Ba4km hall.nde yapılan hUCUıo 
mun temin ettiği tefavvuk. 

S - Alman lı&va kuvvetıerlnlıı, da,. 
ha iyi pilotlara ve daha sUraW tay
yarelere malik olmaktan mütevellit 
bariz üstUnlUğU, 

f - Alman tanklarının, daha mtı. 

kemmc\ bir surette imal edllmlş oı. 
malarmdan doğan teknik fal:ldyeU, 

15 - Rus ordusunun Polonyada ile.. 
ri hatlarda yerleşml§ olmasından mtı. 
tevelllt tAblyevl vaziyeti. 

Faltat Alman te!avvukunu temin 
eden hdkim unsur , Sovyet genel kur. 
mayın:n kl!ayctsizllğl ile Ruıı subay. 
larmın sevkUlcey§ Alemine alt bll~ 
Jminl.a noksanlığı olmuatur. .Rus or. 
dula.'"l merkezden çok uzakta ve ha
smı nalk ile mcskQn mınta.kalarda 

bulunuyordu. Mesafe bUyUkJUğll ile 
arazi genişliği Almnnlarm işine yara.. 
mı§ ve Almanlar gcnl!J ihata ma.nev. 
raları yapmak için bu vasi sahalar-

dan stifade etmıvıerdlr. Alman ileri 
yUrilyU&ü Fransa muharebesi esna. 
smdakl yUrUyU§tcn daha sura t1i oı. 
muştur. Filhakika Almanlar 16 gün
de, hattı mUstahkem Uzerinden, Orle. 
ans ile Tours'u geçen bir mesafeye 
varml§larcftr. Fakat bu muharebenin 
asıl bUyUk !arkı döğü.smedekl alddet. 
le ileri sUrillen kuvvetlerin ehemmL 
yetinde ve zayiatın yüksek nlsbetıe. 
rinde g8rillmektedlr. Cereyan etmek,. 
te olan muharebe, vUsatçe, g~ 
hıırpte verllınl§ olan m uharebelerin 
hep31nl geçmektedir. 

Alman askeı1 mahfilleri muharebe
nin neticesi hakkında kati bir !tlli:at 
beslemektedir. Bir taraftan mUhi:m 

Sovyet lmvvetlerl Lemberg ve Basa.. 
rabya cephelerinde kmuldaııamaz bir 
hale getirilmiş bulunurken diğer ~ 
raftan bQyUk Alınan taarruzu Sovyet 
eana.yiinin hayatı merkezlerini ihtiva 
eden Len.lngrad ve Moskova mmtaka.. 
larına doğru inkişaf etmektedir. Bu 
son b<i?gcde Stalln battı 4 Temmllb 
danbcrl yarılmış bulunmaktadır. Şlm. 
dl Alman kıtaJarı SmoleI'.ek mmtaka.. 
smda yakında muvaffakiyetll ve ~ 
yUk b!r çevirme hareketim tahakkuk 
ctUrmek iı;in gayret sartetmektedlr, 
Jer. MoUSrın pişdar kuvvetleri Mos.. 
kovadan 400 kilometre mesa!ede bu. 
lunmaktadırlar. Lenlngrnd mmtak" 
sında vaziyet o kadar sarih değildir. 
Fakat bUrada Alman ihatn hareketi.. 
n1n Uç istikamette inkişaf ettiği an. 
la§Ilmaldadır. :Mlruık, Rlga ve Fin
landiya. 

Alınan genelkurmayı dUşmandaD 

daha ı:abuk davranarok Sovyet ordU
sunu en kısa bir zamanda imha et. 
mek k&.rannı vermiş bulunmaktadır. 

ilamat 
başkatibi 

lıbbi bir hataya kurban 
olmadığı anlaşıldı 

Nevyork, 9 (A.A.) - Ruzveltln 
ikinci bir hareket olarak garbi Atrı.. 
kada ileri karakollar temw edeceğinl 
ileri süren Amerikan gazeteleri.uln 
hepsi l.cnıen hemen bilAJstlsna tzıan. 
danm Amerika tarafmdan !§galini te
reddUtsUz tasvip ediyorlar. 

V&~ltr,;'lon Post diyor ki: .. 
Ruzvelt İzlanda.Dm lşgallne karar 

vermek ve bu karan tatbik etmekle 
İngllterenin birçok yUklerfnl bati!,. 
lettiğlnden başka na.zllerden evvel .ı.. 

lerlye doğru bir adım atmıştır. Şayet 
Afrika. sahilleri hakkında da buna 
benzer bir tedbir alırsak o zaman 
Franaııyı ciddiyetimiz hakkında daha 
Ziyad' temin etml§ oluruz 

Clevlandda çııunakta olan Plalnde 
aler gazetesi diyor ki: 

Yalnız dar görUşlU infi'"S.lçılar, h.. 
landa bakkmda alman tedabiri tne.. 
kit edeceklerdir. tzlandanm lşgal!.nln 
bir zaruret olduğu aşiktu-dı. Fakat 
tedblrla tamamıanmıurı icap etmekte. 
dlr. H 1!?1Uz vakit varken Daka.r da 
l§gal edilmeli ve bu sureUe yanın k l.I. 
remızln yollan mtıesslr bir 11ekllde 
muhafaza altına almma.ltdır. 

Yenınjeraey'de Nevyorkta. çıkan 
S tarledgar diyor ki: 

tzla.ndayı tşgallml%. Atıantilt mu. 
barebeslnde HiUere indirilen en ~ 
bcı darbedir. 

San Fransisöo gazetelerinden Crbro 
nicle diyor k i. 

l zlandanm işgali, bu hareket, Ame. 
rik.a.Iı:an hayrete düşUrmUıtUr. Fa
kat Amerikalılar bunun bliyle olma8ı 
ltl.zı.'ngeldlğln.l i-'\rAk edecekler dir . ınt. 
terin bu basamağı kullanmak veya 
kullanmak teşebbUsnnde bulunmak 
surcUte b!.zl tehdit etmesine müsaade 
edemeyiz. 

Bostonda çıkan Globe diyor ki: 
tzl&ndanın işgali, yamn kllı'emızın 

m'11h.tıı.a edll-gtaın ....... l>\& ..._ 

den ibaret olmadığını .A.lmıı~aya gös 
tcmu§tlr Umidindey!z. 

Rlcbervoudda çıkan Times Dea. 
pa.tc.b diyor ki: 

Bu hareket muvafıktır, fakat kAft 

değlldor. Amerikan mallarının lngU.. 
tereye ıallmen scvklnl temin etmek 
!Çin dCJnanmamızm derhal harekete 
geçmesfnı istiyoruz. 

Tennesseelde çıkan Konxville gazc. 
tesı d!yor ki: 

tzla:ıdanm işgali harbe doğru atıı
mı§ yeni bir adıma benziyor. 

Salnt Louls'de çıkan G!obe Democ. 
rat diyor kl-

Bu karar, Amerikanın harbe işti. 

raklni bertaraf etmek lmka.nıarmı 

bUyUk mlkyasta azaltmaktadır. Fa
kat h~kfunetln dl§ siyaae:tl bakımın
dan bu tedbirin alınroasmm önUn& 
geçllmeslne biçbif sureUe lmkAn yok. 
tu. 

Mezbahadan 
kaçan 

bir manda 
Bir beygire çr.rparak 
öldül'dü. Sonı·a da 

Polisler tarafından 
ıt l af edildi 

TDrkive 
Sovyetler birliğindeki 
Fransız menfaatlerini 

himaye edecek 
Ankara, 9 (A.A.) - Fransız hU. 

kfünetl SovyeUer Blrllğ:lndeki Fran.. 
sız menfaatlerinin TUrkiye hUkO.meti 
ta.ratmdan himaye edllme31nl rica et. 
mi§, Türk hUkftmeU de bu talebi ka 
bul etmiştir. 

Alman tebliğı 
(Baş t.&rafJ 1 nclde ) 

Cephenin bu mıntakasmda Sovyet.. 
ler, hl~ bir zaman yerine konamrya., 
cak nakil vasrtaıan kaybetmişlerdir. 
Bundan ba§ka Almanlar, sUAlı, cep
h&De, techll;at ve bUyUk miktarda 
mitralyöz ve bir kaç bin esir ~ 
lardit'. 
Şark cephesinin §imal mıntakasın.. 

da Alman 1BtihkAm kıtalan bataklık 
arazida yol yapm.J§lardrr. Biraz sonra 
da Alman kıta.lan §arka doğru Uer. 
leyeb•lml§ler dlr. 

~IAN TEBLl~t 

Berlin, 9 {A.A.) - Belımi tebllf : 
Butün Rwı cephesinde harekAt mu. 

vattakiyeUe devam etmektedir. 
LKPELDE ALMAN KITALA.BI 

. ÇEK1LtYOB 
Moskova, 9 (A.A.) - Ne§red.ilen 

bir Rulj tebliğinde bildirildiğine gOre 
Lepel mmtakumda Almanlar garp 
lsUkaıneUnde rlcat etmektedirler. 

AMIA...VLAB İLK DEFA Si PER 
KAZIYORLA.B 

lNGlLTEREDE ltlEMNlJ.NtYET 
Londra, 9 (A.A.) - BugUnkQ Sov 

yet tebliğinde, So:vyet kuvvetlerinin 
--"IHDan'hla ,.. ...... ~......-... •• ~-&. '-&l 

gesfnde Alman motörlll kuvvctıerlııi 

bUyük bir hezimete uğratllllf olduk. 
ıarmm bildirilmesi Londrada. bUyUk 
bir memnuniyet uyandırmI§trr. Lon. 
dra salAlılyetll mahfillerinde tahmin 
edildiğı.ne göre şayet Almanlar önU. 
mUzdckı blrkaç gun zarfuıda Sovyet 
mUda!A.ıuımda haklld bir yarma hare.. 
keti yapamazlarsa harekAtm uzun 
sürmesi muhtemeldir. ÇünkU modern 
ma.klM harbinde yapılan tccrilbcler 
hergUn devamlı surette zırhıı otomo. 
bil kullnnanlarm, hatta. bunlar cidden 
işlerinin ehil de olsalar bUyUk bir yor. 
gunluk hlssetmeğe ba§ladıklannı gös.. 
termiştir. Aynı zamanda Alman kıta. 
lanmn ia§esl meselesi!ıde gltUkçe hAd 
bir oelıil nlacaktırı Buna mukabil Sov 
yet .'Ulkerleri a rk.alarmda olduğu gibi 
duran mtlnalcale yoııarınc;an istifade 
ederek harp etmektedirler. Dlğer 

taraftan Sovyet ordusu motörJU 1-:ıta.. 
lanru Almanlar gıbl israf edercesl. 
ne ır.uharcbeye Eokmamışlardrr. Al
manların geni§ cephe Uzer.nele Dvina 
n-ehrlni geçmiş olmaları anct!.k sol ce.. 
nahlannı himaye balmnmdan mani • 
dardır. 

Londra, 9 (A.A.) - Ofi: Bu 
harpte ilk defa olarak Almanlar 
siper kazmak usulüne müraca. 
at etmişlerdir. Filvalki buraya 
gelen malfunata göre Dvina cep. 
besinde durdurulan Almanlar 
köprübaşı tesis edinceye kadar 
Rus taarruzlarma. mukavemet 
etmek için siper ka.zm.ağa başla. 

SUUUcede mezbaha kesim yerinde mışlardır. 
duran kasap HUseJ inin mandası, dtln Esasen cephenin heyeti umu • 
bir aralık ürkerek ipini koparın!§, miyesinde Alman tazyiki zayıf. 
caddeye fırlamıştır. lamıştır. Eksperlere göre Alman 

lar tahmin ettiklerinden daha lbü 
Azgın manda alablldlğint' kn~ken, yük güçlüklerle karştla.ştrkları 

yolda duran Recep adında birisinin 
boyglıinln üzerine atılmıt. yere yatı. için şimdi alela.cele tamirat ve 
rarak hayvanı ht..nen öldUrmUştUr. değişiklikler yapmak m~buri -

yetinde kalmıslardır. 
Zabıta memurları mandayı bqka --~nK HAREK ATI H AKKINDA AI.-

bir zarar vermesine meydan bırak. MA •. VLAR HABER VER.'ftYECEK 
madan biraz sonra ellft.hla öldürmtiş.. Lond.ra, !.l (A.A .) _ Alman bqku. 

lcrdir. mandanlığI taratmdan Sovyet harbi 

ilan 
7.7.941 tarihinde İstanbul vllAyeti 

seyrilsefcr heyeti muvacehesinde ya.. 
pılan imtihanda bUyUk bir muvaffa
klyeUi} amatör §Oför ehliyeti aldığımı 
alft.kaderlara bildiririm. 

Namık Soyerer Osmanbey t;alr 
N iglr sokağı 64 • Birkaç gUn evvel ant olarak apan

disit sancısı tutarak ameliyat sonun. 
da Prftonlt olan ve ölen mllddelumu .. 
mlll.k lltl.ınat dairesi başkAtibt İffet 

Alu hakkmdald morg raporu alın.. 

mıştrr. 

- Diş Tabiplerine -

hakkmda neııredllen kısa tebliğ mu. 
naseootile Berlin resmi mahfilleri ö
nümüzdeki birkaç gQn içinde resm1 
tebliğlerin gark harekAtı b&kkmda 
hiçbir tafsUAt vermlyeceklerinl ve bU. 
hall88. hiçbir mahal ismi tayın ctmlye. 
ceklerinl beY&D etml§lerdfr. Buna ae. 
bep olarak StaUn hattına karcı Al• 
man kuvveUeri tarafından ne şekildı:ı 
hUcum edildiği b.akkmda dU§mana bir 
ipucu 'Ç'ermemekUr. Berlinde saylen. 
eliğine gl5ro şarkta harekAtm ikinci 

Müstaıool fotöy lmuuı ı;ibl eoya- safhasl.n& oorlamak için yeni tedbir. 
sı o!up da ııatmak lstıyenlerin ler almml§ bulunmaktadır. 

BiR GÜNDE 128 SOVYET m, deposu Mehmet l brahlm BE-rl; 
Raporda iffet .Alaz:m herhangi bir 

tıbbt hataya kurb:ın gitmemiş olduğu 
ve bUUln lUzumlu tedavi tedbirlerinin 
tatbik ~il an18§llmI§tı:r. 

DK'M bUd.Jrilmesl rica olunur. 1 TA\'\'ARE8t TAHRiP E DlLDt .. --•••b•••••al ı Bertin, 9 (A.A.) - Şimdiye kadar 
aJmaıı m&l1Dnata gllre 8 ~uzda 

Amerika 
Haziranda 

ingiltereye 1500 
tayyare verdi 

icar ve iare kanunu 
genişletilecek 

Londra, 10 (A.A.) - B. B. C. 
Haziran ayı zarfın.da Amerika 
İngiltereye 1500 tı:ıyya.re imal "~ 
b.ir kısmını teslim etmiştir. Bu, 
bir ay zarfında en büyük rakam 
dır. 

Ruzveltin :ımtibi icar ve iare 
kanununu genişletmek için yeni 
tahsisat isteneceğini söyleırnlştir. 

Bunun mikdan: mal ?m değilse de 
iıca.r ve iare kanunu ile verilen 7 
milyıı..ı.· doların bir misli arttmıa
cağı tahmin ediliyor. 
Vaşington, 10 (A.A.) - İstih· 

salat ofisi, askeri tayyare fahri 
kalarınm haziran ayı içinde 
1.476 tayya.r!: teslim etmiş olduk
larını bildirmi5tir. 
Mayıs ayındaki teslimat, kat'i 

rakamlara gö:re, 1.334 tayyare i
di. 

Fin kıtaları Sovyet 
topraklarına girdiler 

(Baş tarafı 1 n cldc) 
muza kadar 73 düşman tayyare. 
si düşürülınüştür. Ta.yyareleri
mizden dör<li..i dönmemiştir. Bur.. 
lardan birinin pilotu kurtulmuc:.. 
tvr. ~ 

Bertin, 9 (A.A.) - Alman kt· 
taları Finlandiya cephesinde kuv 
vetli istihk~lar tarafından mü _ 
dafaa edilmekte olın Salla r;ehri
ni i,~ etmişlero.ir. 

llelsinld, 9 (A.A.) - Fjn ba.~ 
'kumandanlığı tarafından bu ak -
şanı neşredilen tebliğ: 

Cenubu ~ki hududunda bilhas
M keşif ve to})ÇU iz'aç faaliyeti 
o.1mu.~tur. La.hde.npohda istikame
tinde ilerlemekte olan krtalnrmuz 
hududu aşarak 10 kilometre de· 
rlııliğinde bir saha işgal ve sekiz 
topla bir çok mitralyöz ve silah 
iğtiıUi.m etmişleı'dir, So~~t m~ 

u nueUD1.la.n her ~ns:tta dU 1p.Q 

na alır zayiat verdirerek pijSktr
tülmüştür. 

8 temmuz akşamma kadar 41 
düşman tankı tahrip edilmiştir. 
Şark h ududunda plAn mucibince 

harekata devanı edilmektedir Mü 
teaddit düşman mevkileri ve· bu 
meyanda Repola, Voukklniemi, 
Kontikkl, Kostames ve Oulanka 
şehirleri işgal edilın.iştir. 

Deniz kuvvetlerimiz son giinler 
içinde beş dllşman gemisi ba.tlr -
mışla.rdır. Bunlardan ikisi bUyük 
nakliye vapuru, ibiri beş bin toni. 
1.&toluk bir mıı.yn tarayıcısıdır. Di
ğer iki vapur da ciddi hasara uğ. 
ra tılm.ıştır. 

Sahil batarya.lar.mıız mUtcma -
diyen dü.~n devriye gemilerini 
ve düşman istibkamlarm.ı bombar
dı:m.an. etnüşler ve 9 temmuz ge
ces! düşman kalesinde mühim bi!' 
cephane deposunu berhava etmia
lerdir. 

Topçumuz durmadan Hanko mm 
takasnır döverek düşman lstihkfiın 
larm.r, tanklarını ve mlihimmat 
depolarını tahrip et.miştir. 

Hava kuvvetlerimize mensup 
müteaddit ve milhim h ... va teşek· 
1ldillerimiz dU~an tayyare mey -
danlarm<la garlara, n.akJiye tren· 
lerine hücum etmişlerdir. 8 tem
muz akşamına kadar tayyarocllc· 
rimiz ve dafi bata.ryalarmıız cem
an 73 dUşma.n tayyaresi imlıa et
nıişlerdir. 

Bu müddet zar:fmda yalnız 4 Fin 
tayyaresi üslerine dönmemiş ve 
'bunlardan birinin pilotu paraşlit
le atlamak su'retile kurtulmuştur. 

İngiliz 
tayyarelerinin 

bombardımanları 
(Ba.' tarafı 1 n cldc) 

13 Alman avcı tayyaresi düşü
rülmüştür. İngilizlerin zayiatı 8 
tayyaredir. Bunlardan birinin pllo 
tu kurtulmuştur. Evvelki gün iki 
düşman avcı tayyaresinin da.ha 
düşürüldüğü tahakkuk etmi1tlr. 
Bu suretle Alman zayiatı yirmi
yi bulmuştur • 

Evvelki geie Britanya. tayyare
leri Almanyanın içerilerinde Layp 
zige yakm Leona §ehrine taarruz 
etmiştir. Hedef bir şeh.ir kada.r 
büyük olan sun'i petrol fabrikası 
idi. Aynı gece §imendifer irtibat 
hatlarına da taıımız €dilmiştir. 

Sovyet tebliği 
Ostrov istikametinde dUşmarun fa. 

l.k kuvvetlerle yaptığı taarruzlar, or
dumuzun mukıı.blJ taarruzlarile tarde. 
dilmiştir. 

Polots istikametinde daha sabahtan 
itibaren taarruza geçen dUşmanın bU. 
tün taarruzları, ordumuzun şiddetli 

bir topçu ve makineUtU!ek ateşilc ve 
§iddetll mukabil taarruzlarımızla kar 
11Ilaşmıştır. Harp eııı...-ı devam etmek. 
tedlr. DUşmıınm zayiatı pek mUth~
Ur. 

NovQGTad • Vollnsk istikametinde 
dUşmanm tanlüarile ve motörJU kuv. 
vetıerlle ordumuz ara.sında btitUn gUn 
11iddetı1 muharebeler cereyc.n elınif. 
tir. 
Diğer cep~rde şiddetli muharebe 

ler devam etmekte olup büttln mcvzt. 
lerimlzl muhafaza etmekteyiz. 

Hava kuvvetlerimiz, dUşmanm me1. 
törlü kuvvetlerine ve dUşman hava 
meyd:ı.nlarma §ltlr.lctıl darbeler indir. 

,mekte devam etmektedlr. 
Tayyarelerimiz Köstence §Cbrlnl 

ve Tolça ile Sulinadaki dU.~man mUna 
kale yollarını, Poıeştadıı.kl petrol ku_ 
yulanm şiddetle bombardıman et
mişti!". 

Kösttnce bombardımanında 14 dl~

man tayyareslle karşılaşan 9 tayyıı. 

remiz, c!üşmanın 7 tayyare>"ini dUşUr. 
m!!3 ;te.aııı:llli ~~..._ybetm.ı..
tlr. 

9 TenunuZda cereyan eden ha va 
har ~tında 62 dllşmnn tayyaresi dU. 
11llrdük. Kaybımız 7 tayyaredlr. 

l\fosko,.-a, 10 (A.A.) - Sovyet 1F
tihba:-at daire.si mUdUr muavini Lozo. 
osky aUn gazetecilere yaptığı ooya
natta demiştir ki: 

- liarbln bldayetindc Alman mat. 
buatı seri bir Alm:ın zaferi ümidi ile 
öğtln:nekte iken §lmdl gazeteler çok 
daha mutedil bir llsan kullanmakta. 
dırlar. 

Bizzat Almanlar, kuvvetli bir mu_ 
hasımla çarpışmakta olduklannı ıtı. 

rafa n,ecbur bulunmııkt:ı.dırlar. 
DV~Ktl SOV\'ET l'EBLtGt 
Mosko,.11, 9 (A.A.) - 9 tem

muz sabahı neşredilen Sovyet re& 
mi tebliğinde bilhassa şöyle denil 
mektedir: 

Gece Ost.rov, Lepe! ve Novo
grad - Volnisk mmtakalltrmda 
mlihim muharebeler cereyan et
miştir. 

Ostrov mmtakasmda lutalarmnz 
gece yeni BrnvveUer almışlar, bir 
yandan da bilyük gece keşifleri 
yapmışlardtr. 

Sebeç mmtakasında mühim ha· 
rekat inkişaf etmektedir. Dlişma· 
nm zırhlı unsurları ile piyude kuv 
veıtleri şark istikametinde ilerle
mek için büyük gayretler sarfe t 
mektedirler. Muharebeler devam 
etmektedir. 

Polosk mmtnkasında gece Ulla 
Barkoviç etrafında mühim muha
rebeler cereyan etmiştir. 

Krtalarmuz bir kaç kere kısa 
fa.kat şiddetli mukabil taarruzlar
da bulunmuşlardır. 

Lepel mıntakasında krtala.rınırz 
düşmanın iki motörlü alayını imha 
ve dört batarya ile bir çok tank 
topları tahrip etmişlerdir. 

Volnsk - Novograd mmtakasın. 
o:ia muharebeler gece durmadan 
devam etmiştir. DU.,c;manın mot.ör-

Narvllc 
Ba~bl 

Bu harbe onbası rütbcsiJe 
i~tlra.k eden bir muha.rrl. 
~kalemiyle 

1 

lü ibirllkleri §ark istikametinde 
yaptıkları §İddetli taarruzlara rağ 
men geri püsklirt.ıülmüşlerd.lr. 

Cephenin diğer bllttln mmtaka.· 

Ya.zan: 

KURT fVIA REK 

Amerika 
Senede 100 tor 
muhribi yapac 
Londra, 10 (A.A.) - B. 
Amerika Bahriye inşaat 

§efi amiral Robinsona göre 
rika 1943 senesine kadar 
100 muhrip in~ edecektir. 
programı büyük tJ • aile 
ediyor. 

Litvinofun nulk 
(Baş tarafı 1 ncid 

beyanatile teyit edilmiş 
masına rağmen, Hitler Al 
~m sulhperver Sovyetıer 
lıgıne karşı yaptrğt hain 
cavüz, müstakil hareket ede 
bir meml~ketin naziJik ve !Ii 
ci.lik baki kaldıkça kendirıi 
n~yette hissedemiyeeeğini b 
dunyaya isbat erm~~tir. 

Hiçbir muahede ve 
Bitlerin cürü:n ortakl:ırrnlJ\ 
z~sı~r taşıyan hiçbir teıı. 
hıçb1r vaat, teminat ve be 
aradaki dostane münase 
tahriksiz ve bekle~mekdilc 
hücuma karşı kafi ir ga 
teşkil edemez. Hatta bizzat 
ler'in imzasını ta,<;ıyan lıir 
mu.~e<lesi bile Almanyanı 
ledıgı zaman yeni bir hücUJll 
masma mani değildir. 

Bizzat Hitler'in ve cürilJtl 
taklarının kendi yazılar 
bunJann kendilerini, milleti 
müşterek sulh varl;ğr, 
lel ~ahhütler, alıl8.k, şei-ef 
sanıyet velhasıl bir keli?Jl 
medeni cemiyeti va.h,şi ha} 
!ardan ayıran mefhtmıların 
sin:n üstünde gördüklerini 
renmiş bulunmyor muyuz? 

Kin, imha ve tahrip b 
Ilitler'in sebebi mevcudiye 
Hit!er. ")..fücadelem" i · 
eserinde dünya beynelmilel 
sulh devresi idrak ett!ği 
detçe nevmit olduğunu ve 
siz hayatın hiQbir manası 
dığmı bizzat itiraf etmiştir· 
san kanile sulanmış tarl 
dumanı tütmekte olan harıı.~ 
haline gel,miş §ehirler, aç~' 
f alet. anhlaı:m. ~V-r.e~ 
kız kcroeşlerın hrÇJOnklailf 
ler'i mesut ve memnun ede1I 
surlardır. 

Mütecaviz nazi ıdhniyetiJl. 
kadar büyük bir tehlike t 
ettiğini ilk anlıyanlardan 
Sovyet hükll.meti o1muş ..,e 
tün milletleri Nazizmin f 
ni sıkarak onu müşterek bir 
kavemetle karşıla.ştmnağt 
vet etmiştir. 

Sovyet hükfunetinin bil 
kerrer davetlerinin niçin . 
neticeyi vermediğini şimdı 
mak zamanı değildir. Bir e~ 
narken her ~yden evvel 
söndürmek lazxmdır. Ya 
niGin önüne geçilemediği ,re 
suliyetin kime raci bul 
mesel ~ile ancak bundan ~ 
meşgul ohmabilir. 
Şimdi Avrupada ve diğer 

lann lbazı kısmılarmda 
vardır. 12 den fazla dev1ef 
tiklallerinden mahrumdut· 
devletlerin. ili.ferinden <.P 
sürüleri geçmiş tarlalar 
yağma edilınlş, haraibez8.1"3 
müş ve milletleri esarete 
kiım edilmişlerdir. 

Hitlerle yapılmış b it3 
ademitecavüz ve ' 'dostluk,. 
ları gibi asılsız bir perde 
da hala sefilane ve sö:nd~;; 
ta.kil lbir mevcudiyet ~w 
birkaç mil~ı:ti yakmda ayill.ı:ı1 
betin beklediğinden kİlll ~ 
edebilir? 

Hitler tarafından altI ~ 
raşılarak ihtimamla ha.ıI: .. ı; 
muazzam Alman harp ~. 
sine karşı yapılan ş.iode.t11 • 
cı:delenitı siklet lilerkeıl ~( 
Aınerikadan fiili ya~~ 
mekte ola.:ı lngiltere ile .e 
yonlarına ve bilhassa ~"1.,J 
Birliğine tah~il ediIJil.le 
maktadır. 1,. 

Bu memJeketlerin ka.J"Ş~ 
ları yegane vazife, Jll Jt' 
düşmana. karşr sonuna. . 
amansız mücadele etmeltttı~ 

Dünyaya tahakküm b. 
tahakuk ettirmek için ss-r 
leketlere karşı şeytani iti' 
planlarım hazırlarken JJ ··/{. 
tasdik ettild tek düStllr• 
ve !hücum et" olmuşt~ Yarın HA BER 

sütunlarında 

Sovyet hava kuvvetleri 128 tayyare 
kaybetmı,lerdir. Bu yekQndan 79 ta
nesi hava muharebe:erınde d~U~ 
mUştUr. 

7 Temmuzda SovY.eUer 201 tayyare 
ka.ybetmi§lerdlr. 

Iarmda gece mUhim muharebeler 
olmamrşb:r. Tayyarelerimiz Ostrov 
Lepel ve Volnisk - Novograd mm 
takalarmda düşmanın zırlılı ve 
motörlü unsurlarına ve d~man 
hava moydanla.nndaki tayyarelere 
taarruz et.m ~!erdir. 

Gece Lepelden Bobruiska kadar 
uzanan mmtakalarda düşman ce· 
reya.n eden hava muharebelerinde 
ve yerde 69 tayyare kaybetml5-
tir, 9 tayyn.remiz kayıptrr. 

En sarih rakamlara nazaran 
7 - 8 tcnunuzda 102 düşman 
tayyaresi talırip odll.m.iştir. 9 av 
tayya.reım.iz ka.YJPt,Ir,, 

KİREMİT AKTARI~ 
Cibalide oturan ~ ~ 

Ya.~ar evinin kiremitle~ıı 
rırlren birdenbire ınuv~ 
ka~ bederek 5 metre . ..,. ·eti' 
ten düşmil§, muhte!ıf ~~ 
den yaralanarak ~:..tı! 
hastahmıesine kaldırJljJll9• 

....... ~1f'-"--···-~ ·- ............. -~ .... -. ~ı ......... ··- ... ~..- ,.... ..... 
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Sun gilnlerd<', tabla.ta da bir 
1 I' oldu, Dünyanın buhranlı 

kt meke::;U \'azlyeti ,.c kollcldif 
t ncr Jileri i~içe geçiren bugünkiı 
.J.rp gibi, gökte de bir buhran 
~ 8a\'ll..~ \'81'. Sanki, huzdan iğne· 

Yağmurlu ~ünlerde, birer göl 
k~ilen mahallelerde bir sandal 
i<okClesi; fena ~y d()ğil !.. Jnsan 
kendini \' encdiktc :r.annederı bl1. 
de o zaman sokaklarda sandal &a
fa"r yaılarrz. 

irsi yei: in 1 

FRANSA HARBiNi 
rolü... -- NASIL 

• 8 • Yazan : Dr. Hans Henkel 

rile vücutlamnızı delmcğc ı.-alı 
~n kış günleriııdeynıi~iz gibi, 
~l'lnadan yağmur y::.ğıl or \'e Ü· 

tti~oruz. Hani, eski ~"'iilhanhc): . 
~o dedikleri gibi t.trt:ınesinl 
nıesek donaeıığız! 

cı· 't'ablatm hu lsynnmıı hh şey 
1Yemeliz ıuı.ma, bu tuğyanın 
:rarıarını önlemek için, tedbir 
hillıryau belediyeli biraz lğneliyc-

liriz. Mrunaf'lh, iğneyi batırma· 
dan ev\'el, belediyenin yapıcı ka
~terlerinrlen biri nı e~ miihiın 
tıı~ olan, 1stanbullul:ıra giizel , c 
r.lan!ı bir 'jehlr ka2ıındırmııya ün· 
ŞtıKını da teha.rfü: ettirmek la· 
~dır, 
~r f!ileri, !!listemle gitmekle 
b her, yalnız ana. cadde1ere in-
l&ar edlyor. İldncl, iiçiincU dcrc
~eki cadde Ye sokaldanı, heniiz 
1ır1edtyenin imar eli uzanmamı5· 

· Hallıukl, birbıd dcreccrlclıii 
llcnttıeclo cncldeler a.<ıfaltlanır 
~ Yollar dü:ıoltilirken, anıda, hiı 

Amnvut kn.ldıranlarllc du.""!.i 
h~ ,,,... ' la gmurJu günlerde gol halini a · 
b n ı>0kaklar da tamir edilirse, 
er halde halk, beledll eye knrşı 

°'1 misli minnet ,.e sükrıın duva
Cakt ır. Biz, hunlann Jıepsi lıirdcn 
tap1t<ım demlyonız. Falmt hiç ol 
~sa ona karşı bir olsun: 1 O 
~r:ııcı sınıf cadde, bir ikinci, t:. 
•"llcü derecede semt 'c so':m.ld •• 

llöylc yapıldı&rı içindJr ki, tabi
~~ isyan ettJği, siirekli yağmur. 
~ yağılığı günlerde, ikinci, ii
!.:llııcü ölçUdeJd sokak \'c caddelc· 
~z deniz ke.cılUyor; gırtfa~'lllllZa 

dar ~amurn hatr:\·on1z. 
nu sokaklara h~il.T. Jraldınm 

)"aprlmasrnr lüzumlu ve liivık gör. 
llıiyenlerden rica ederim: bura
~l'da bari birer hafif ge~ik, birer 
ııta bulundursunlar da, bol;'lllma
~hlikcsine maruz knlmada.n ev
Ier1.mıze gidebilelim! 

Kağıttan bardak, 
kağıttan tabak 

~ Kır gezintilerinde kullnnılan 

1; cepte taşınan kağıt bardak
~ hepiniz bilirsiniz. Fakat ibiz 
uu bardaklardan bahsedecek 
~liz. Bizim bahsedeceğimiz 
~itl'daklar ve tabaklar, masanın 
~rinde dik duran, bir müddet 
~llaruldıktan sonra eskimeyen 
. 'rılnıak bilmediği için cruın ve 
~ni bardaklarla tabaklardan da
.~ kulln:rırşlı olan bardaklar ve 
"<l.baklaidır. 
Kağıttan bardak ve tabak 

~~;nağa 1937 yılında Rusyada 
~anmıştır. Sovyet Rusyada 
;tıt bu işle meşgul iki büyük 
abrika vardır. Bu iki fabrika 
~e vesati olarak 48 milyon 
~~dak ve 25 illil)•on tabak çı
""U1naktadır. 

Dünyanın en uzun 
köprüsü 

~ bünyanın en uzun köprüsü A
lı" <!tikada Okland ile San Fra.n
~~o arasındadır. Bu köprünün 
'{:~~uğu on beş kilometredir. 
~yerek köprünün bir ucun

ıııı..;; 

tmparatorluk de' rintlc ~ülünç 
:i.detler vardı. Tuhaf kanımlar ,e 
ni7Jl.mlar olduğu gibi. Azlolunan 
:ıdr37.amlann, ya kelleleri ke.llir , 
)·ahut pa~alıldan üzerinden ah. 
nıp uzak yerlere sürerlenlL 

ALlolunan ~cyhüli5.liimlnr dıı ev· 
!erinde ot unırlar, kimse ile tema. .... 
ctmcı:Jerdi. F.\'lerinden dı5arı çık. 
m.'\ları yao,;aktı. 

• Uôyle güliinç ya. .. akların, tuhaf 
~t·tlerin hükiim sürdti~rü giinle· 
rın birinde. -:eyhiill..,lıimlıırdan biri 
flskiidnrcla Sultan wpesinde ko· 
nal. yın-rusu bir kö"k saf1n aldı 
F~kat, ki>'.:kü satm - almadan, rS.: 
dı::;alılan izin almak mecburlvt>tin· 
de ol .ıığu l~ln, sıırayn gitti, hu. 
zurn ı:ıktı, saçak iirpc erek ho· 

yun kesti, Sult.anteı>csindcld köşk 
te, yaz günlerini ~eçlrmek için 
müsaade buyurmasını rica etti. 

.Padis:ı!ı, ç.olubriylf' çocuğuyla 
~le giile oturmasını söyledikten 
"'Onra sordu: 

- Uoğnzi!)inin ~Uzel bir kÖ!;C· 

sinde, deniz kenarında hir yalı 
niçin almadın da, t)sl<iidarm hn 
ıssız bir tepı>sinl t.erdh ettin? 

Şeyhülislam zarif 'c niil<t~la.n 
hir adamdı; düşlinmeden l'C\'Bll 

verdi: 
- Rlzlm mc n<•dde hozulma7. 

bir kaide, hir an'an<> \'ardır: Bu 
makama gcsenler, ancak azlolun· 
duktan sonra ynlıda. oturabilirler. 
Halbuki, bu ahdüakannızrn az.Jo. 
Ionduğum gün her tnrafım deniz 
kesilir; o zaman yalıya lüzum 
kalmaz velinimet! 
Mahalde kabiliyet şarttır, b3.riını 

nisanm, 
Temaşa kıl ki her bir katresi dür· 

rti semin olmaz. 

J,AEDRt 

Elmas kırılır mı? 
Elmasın en sert cisim oldu

ğundan sık sık bahsedilir. Bu 
doğrudur, elması yine elmas kr. 
rmtrlariyle çizerler ve yontarlar. 
Fakat elmas sert bir cisimdir, 
Kırılmaz diye sakın pırlantava 
gerdanlık üzerine çekiçle vumia. 
ya kalkmayınız. Kırılan çekiç 
değil, gerdanlık oiur, sertlik baş. 
ka kınlma kabiliyeti ibaşkadır. 

Elmas çok eski zamandanberi 
maliımdur. Fakat elma~;r traş 
etmek yeni hir san'attir. On be
şinci asırda Felomenkte yaşayan 
Lui dö Besekem isminde bir a. 
dam bu işe başlamıştır. İlk traş 
edilen elmas Burgonya dukası 
Şarl Temerer'in elmasıdır. 

b:inci traş edilen elmas ise 
Fransızların meşhur Rejan el
masıdır. Bu elmas çok fena bir 
şekilde tra§ edilmiştir. 

410 kırat ağırlığında. olan el
mas traş edildikten sonra 136 
kırata düşmüştür. 

dan öteki ucuna ÜG saatte gidi
lir. Köprü geceli?ri iki milyon 
mum kuvvetinde elektrikle ten
vir edilmektedir. 

Her gün bir isim 

·Evlenirken nelere 
dikkat etmeli ... 

Son yıllarda fen o kadar iter- · vi! manevi sahada da vera-c;etin 
leıniştir ki kim olduğunuzu bize bu derece bariz ve mühim rolü 
hiç söylemeden yalnız büyü' vardır. Mesela musiki kabiliyeti. 
babanızın veya ecdadınızın kim- ni ele alalım. lhtirnal musiki için 
ler olduğunu söylerseniz size bu- manevi bir kabiliyeti haiz olan 
nu kolayca söyliyebilirim. bir çocuğunuz vardır. Bu çocuk 

Hepimiz ecdadımızla az alaka. hiç musiki dersi almadığı halde 
da.r oluruz. Fakat onların ü.2'eri. dışarıda bir defa işittiği bir şar. 
mızde zaval bulmayan tesirleri kıyı, yahut bir musiki parçasını 
v~rdı~. Hatta Fransız mütefek- eve gelip söyleyor veya çalıyor. 
kırlerınden birisi, bizi idare eden Halbuki bir kwnız vardır ki, 
ecdadımız, halihazıra hükmeden aylardanberi musiki dars.i aldığı 
geçmiş zaman, insanları sevke. halde aynı şarkıyı çıkarmak için 
den de b~r mezarlıktır, demiştir. haftalarca uğraşır. Fakat bu ka. 
Hiç şüph eyok ki ıbu söz biraz biliy~in, gözünün re~i. başının 
müıbalağalrdır. Fakat seciyomi. şekli gibi irsi olduğunu hiç dü. 
zin, a.h18.konızın, tabiat ve te- şündünüz mü? 
mayüllerimizin mühim bir kıs- Dünyanın büyük rnusikişinas
mım herhalde ailemize. ecdadr- !arından bazılarının hayatlarını 

mıza borçluyuz. Muhitin insan. tetkik edelim. Mozart beş yaşın. 
l~r ve tabiat üzerindeki tesirleri- da şarkı bestelemeğe başlamL,. 
nı nasıl inkar edebiliriz. Bizi Betoven ilk şaheserini on üç ya. 
~·uğurup pişiren, yani bizi biz şmda yazmıştır. Bu mu~ikişinas. 
yapan muhakkak ki muhittir. !ardan her birinin e<:dadmda mu. 
Fakat doğarken ailemizden ve. siki merakı daima kuvvetli ol. 
rase" .. usuliyle bize geçmiş ibir ta- muştur. Yalnız Betoven'in aile
kım seciye ve kabiliyetlerimiz sinde yirmi tane tanınmış musi. 
vardır ki bunlar zamanla inki§af kişinas yeitşm.iştir. 
eder. Muhit onların. yalnız tenev Yanlış kanaatler: 
vüüne hizmet eder. Fa'kat bu Bir çok anneler doğmadan ev. 
irsi kabiliyetin ihududu nedir? vel çocuğunun hayatı üzerinde 
Biz atamıza, baJbam..17.a, ecdadı. mühim tesir yaptıklarına ina. 
mıza ne dereceye kadar medyu- nrrlar. ~r anr.e gebeliği müd 
nuz? Aileler vardır ki nesillerce detçe sinirli ,yorgun, asa'bi olur· 
evl8:ttan. toruna budalalrğı bece as, yahut müthiş 1bir hadiseye, 
riksizliği geçirir, yine aileler var büyük lbir felakete maruz kalrr
ki sicilleri bir muvaffakiyet silsi sa doğacak çocuğun da sinirli ve 
lesidir. Eğer yalnız terbiye ve tah asabi olacağı tahmin edilir. Di
sil kafi gelseydi, aynr muhitte ğer taraftan anne gebeliği esna. 
ib~jiş. aym tahsil ve teTibiye. sında iyi musfki dinler, ~l 
yi gömıtiş insanların hayatta yaşarsa çocukta da şiir ve m usi. 
aynı derecede mu'vilıffak olmaları 1d kabiliy~i 1laa1l olur deye bü. 
nı görmekliğimiz laznndı. Halbu yük bir inanış vardır. HattA ço. 
ki aynı 'ctepte okumuş. aynı cuğıun mütomadjyen erkek ve 
muhitte yeti§IDiş iki adamdan bi kız olmasını istemekle de cinsi. 
rini yüksek bir meY7ôae, diğeri· yeti üerinde de ibir tesir meyda. 
ni de sefalet içinde görebiliriz. na getireceğini zannederler. 

Doktorlarmuzde.n lbiri kendi Bu düşünce tahmin ve mnların 
mektep arkadaştannda.n !birinin hepsi yanlıştrr. ~k annesinin 
hayatrnı şu şekilde an1atryor: gebeliği zamanındaki hallerinden 

Bu arkadaş me(ktepte iken ga. hiç müteessir <Aınaı:. Yalnız şu • 
yet çalışkan. namuslu, sımfı ııu ~tmamalıdır. Annenin yi. 
birincili:kle geçen parlak bir ta. yeceğinin üzerin® büyük tesir. 
lebe olduğu halde !hayatta onu leri vardır. Anne has"..alan:ına, 
meyhanelerde, sefil, pejmürde çocuk t.a hastalanır, içki içerse 
sürünürk~ gördUnı. İngiliz arım. çocuğa doğumdan sonra verece. 
terinden biride hayatta muvaf. ği süt !bozulur. Onun için gebe 

fak olmanın sırnnı lbir aile mese. annelerin çocu'.klarmm sıhhatle-
lesi olarak ka:bul ebnektedir • riyle yakın.dan al3'kadar ohnala 

Kiminle evlemne"bi: rı ınzrnıdır. 
Herkesin doğuştan müsavi o. Hastalık irsi mü!irf 

lup, büyüdükten sonra fakir w- Evlenecek olanların hangi 
ya ?.engin olarak ayrıld.Iğmı hastal:tklarm. irsi olup oJ.ma<lığı. 
söylerler. Hall>uki insanlar hiç m bilmeleri 18.zmı.dır. Alacakları, 
de müsavi doğı.mazlar. Daha do- erkek veya kızın bu irsi hastalık· 
ğuşta gerek manen ve gerek !ardan !biriyle malul olup olma. 
maddeten biribiI'lerinden f ark.Jı. dığnu !bilmek ımeaburiyetindedir. 
dırlar. Fen adamlanrun yıllarca Son zamanlara kadar herkes 
ya.ptrh:ları tec.rü:beler şu neticeyi veremin irbi biır ihaatalık oldu. 

::::::ı vermiştir. Yeni doğanlar ailele. ğmııı ~yorlardr. Halbuki 
rinden ~ağıda:ki ıWtJett;e teva- bugünkü fen veremi irs! !kabul 
rüs ederler: hnıa veya hah-mırı.. etmemektedir. .l\Ialarya, difteri 
dan yüzde 50, Uede w nineleri.. ve daha bana. l:enzer besta}tldar 
m.izden yüzde 25, eodadıınIZin irsi değildir. Öyle bestıa.1tklar 

lnglllz hnı.clye nezaretinin sıY..ıcUsU Amerikan kuvveUerinln 1zıandaya iki evvelinden sekWle bir düşer. vardır ki, bir kaç nesil geçtikten 
Celdiğlni hnber ''E:rdı. Bu veraset nisbetinin .isabet.ini sonra meydana. çık.arlar. Zaten 

iZLANDA 
Danimarka ı.sar.1.&rla buz mm'1cketi manasına gelen tzınnda Atıantik anlamak için ren ziyade gözlerin irsen intikal eden fJ"JY hastalığın 

ıleııızınln ~imalınde, \•uknrı tıı.ra.ı:ı&ıı kutb3 yakm 102 bln kilometre geni{. 
1ittnde yU~ n &Ofu&lu bUyük b~ :ıdadır. :Merkezi Reyklavlk !JChlrdir. Ada.. rengi l3.znndır. Eğer mevi ~özlü miadbn değil, O hastalığa kal'§ı 
d~lık volkaniktir. 15:>3 metre yl!İaıl,k!iğinde .olan Hcklı:ı. yanardağı me§hur. bir kadınsanız ve tesadüf en Sİ· vücudda bir istidatdır. 
Clıır. Adanın kıyıları ço'< girintili ve çıkıntılıdır. Birçok flyorlıırı vardır. yah göz sevdiğiniz için çoçukla- tr~en tahrıbat yapan hastalık· 

lkumı mutedil sayılnblllr. Ktcıuı. hararet nakıs 2 den aşag-ı iner ve yazın rmIZin siyah gözlü olmac:;ını is. }arın en mühimi frengi ve alkol. 
Qlt 10 dan yuknnyı. ~·ıımaz. YC\ğı:nıır azdır. Fakat sis adanın u!ukıarın.. tiyorsamz mavi gözlü bir adam- dür. Alkolik baıbalann çocukları 
dan hiç ayrılın.ıız. la evlenmeyin.iz. Bu taıkdirde lbü- budala, ahmak ve ahlaksız olur 
lı AlıaU sah!llero top:anmıştır. 1.Pgane ehenunlyetıl ııehri Reykiavikdir. t•• ki özl t '<l un çocu arınız.ın g· eri mavi lar. Frengililerin evUit.farı ve <>· 
l en;ıeket kısırdır. Çiftçilik yolt git!dlr. Ahali bilhassa 1alıkçılıkla geçinir. l F b ~da kuru balık, yUr. , dert 1h aç eder. adada oldukça zongin bir dcmh 0 ur. aıkat erkeğinizi siyah göz. runları da mutlaka hayat.ta a 
adcnı de vardır. lü olarak seçerseniz çocukları- balarının affedilmiyecek gün.ah 

btı- lzıancıa onuncu e~.?d!l Norvec;lılcrin elindeydi. Sonra mUstakil olara.k mzdan birinin veya hepsinin si- tarını çekerler. Onun için evlen .. 
e• :tnUddet yaşadı. On tıçUncU :ımrc:a Norveçliler tekrar lzlaııda.yı tsWa. ya.h gözlü olma.sr ilı"'..imali var- meden evvel her iki taraf biri. 
;;Uter. lEl!l de Danimarkalılara zt-çtl dır. Eğer karı ve koca ikisinin birinin ailelerinin geçmişini bil· 

L_ lstlklfı.1 fiklrlcri!c meşbu ol:m lzlandalıla: ı9ıS de tekrar istikJa.llerine d özl" · ~v e g en siyaha ve ikinizin de mege- mecburdurlar. 
\' UŞtu. 1918 den l94G a kadar lzuır.da ve Danimarka müttehit iki serbest ~ tnUsUık: .. devıetU. Yalnız Danl.ı::.arka kralı nynr zamanda. mustnkll tz. ecdadında mavi gözlü yoksa bü. Yalnız gencin hayatını bilmek 
eı llda, devlettnln do h'luUmda.n s:ı.) ı!ır, ve tzıanda devleti hariçte Danimarka tün çocuklarınız siyah gözlü do- kafi değil, onu yetiştiren ana ve 

"'lert tarıı!mdan temsıı cdlllr. bl:ınoanm bayrağ'ı beyaz ve mavidir. ğarlar. Fakat ıecdıtdrnız.da mavi babayı da tetkik etmek ıaz.ımdır. 
~04(1 d Danlmaıkn Almanl'l~ t&Tafmdan !.'gal edildikten sonre İngilizler gözlü olan varsa çocuklarınızrn l~divacı 7:ontrol içın 

Uk yolı: Uzt:'rin"ı, ehcmm.yc!:li bir nokta oınn lzıanc.la adasına askeri hiç olmazsa birinin mavi gözlü HaS"'..ahkların vaziyetlerini ve 
«\llH•et tıkarmı§lareı -----~--..;.;~,;... __ ...... !111111111!119-----------JI olması lazmıdır. ka r::!iyetlerini irsen nasıl nesil. 

Maddi salla.da. olduğu gibi fikri i1tn nesile geçtiğim küçük bir 

İŞTE PARlS ı !onları fena halde hasara uğra-
Gece bütn ., nJ ki mıştı. Biraz sonra Alman kıta.fa. 

J orgu u arımı t· ı·k l J -za rağmen u:y :ru.suz r M • rına ye ış ı . cu bucagı olma. 
ne nehrini geçerek g~a~ise ~: y~n ~ıt'al~r._.. ~a herşey hala 
raz daha ykalaşmağa ·affak bır ruya gi.bı gelıyordu. 
olup olmayaca<7ımızı d-~~-v.. • Birden b ire kend"mizi topla
dum. Eyfel k;lesini uCoşunu) odr. d·k. Alman kıt 'aları Parisc gi-

, ncor e . . 1 rd 
meydanını ve Tüilerie'yı tahay. n)or.~ ı. w 

yül edyirdum. Müthiş bir taraka. Sanıye kaçırnıaga gelmezdi. 
Mermi infilakları ... Evimizin ü Mütemadiyen film çevirmeğe 
zerine doğru ate§ ediliyordu~ başladık. 
Müthiş bir topçu düellosu ba.s • Biraz soı;-ra şehrin sokakla
lamıştı .Saıbah saat üçte tekrar rında Parıslilerle karşılaktık. 
sükunete kavuştuk ve nihayet llerledikçe daha büyük gruplarla 
derin bir uvkuya dalmak nasib karşıla§ıyord~k. Yüzlerinde has 
oldu. · mane bir ifade yoktu; lakin ba-

Saat altıda. Marne nehrinin zılarının ağızları hayretten bir 
geçilişini filme. çek~~k ~~i:1 ha • 1 .t~lü kapanmıyordu. Ha)Tetle
zırdık. Gencralın bıldırdıgı mev. • nne seb2p. bu kadar kra bir za. 
kii bulmak kolay olmadı. Kıta. man zarfında: Parise girmiş ol
at, ağaçlıklı bir yerde mükem. manuzdı. İkincisi, bizi bariJarla
mel bir şekilde maskelenmişti. ra benzetemedikleriydi. Radyo 
Garip şey! Askerler lastik san. ve gaz.etelerde Almanlar ihak
dallarla nehri ~e':.erken karşı kı. kında 'bant.başka şeyler işitmiş 
yıdan bir keredk ateş edilmedi. ve okumuşlardı. 
Marne gibi böyle mühim bir ne llk Fransız polisine Le Bour
hir nasıl oluyorda müdafaa edil. get'nin nihayetinde rastladım. 
miyordu? Dün dcmiryolundan Beni nezaketle selamladı. Kcn.. 
geçirilemiyen bütün kauçuk san. disinc aynı şekilde mukall:lele et
dallar nehirdeycli. tim. Vincennes'de yeraltı istas-

Askerlcrin katşı kıyıya nakil. yon.una giden meydanda film 
leri sür'atle başarıldı. makinelerini kurduk. Bu tarihi 

Ordu bu suretle Parisc biraz anları filme tcsbit etmenin bende 
da.ha yaklaşmış oluyordu. za. yarattığı hisler ibeni müddeti ha. 
man kaybetmeğc ~elmezdi. Ef- yatımca tatmin etmeğc yeterdi. 
radnnı toplayarak d"rhal Dam- Alman krt'aları Concorde mey 
martin'c döndük ve Coınpiogne · danmda generallerinin önünde 
Patis şoşesiı:e çrkarak Paris is. resmigeçit yapıyorlardı. AJman 
tikametini tuttuk. On kilometre askerl~nin geçitresmi yn.prnala. 
gittiğimiz halde ue bir sivile ne rmı görmek fevkalade bir şey
de bir askere tesadüf ettik. Yo. dir! O ne intizam, o ne ihtişamdı! 
lumumn üzerinde !beygir leşleri Resmigeçit esnasnda kolumu 
ve insan ceretleri yoktu. Bu ci. mütemadiyen çimdiklyiordum; 
varda en hafif lbir müsademe bi- rüya görür gibiydim ... Bizim i. 
le olmamrştı. çin tatlr bir rüya ... Dü~an için 

Kolayca ve sür'atle ilerliyor• ise bir kabus! 
duk. Şoee kenarındaki kilometre 
taşlarına bakıyorduk; işte 28 VER.SAY ÜZERİNDE~ 
km. Biraz sonra 25 km. Daha BA YRA<1I 
sonra 16 km. 14 km ... Parise 
bir şey kahnaıınıştı artık! 1nat
çı1ığı bir türlü eklen bırakmayan 
Holsapfel ''Bug:iin Parise mu• 
hakkak gireceğiz" diye tuttur-
muştu Tam aıksini söylemek is
terken vardığımız bir yükseldik~ 
ten Fransanm merlrez şehrini 
gördük. 

"Paris, işte Paris!" 
Hafif bir sis içinde yükselen 

Eyfel kulesi bize uzaktan se-
18.mlarmı gönderiyordu ... Sonra 
derece derece güz.el ve düz 'bir 
yola girdik. Paıise kadar geçen 
yolculuğun bu kısmı sanki ibir 
~tiydi. 

Kilometre rakicamları gittikçe 
~yordu. Yolumuzun sağında 
ve oolunda evler belir.mıeğe baş. 
Jadı. Bir tayyare meydanından 
geçtik. Bunun ''Le Bourget'' tay
yare meydanı olduğunu söyle. 
mm. Ha.ritalarmıızı tetkik ecle
rek aldanm.adığımrzr gördük. 
Demek doğruydu. Parisc giri
yorduk. Hangar ve ziyaretçi sa. 

tecrübe ile anlayabilirsiniz. Başı 
nızın §ekli aşağı, yukarı aynen 
çocuğunuza g e ç e r. Gözle
rinizin şekli çocukta görülür, bu
nun gibi vücudunuzun bir çok 
kısımları da çocuklarınızda te • 
kerrürünü görürsünüz. 

İşte bedeni ve hatta manevi 
sahada görülen bu ince uygunluk 
dolayrsiyle ana veya babaları. 

mıza medyun olduğumuz çok 
şeyler vardır. Onun için evlene
cek gençlerin teşkil edecekleri 
yııvanm selameti için biribirlcri
ni, ve biribirlerinin ailelerini 
tanmıağa mecburdurlar. Eğer 
aile CElniyetin temeli ise, ve 
eğer gelecek nesle büyük bir e
hemmiyet veriyorsak bu kont
rolü kısmen hükfımctin eline 
vermek mecburiyeti vardır. Ev. 
leruneden evvel her iki tarafın 
da mutlaka doktorlar taraf mda.n 
sıkı bir muayeneye tlbi olmaları 
mecburi ve zaruri bir meseledir. 

YoMılmağa vakit bulamıyor. 
du.k. Önümüzde daha mühim ve 
da.ha !büyük lb}r hedef vardı. 
Almtn milletini. esaret boyun
duruğu altına alan o aynalı sa. 
londa film çekmek !hoş bir §eY. 

olacaktı. Sür'atle Versay sarayı. 
na gittik. Sarayın büyük ikapısı. 
na iki tankla iberaber vasıl ol
duk. Civarda patlayan tek tük 
tüf ek sesleri müsademelerin 
devanı ettiğini göst.eriyordu. 
Düşman temizlik ameliyesine 
uğrayordu. Paris ve civan düş. 
mandan resmen temizleniyordu. 

Gözlerim sarayın damına, bay. 
rak direğine çevrildi. Tanklar• 
dan ibüyük fbj,r Alman lbay.rağmı 
aldmı. Yanıma ibir er alarak sa
raya girdik; büyük salonlardan, 
sonu gelmeyen mt?rdivenlerden 
çıktrk. Karşımıza ufak bir ik~ı 
ç.ıktı. Açılmakta in.ad eden kapı 
bir omuz darbesiyle dc\Tildi. Sa· 
rayın taraçasrndaydık. 

Ba)Tak direği biraz ötede)rdi. 
Demek yanlış yoldan gelmemi§. 
tik. 

Aşağıya baktık. Sarayın önü, 
henüz gelen Alman askerleriyle 
dolmuştu. 

Aşağıya. sesltındik. 
Herkes yukarıya baktı. Hazır 

ol vaziyetine geçerek ''hazır ol, 
sancak merasimi!" diye bağır· 
dun. 

"Dikkal... Sancak çek!" Bay-
rağımız yavaş yavaş ve dalgala
narak direğe yükseliyordu. 

İşte. cephe bo:;'UllC<l film çeıt. 
mekle meşgul olan bizler, Ver• 
say muahedesinin ayıbını örte
cek olan Alman bayrağını böyle. 
ce versaysarayma ~tik. 

(SON) 

Yarın 

Narvik 
harbini 

Bu sütunlım:la okuyacaksınız 
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o @l lr o ifil o ifil 
St'yahat hlkflyelcrı, macera ~ 

mo.n.lan v filmlen şlınnli Am.ori
!uınm kovboylnrnıdruı pek Çko ba.h. 
eder. Farvcst vadilerinde atları.. 

nm sırtındn ku gibi uçarak ma -
ccradan maceraya koşan bu ce -
sur insanlar biniciliğin ve o.tJcılı. 
gm şclı seri olarak birçok hilner. 
ler göst rır. Bu adamlıum bll.hns.. 
s:ı takdire d ğen meziyetlerinden 
b:.r tanesi Lasso ismini vcrdiltleri 
kementlennı kullnnmnktnki me -
har tlcridir. Zira bu kemeri kul 
lanın.ak lçın pchlivnn kuvveti, 
knplan çevikliği, canbaz biniclll • 
ı:P, kartal gözü ve Eyüp sa.bn la. 
zımdır. Lasso insanın muhayyil:€' • 
ıafni çl'ken bnmba.şkn bir muhitt. 
kullanıl.rr. Uçsuz bucaksız yeşillik. 
lcr, tozu dumana ko.tarak yıldırım 
gıöi kaçan vahşi hnyvnn sül'ülerı, 
bunların nrknsmdıı.n dolu dizgin ' 
kovalı~a.n kovboylar ve havada eL 
yalı yılanlar gıöi daireler çizerek 
vızlıyan Lasso!ar. 

Bu iptidai fakat korkunç silıllun 
ne olduğunu bUo"Ün herkes bilir, 
Bu, ucunda bir ilmek bulunan ale
IM bir iptir. nmek bir ho.yvanm 
boynuna yahut bir insanm vUcu .. 
dnna geçti mi, ip çekilecek olursa 
dllğilm E>Joşır, insan veya. hayvan 
bob~ur veya smıstla bağl:a.nır. 
La.sso ya.pılaıı ipler çok sıln örU~ 
müş, çog sağlam ipLerdir. Kalın • 
lığı bir, bir buçuk santimetre ara. 
smda değisir. llmck çabuk bağ _ 
lansm, diye ip yağla.mn.Jştn. Ame 
lika.da ve MekSjlcıda Lasso ipi ya
pan birçok mUeseescler vardır. Fa 
bt Meksikn.da ) apılan Le.ssolar 
.Amerlkada yapılanlara nazaran da 
ha çtirUktUr. Bugün Amerlkada. en 
iyi Lasso yapan mUemeee Şlka • 
@ıOda bulunnuıktadır. 
~en Lıuteo, blriblrine l)ri1l _ 

.m.Ui üç meşin ammdan yapılırdı. 
Meşin ipe nn.za:mn daha sağlam o!. 
masma rağmen bugün meşin LM
ao yoktur. 

BugUn de çeti,t çctlt, boy boy 
le.seolar vardır. Boylan 9.10 met.. 
re kısa. lassolar va.rdrr. Fa.kat ha. 
kiki kovboylar bu kadar kma bir 
bssoyu lrolla.nmayr şe~ 138-
ya.rlo.r. 
Diğer tnraftruı 20. 30 meıtm u. 

zunluğwı.dak.i ] 3S90lar hak.iki pro. 
fcsyonel kovboylo.nn sil3.hıdır. 

Lassoyu o.tmn.k, ilmeği arzuya 
göre avla.nacak hnyvanm başına, 
gövdesine, yahut ayaklarma geçlr
mek kovvoylarm en bllyillt meba
reUdir. Bir iple koşa kota kaçan 
bir h yvruıı ynko.üımnk Uı.bii çok 
:r.or bJr iştir. Kovboylar uzwı bir 
çıraklıktan sonra bu 1 i öğrenir • 
ler. Kovbov için lnmıo a.t ve rıe.voı. 
Ter ve Vlnçestcr kadar mühim 
bir cydir. 

.~ 

Kovboy eğeri. Laıs8o eğer üzerine bir çengelle 

I..asso atılıyor 

H A B E R - :A.J..]am po!!S! 

a 
a 

maldır. Bu işleri yalnız iyi bir bi. 
n.ici başarabilir. 

Kovboyun bu safhasında I..asso 
kullanılmaz. 

Fakat şimendiferle sa.t.ı:ş yerine 
önderil~ek hayva.nlan tutmak i.51 
ne sıra gelince o vakit lasso mey
dana çıkar. Çünkü ibu hayvanlar 
çadırda deli gibi koşar. O va.kLt 
Lasao havalan bir ok gibi yararak 
bir beygirin, yahut blr öküzün 
boynuna sarılır. Kovboy bir taraf. 
tan, bu cendereden kurtula('.ağrnı 
sanan hayvan da diğer taraftan 
ipi çekerler. Hayva.nm kuvvetli 
çekişiyle eğer sallanır. O vıı.kit 
kovboyun eğer üzerinde muvazi' .. 
neyi kaybetmemesi çok mlihlm bir 
meseledir. Fakat hayvanın bu ça
bıılayı.şı çok sürme;"Z.. Kovboyun 
yıı.rdmıc;rları her taraftan koşarak 
bu yarı boğulmuş hayvanı yaka • 
l:ırlar. Yere ya.tınrlar ve istasyo
na. kadar götürmek içln tıpkt bil' 
paket gibi bağlarlar. 

Binicinin bu işi yapabilmesln • 
de nekadar mahir olduğunu tak. 
dir edebilmek için mtihakkak su. 
varilikten iyi anlamalı: lazmıgel • 
mez. At lizcrlnde silah atmak bi .. 
le Çok m.üşkUldür. Bu iş iç.in di1. 
ginJerl brrakmıık ve hayvanı yal .. 
nrz dizleriyle tutmak lfıznndrr. 
Laseoya gelince rol'luk bir kat da 
ha artar, çünkü kemendi fırlat • 
mak için at üzerinde mu .. 
vazeneyi b o z a c a. k birçok 
hareketler yapmak 18.zımdır. lgte 
bu mahzurun bir parça olsun önü• 
ne geçebilmek Jçin kovboylar a .. 
rap eğerlerine benziyen ve kenCü.. 
leline lstina.t :noktası teşkil eden 
eğener kullarurlar. 

Kullanma.cu çok tehlikeli oluşu
na rağmen kovboy laseoeun.u, bir 
esd zaman ~vaüyeeUıln kılıcmı 
sevdiği kadar sever. lAIMO kov • 
boyun ~ret Jc.aynağıdır. Bir mu. 
harrir kmiJoyJa.roan bahsederken 
RÖyle diyOI': 

Bir kovboyun kendiBinc hilnnet 
ettirmesi jçin kemerin.in sağ vıe 
BOlundaki aiWılıklarde. iri çapta 
birer kolt. tabancaeı ~ k&fi 
ıh.ı~"' • A~ MıJ:li' - :ı...

linde las.sosunun sanlı olmnsı Hart 
tır. Lasso, koYboylar arasında 
sonsuz münakB§&lara sebebiyet ve 
rir, birçok .kavgalar, silfilıla değil 
lıı.8soyia halledilir. Las8o atJşlan 
et:rafmdA balıislıer tutulur. Laeeo 

• i1ıe c!Qeilolıa.r yapılır. Kondkaltla _ 
mı ""kan gütme,, Adeti Amerika.. 
nın tamamiye medcniletmemi§ u .. 
zak mmta.kalarmda da val'drr. Fa. 
kat burada hançer veya tüfenk 
kıılianılmaz. Öç la.sso ilo nlmır. 
I..asso kov.boyun milli ve mukad .. 
des silahıWr ... 

Hn.yvnn, okuz, ya.lıut katır, Otı 
metre kcıdar ilerdedir. Kovıboy 
namzedi vo.zfyet o.lır. Sağ ell las.. 
eoyu, Umeği.n yambaşmdan tu • 
tar. 1ptn diğer klsmı kulaç halin.. 
de öte-ki elde durur. Hedef çok 
ya.km olduğu için çırak sol kolu
nu gerer, ve bir bilek hareketiyle 
ilmeği atar, bu ta:müı. ltısso ntıma
ğa kovboylar düz atış derler. Ya
knı hayvanlnı-ı ya.kalanıak için iyi 
bir atıştır. Fnka.t bu tarma attlan 
lasso on m treden uzağa gitmez. 

Birleşik Amerika kovboylan 
Mck.'iika lro~boylanna re.kip sayı .. 
lır. Maamafih Amerika. kovboyla
rı Lassoyu Meksikalı rncslekdas • 
la.rmdan görerek !kullanmağıı. b~fl. 
lamışla.rdır. Meksikanın şimalinde 
bilhassa So.'lOra.da. bulunan k<Mx>v 
lar La.seo kullanmakta çok ma •• 
birdirler. Bu kovboylar garip kı • 
yafetJeıini t&mam~·le muhafaza 
etmişlerdir. Zutıı patlak renkli 
pa.ntnlonlar, bu pan.talonlann kal.. 

------------------------ f çalan dar, paçaları geniştir. Gri 

Hayvan 15 metreyl ıs metre 
ara.s nda bulunursa. o vakit lasao, 
Kali.forniya usuIUndc atılır. :llınek 
kol ucundan tutulur, birkaç da.ki. 
ka sa ıı sola sallanır, sonra biltnn 
bmylıı. ftrla.tJlır. Bu sırada kov ~ 
b>y bir taraftan da. tıpkı uçurt • 
ma uçurur gibi <.'tindeki lpf par -
ına.klannm arasından enlverir. Bu 
tarzda btlyük bir hızla ntilan 30 
metre uzunlUb'llndn.ki bir 1 aso bir 

(Gaze~mlzlrı blrlnd ııayfu!lında 

ha lık larımdakl tarllı (.'C'l'ÇtWesl ku. 
ponn.)la blrlll'ro gUnderllccCk) 
EVl.ENME TEKlllI•'l.tml, tŞ ' \UA• 
l\lı\ , iŞ \ ' t:Jtl\U., T.IM. SATDI 
gibi Urari nın.hl3 t'tl haiz olmıyıın kil.. 
çlık llAnl.ır paraııı,; ne1'rolunur. 

yılan gibi rvnla.rok hayvanın bo. lı ve işçi arayanlar: 
ğazma gecer. 

Sürll i 1e b rnbcr koşan bir hay. 
vanı )akalam:ı.k icap ettiği ·akit
sc kovboy eğilir v:e ilmek yere te
mas eclebH cck bfr şekilde lasso. 
yu frrlntrr. Lnsso geçerken a.yağ-. 
ru kaldıran b }girin yat;rz dt'rhal 
im "' tnkıltr. 
~so kullanan kovboyun vazi -

Yetinin ıcabmn göre Inssoyu ne bi 
dm ntınnk W.znngcldiğini derhal 
kestirec 1: kndnr bu silaha. alış • 
kın olmnru W.Zrmdır. Herhangi bil' 
tercddUt koVboyu derhal öliimle 

• Bcykozda, 1.ııkele önUndekl dal.. 
yanda gönde sekiz saat kazıkta bek. 
llycce:r Uç kl§iye UıUyaç vardır. GUn 
de 2 lira yevmiye verllcc .. ktır. Dlğ'er 
mesal ınatıerinde ağ kurutacaklardır. 
EaUh, Kızt.qında Ci numarada bacı 
SUleyımın Akarııuyn müracaat. 

• Lise son sınıftan a)Tılmı~ oldukç:ı 
d:ıktllo bilen bir genç iş aram!lktndır. 
(R.G. '/4) remzine müracaat. 

• Rumca, Fransızca, tUrkçe yazar 
ve ok.:r 24 yaşında bir bayAn hafif ev 
işi tczgtılıtarlık yapabilir. Ev işini ec. 
nebi \'nnınd:ı tcrcıb edc-r (Sumer) 

karvı karşJl a. bırnknbillr. 
Lasso atmak icin Yaln'Z bu sL rcm.wJc mUracaat. 
hı iyi kullanmak kMl gelmez. • Orta yaşlı, n muslu v!' emniyetti 

ilo-.;bo-.;un a nl zamanda i)ı bir su I zcl yemek yapm:ı. mı bilen bir ka. 
.ıri d olmaması ldzımdır. Ztrn dm bir tıUcnln yalnız yemek ~lcrlnt 

damın nt lizt'ıind<' kuU:ı.nılır. 1 ehven btr tly ll yapma.} o tıı llpUr 
0 r ide kovboy namz dı ata bil'- Kô.}e de gld bllır. T rıab ı c dde 1 
meğ1 de lS rL e>lidir. Kovboyun I 189 ııumnrnd:ı 3 Unc U k tta ayar. 
l>'ndlği atrn e erinde bl.r ç<'ngl'l ı V A. ya mUr cant 

lleyoğlu tngUi.z sefarcthnnesJ arka· 
smda Cumhuriyet gazinosunda Ah. 
met Gttngör. 

• lst.nnbul konservatuarı ilk direk. 
USrU profesör Hegen1n en muktedir 
talebclerina n bir öğretmen piyano 
dersleri vermektedir. KUcUklerle de 
Ul?ra!fabillr. (Bayan Beky) re.mzıne 

mUı'Scaat. 

• Ltsc l'IOll amıfa geçml§, 1''raıuıızca 
bilen ve çalı~mak mecburlyeUnde o.. 
lan bir bayan reamt maesaesclerdeıı 

b!rtn:ic tahslllle mUt.enaıılp berh8.ng1 
bir iş nnmaktadır. Riyazlye.&l kuvvet.. 
il, yazıs: 1)1dlr. (Çolta ele) remzine 
mUrncaaL .. 190 

(S. !!: U P.) remzine müracaat 
• lstıın~uı A.merlka.n Kolejinden 

mezun lngUizce ve az çok daktilo bl· 
len tıcr tllrlU ticari mubaberata ve 
tercümeye muktedir bir genç iş arı· 

yor. (Teziş) remzine mUraı:aat. 
• Resmi vazifesi olan orta ynoıı 

ve y tnu: bir kadın t's!cl!dnrda tcrci
bnn Paoa limanı kısmında yahut mı. 
dıkoydc bir aile ) anında ldralık ve eş. 
yns•z iki oda. ııramaktadır. izahlı 
mektupla tArkndnş 4) remzine mUra. 
caat. 

• t:zun n1üdı:kt Par! tt:' k ımı~ Pljl. 
YC' ti<::. ret mektebinde v Sorbond:ı 

tnMll görmUş btr bny n fmnsızca 

renkli geni.'} şapkalar, kocaman 
mahmuzlar. Meksika kovbovla'rı 
Kaliforniya. Ar.izooa. ve Ko~rado 
kovboyları a.rasuıdn üç yıl evvel 
yapılan bir la.8f!O şamı)Iyonluk ma 
çında Vısante Opepeza isminde 
bir Meksikalı birinciliği almıttir. 

Cenu:bi Amerlkıı. ovelıı.nnda. ya .. 
51y!ln GofilOlar da lassoya benzer 
Bolas isi.mu bir sHah kullanırlnl' •• 
Bu da lasso gibi uzun bil' iptir. 
Fakat Uclliida. bir ilmek olacak 
yerde iki kliçlik kurşun yuvarlak 
val'dır. lp alınca hayvanın boy -
nuna. veya ayaklarına sarılır. Bu 
I..ıı.ssodan daha kolay kullanılır. 

Lasso tarih"e de girmiştir. 1s _ 
panya • Amerika harbi aırasında 
bir Amerikan vatanperveri silah • 
ları lassoda.n iba ret bir alay yap.. 
mağıt teklif etmişti. Bu teklif ka.. 
bul edildi. Fakat alay teşkil odi • 
!inceye kadar harp bitmiş oldu ve 
lnsso alayr muharPbe etmeden d a 
ğıld ı. 

Aldırınız: 
Ap~ıda rumadan 7aulı ota. .. 

ku,.ucnJanmıua oamlarma retea 
mektuplan ldarellaaemJs499 Mr(im 
Mbahtaa ötleye klMlar ..e7a ... , 17 
deo ıonra aldwmaJan rica oluaur. 
CPAk 37) (S. sı (l{,M. ı (Kazanç) 
Çenlc 155) tTckyıldız 'll IEroll 
(Bayan aşçı) !Hadiye) 12092) (Ous) 

1 ı.~.K.R) IKüc;llk
0 

2041{Sumer)1 YUksekJ 
(H..Ç 35) CMar) ıX. N ı (''Sevim .. 

Gütmeden dinleyin 
imtihanlar hep ııcaklarm 

baıa vurduğu zamanlarda 
yapılır. Onun için, çocukla -
rımızın düştükleri bazı ha. 
talara gülmemek lazımdır. 
işte bunlardan biri, gülme
den dinleyin: 

Tabiiyat imtihanında mu
allim soruyor: 

- Canlı varlıklarda \abii 
hararet ne kadardır? 

- insanlarda 37,5 hay. 
vanlarda 41 derecedir. 

- Hararet nasıl ölçülür? 

- İnsanlarda koltuğun al-
tına termometre koyarak öl
çülür. Hayvanlarda iki usul 
vardır. Ya termometreyi hay 
vanm vücuduna tutarak, ya. 
hut da ... 

- ???? 
- Yahut da hayvanı ter. 

mometrenin içine sokarak ... 

- Bizim fmdık Mahmut 
'flA o ' 1 u etmif··· 

-Deme? 
- Yankesiciliği bırakmış, 

Y emiıte suculuk ediyor! 
Diiftü zavallı! 

lspiritizma oyunu oynu • 
yorlardı. Masa dönmeğe baı 
ladı. Bir gürültü iıitildi: 
Ruh geliyordu. 

Masanın baıındakilerden 
kadın, yava! sesle yanındaki 
erkeğe: 

- Kocam geliyor! diye fı. 
sıldadı. 

Koca.eı geldi. 
Kadın sordu: 
- Eskisinden mesut mu-

sun? 
- Çok mesudum. 
- Neredesin? 
-C~ennemde 

Biraz kenara git koca
cığım, bana yatacak yer bırak 
madm! 

Yardır. l.asso bu çc>nge!C' sarılı ve 'ı • Orro tahsilli. uzun zaman yol ve 
ip·n ucu Ç<'n clr sıkı sıkryn bn~lr- bina ı ı rind <; ıtı,,ını ( n ı,ıcrını• 
dır. Kovbo\"un ilk t ı f nınhlarca j ''akıt btr gene mut ahhlt yenınd ve. 
mcs..-ıf yı l<aplıyan meralara aalve- ' ya d•>vıet Lşlcr1nde çalışmak üzere i~ 
rflmış okiızlcrl veya atlan topla. aramaktadrr. Taşr vn d~ gtdcbılır. 

dakUlo v ısıeno d rslcrl verm kted'r 
lsteno rıwtodıı lıcynclrı llcldlr Türkçe. 
de dahil aııırl il nlan ya1.ar. (H.A.) 
remzmc mUrnenat 

remzine mektup ya1.an N K. nın al· 
dırmııs. ıc:ın b~r mcl,tup bırakılmıştır) Çocuğa böyle şoföt lük öğre. 
(F.K.R.) (K. l2) (F. 4 ) lHııcı 199) • tilmelidir ! 
(Tek) C Ka. -41) 

1~ T E M: 1\f U Z - 1941 

Kız - Beni bu gece balko
nun kapısında bekle, gelece
ğim! 

Erkek - Yemek oduında 
beklesem olmaz mı sevgilim ! 

Borsaya tabi kadın 

Biı- k<' :!.nm yaşından bah
sediliyo .f udı. 

Biri: 
- Kendisi o\uz ikisinde 

olduğunu söylüyor, dt>di. 
Oteki: 
- Yok canım! dedi. Ge

cen sene bana kendisi otuz 
beşinde olduğunu söylemitti. 

- E, elbette. Geçen sene-
den lıu senrye kadar ... 

-???? 
- Hazır parasını 

ye bitiriyor. Şimdi 
gençliğile satacak!.. 

yiye yi .. 
kendini 

Duramazlarmış. 

- Birkac hafta oruç tutmanın 
mideye çok büyük faydalan var• 
mı!}. Siz neden tutmayorsunuz? 

- lmkfı.m yok da ondan .. Biz 
kan koca bir gün bile sabahtan 
ak§allla kadar biribirimizi yeme
den duramayız. 

Değişikli'4 

Ha.kim Evlendiğiniz zaman 
kocanız sizi seviyor muydu? 
Kadın Sevmez olur mu. ya• 

nına sokulduğum zaman lr.ılbı 

çarpıyordu. 

Hakim - Ya !,1imdi ? 
Kadın - .Şimdi ok~~arpl· 

yor hakim bey. 

Şoför, süt sağıyor, · 

İnsandır yanılır 
Erkek karısiyle çene yanşı 

yapmasına. imkan kalmadığını 

anlayınca: 
- Sen, dedi beni budala rnı 

zannediyorsun? 
Kadın: 

- Hayır, dedi budala zannet· 
miyormn. Fakat düşün ki ben de 
insanım. pekala yanılabılirim. 

Evlenmeğe sebep 

Genç kız alacağı erkek de ~ 
saret ve zeka arayordu. 

Erkek: 
- Gecen gUn seni denizdcl'l 

çıkarmam, muhakkak bir ötUtıı• 
den kurtarmam bir cesaret ese· 
ri değil midir? 

- Peki ya zeka? 
- Seni istediğim gibi kucak· 

layabilmek için sandalı da bel'. 
devirmiştim. 

Bu cevap kızın h~una gitti .. 
evlendiler. 

orERATO" 

Halid Ziya KonuralP 
lJUNCI OERRAHIDOÇEN'fl 

'B~yoğlu tstıklAl Caddesi ElbaDl,. 
Apartmanı ı Numarada 

tier ırlin ötleden &i>nra 7 ye ~ 
Telefon: uıo' 

,.. .. 
Dr. Kemal Özsan 

idrar yolları hastalılı· 
ları mütehassısı 

l\e~ o~lıı hıtikllıl C'.addeııl No. 880 
Hıırsa l'a1..arı Ustll Ohan>•" 

Apartıman '.fel: 41285 ---·-
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:azan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 

~OK FAYDALI BiR öGOT 
Nakleden: L. L. 

O zamanlar "Gül,, mec.. 
muasının intişar sahası çok 
genitti. Tur gut Menekşe, 
''Gönül,, mahlası al' .. mda 
mecmuanın aşık oltuyucula
rına hakikaten çok faydalı 
nasihatler ve güzel tavsiye. 
lerde buiunurdu. Hatta mec
muamn parlak muvaffakiyc. 
ti en ziyade "gönül işleri,, 
sütununa atf edıliyordu. Mez 
kur sütunda her hafta, kalb-

mi şimdi anlıyorum. 
. t, f et ommı~ henüz 

'-- • ~lAi Q ı\.ı:: Qin """'Rl CrinlŞ uııc;:6........,• , •UU• 

hı ~I rağmen sakat 
~~ smıgile.rine doyama· 
~c k ltaYbettiklerinin hasretini 
l'ılı 0~u da; bularak onu bağ 
~· büyütüyor ve Ekremin 
tır 1~ tnQsum simasında göç
~ellş bır ailenin bütün bir iştiyak 
t llllıhabbctini ya.<ıntara.k ona 
~1 belli olan bir zanfla sanlı-

&; tı .• 
f;r kış gtmü bu sakat ve cı. 

~,:at sevgili yavrucuğumı da 
~ .ttı.. llikleri donduran so-

'e karlı lb:ir günde Ekremi
;ı....<nııar için bütün bir ömrilnü 
""leı ...... 

"'uış olan analnnnın sıcak 
~.. kendi elleriyle terketti. 
~lü baba bu dal"beden son

ı ~bütün münzevi ve sakin 
le.ılıayat ynşa.mağa b~ladı. İki 

ta ~eç.isi birkru; tavuk nldı. 
ilın onlarla uğraqarak avu-

l~l'du. Sabahleyin eri..~nden 
:ilar-. tavuklarına yem atar 
~ni da alarak yakın kır

~ &'iderdi. 
ll' g·· 

~ un tesadüf onu yavrusu 
~n. Pek çok benzeyen genç 

}( elıkanh ile karsılaştırdr. 
~!'dan dönüyordu. Evinin ö-

b.ge]diği uı.man komşu evle-
• 1. 
tj l'tnde bir çok insanlnrm 
~~Çıktığını gördü. Kapının 

iti e. mahalle halkından ft:iir 
....._ §1 duruyordu. 
~ liayrola ne var? di) c 
u. 

'l\~rnn.l Beyin annesi rahat.. 
~-~· dedılcr. O, Kemal Bey 
eij~tı da tanımıyordu. Re. 
L.~ı ağıla ka.padiktan sonra 
."'<ll!tnadığı komşu unun feH\-

~ :yardım etmeği bir insan . 
h:~~ bilerek diğer komşuları 
;atalannn komşusunu ziya.. 
~ l!ıtti. 
tpıda kendisini karşılayan 

~aııe imamını görünce kalbi 
nere daha sızladı. İmam efen. 

eteklerfrıin zil çalamk ka
h- h~ı, hızlı ~ıkışınini hiç de 
a .Yoranı.adi. RüştU &banın 

'J>~trılarn karşı nedense ısın. 
11 bir sevgisi vaı:dı. Ne za. 

~ :ıııardan birisinin sık sık 
~ cı girip çıkrşmı görse, ora. 
hır- gün ölümüne intizar edi

~~kr hastanın varlığım düşü • 
~ kendi kendine mua7.zep o. 
~ Onlann, göz~ nşı mukabi. 
~1 le hüviyetimi içersinde r
t l'ıthunun sönmek bilmeyen 
~htirasını daima ve nefret. 
ir ılardı. Hatta bir gUn bu 
l~lında hh•lerini açığa vur. 

~~!' da çekinmedi. 
~llılk~1 hastalandığı zaman 
~n Alı Erendi ile karısı ölü 

~1 Gülsüm hannnm ha ta. 

~1\1\açan şövalyeleri tuta. 
"'" I~ mı? 'a· • I 
\>~"tl~t tanesini yakaladım, 
,- lfh! 

? liangi millete mensup-

' S· · ut Fransız şövalyesiy. 
~~~ lt~h. asilzadelerinden 

\lıl 111 ile yol üstünde o
~ıı1 ardı. Biz birdenbire 
lııt Şkasıdnan önlerine 
l~ta k ll'dılar. Türklerin 
llar adar uzanacağım 

•nda.n geçirmemişler • 
's· . ' tıı kı' •·ı •• d" · rn go .. uı u ora-
'-~ .. 

"'0 Yl''I y u erden biri .•• 
qj il akaladığıuız şövalye 

ercde? 
• 1 

~t\~ÜıternJe beraber ar. 
~~eliyor. 

~'~? 1~n o?u ~~steme bı
dıtı ! e kı bırhktc getir-

yı sık. sık ziyaretleri csnasinda 
sabrı ve takati tükenerek hocaya 

· Cinetini muhafaza ederek sor· 
muştu: 

- Hocam bir cenazeden ne is. 
tifade edersiniz? 

Ali Efendi bu suali anıamayın_ 
ca. yani dedi: 

- Bir olüden sonra hizmetiniz 
mukn.bili ne kazamrsımz? 

- Eh .. fakru haline ve servc. leri yabancı bir kuvvetten 
tine göre değişirlbu iş Rüştü Bey. ımdat bekliyen en ntağı o

- En fazla ne temin edebilir- tuz ki§İye cevaplar yazılıyor 
siniz? du. 

- Arzettim ya efendimi? .. !ki Tabii, "Gön51,, imzasında 
mecidiyeden tutunuz da ıbeş lira. Turgut Menekşenin gizlen. 
ya. kadar değişir. diği bilinmiyordu. Böyle hal 

Rüştü Baba cebindeki bütün lerd<', güzide ve alim şahsi. 
yeller bir §Öhret kazanmak nakid mevcudunu üç, beş fazln. 

sile hocanın önüne dökerek : arzusile esrar perdesi altın-
- Kuzum Ali efendi .Alla.hını da sak~anm~yı \ercih ede.r. 

seversen bunları al da bir dahn ler. ~ılvakı B. Menckteııın 
b" · - ı zevcesı de kocasının bu ho! 
ızım eve u~ama. . . ve nazik vazifelerinden ha. 

Ne yalan so,Iiyeyım. Senı her 1 b d d v'ld' "G" "l b .. . . · k er ar eg1 ı. onu u 
gun evımın kapı~ını çalar en bah · k k " · 

··ro-k ·· -· - a gelı' sı arısına aç..ma tan sıs-go u çe yuregtılll agzım . t 'k k' . d" z· 
yor. Çünkü eminim ki, beni tesel ematı . 1~uMrett?dçe. ~.ır 1•k 1

-
li eden sözleriniz altında siz. her ra sevgı 1 ... acı esı ,cıraz ıs. 
,...ı;.. 1 v . k tın v:e ba'hoı· • kanç oldugu.ndan, kocasına 
t;""" a acagınız 1 a ·•l<fl bö" I k d I 
"in b' ,.,.] kesenize girme. Y e sayısız a ın ar tara-... ır an CV'\ c f d k .. d . l . 

·n· t . ediyor muı::<ıunuz ın an me tup gon erı me.sı-
sı ı emcnnı ır' • k . h . ~. 
gibi geliyor . .Allah rızası için nı atıyen. azmetmıyeccgı 
bir daha benim kaprnu calma ve ve _ona fecı k~ka.?çlık ~ah.ne. 
bana görünme, knlk git; diye lerı yaratacngı şuphesızdı. 
imam Ali efendiyi evinden kov. Turgut bu fikirde idi. Hat 
muştu. 

Rüştü Babanın Du hareketi 
muhitte duyulmus ve hakkrnda, 
dinsiz adam. filozof adam diye 
bir hayli dedikodu da yaP,ılmlfill. 

ta karısı hazan kendisinden 
"Gönül,, imzası hakkında 
maluma\'. kopannağa teşeb.. 
büs ettiği vakit ona mübhem 
cevaplar venniye çal~ırdı: 

- •' önül,. mü 7 Mecmua 
O, bugün de imam AH efendi. direktörlüğünün mahiyetini 

nin evden tel3.şh. telAşh sıktığr- bildirmek istemediği eua -
nı görünce ona bir şey sormamış. rengiz bir şahsiyet. 
tı ama, içerde bir felaketle kar. .. - Bu adam hoşuma gidi. 
şılnşacağuu da az, çok 'tahmin yor. Her hafta öğütlerini ta. 
etmişti. kip ederim. Hakik&ten kes. 

Kendisini sofada biri karşıladı. kin zekasına ve ince görÜ§Ü
Fnkat. Rüstü Baba hayretle ye. ne hayranım. insan kalbinin 
rinde mıhlanıp kalmıştı. Bu deli- en kuytu ve gizli köıelerine 
kanlı rahmetli Ziya'sma ne ka . kadar hulul ederek onu oku. 
dar da benziyordu. mak maharetini gösteriyor. 
Kaş, goz, boy. ren!c tıpkı tıpkı Bravo bu adama ... 

oydu. Bu sözler şüphesiz T urgu-
- Buyurunuz beybabacığmı. dun gururunu gizlice okfa-
- Geçmiş olsun oğlwn. Anne. ' maktan hali kalmazdı. 

niz rahatsızlanmış. yanılmıyo · 
· rum ya? Kemal bey her halde 
"iz olacaksınız? Dünya gailesi bi 
ze konumuzu komşumuzu unut • 
turdu. 

Delikanlı yumu.,c:;ak ve samimi 
bir sesle: 

- Tcşekh"lir ederim lbeyba'ba -
cığım , diyerek onun elini öpmfış 
\'C misafir oda ına almıştr. 

( Deuaı11 ı vcır) 

O gün "Gönül,e gelen 
mektup yığını arasında şu 
kağıt ta vardı: 

"Sayın bay "Gönül,, 
Gönlü ıs\ırablarla kıvra -

nan ~enim gibi biçare bir ka. 
dına halaskar öğütlerinizi 
esirgemiyeceğinize emin ol. 
duğum için size başvuruyo -
rum.Dört yıldanberi evliyim. 
Aşkla evlendim; faknt hisle. 
rimin takdirinde hata tjtiği. 

"Umitsizlik, nikahunız • 
dan altı ay sonra üzerime Hiçbir kadın yoktur ki, gü • , harcamadan takip edilecek öyle 
çöktü. Bugüne kadar sabret. zelleşmek ve güzel kaimaJ;;, ar t<>Cl';ırler vardır kı faydalan en 
tim; çünkü başka tarzda da zusunu duymasın. Bu uğurda~ pahalt tuvalet rnalzem;leri kadar 
hareket edemezdim. Sabret. bUtçesınin ve .y~ının miısna.d.e il büyüktür. Bunların başında yi _ 
tim, çünkü "müs'Lesna,,yı he. ettiği imk3.nlara baş vurmasın. yecek meselcsı gclır. Evet yiye. 
nüz bulmamıthm. "Bütçesinin" diyoruz. çUnkti: cek meselesi.. Cı'dın mide ve 

"Fakat şimdi bull!um. Bun Maalesef t~;nıet malzemesi _iyi barsaklarla sıkı bir münasebeti 
dan beş ay evvel gayet kibar, cinsten seçılır ve muntazam kul. vardır Gtizelliğm yarısını ya. 
ince ruhlu, iyi karakterli lıir !anılırsa - oldukça ka:b~~·ı.~ b~r pan ise cilddir. Az yağ ,bol şe.'bze 
genç.le tanıştım. Onrıaıı ıon- yekfın tutuyor. Fnkat butu~ gU. ve mcyvadan mürekkep bir ye. 
ra sık sık birçok defalar gö. zclleşme vasıtalarını para ıle a. mck sı temı tene c:ı•ft klık ve. 
rüıti.ık, biri birimizi :akdir el iman kremlerde, şu ve bunda a. ri:-. Ül'ı ir .. ı' uzun zaman norıal 
tik ve seviştik. ramak doğru değildir. Beş pal':\. 1 ir halde kalmasını tenı:n eder. 

"Sevgilim, kendisile kaç. Çizgileri geciktirir. 
mamı teklif ediyor. Doğrusu mektup çıkardı. Birini karısı Yiyeceğin cild üzerinde o ka-
nu ist~rseniz be~ ?e bunu ar- yazmıştı: dar mühim tesirleri vardır ki, 
zu e~.·~?~· Lakın kocamı ''Sevgili furgu'Lçı;ğu~'. değil o gUnku veya bir gün ev. 
da du•unuyorum tuhaf de d - velki hatta bir hafta, bir ay, bir 

:r ' • Seni müteessir e ecegıme '"'" I ·? k yıl önceki ~ edıklerinizin bile cil gı .. mı·. _ çok üzülüyorum. Fn at, se-
Ben~ do~ru !ola sevkede. ni aptal yerine koyup alaya dinizdi' iyi ve fena akislerini bu. 

cek nasıhatı ıızden bekle. , l a• tansa bu tekli tercih labilirsini7~ Mesela: Çok yağlı 
r~m B .• , ( (Gönül,, Ne yapmak 

1 
:dı;ıyo~um. Çoktandır sana zamanla karaciğerı y o r a r. 

1 K k karaciğerın uoruL 
azım. açayım mr

1
, yo sa kartı aşkım sönmiıştür, Ar- .3 

burada mı kalayım. H~ye- tık seni ıevmiyorunı. Başka- rnaı:ı cildin sararmasım mudp 
l b b ki olur. Baharlı .biberli yıyenlerin can a ceva mızı e erım. · Bu kararımı 

S. h l b sını sevıyorum. yüzlerinde sivılcelcr olabilir. Al. 
ıze z,.a met o mazs~, c,~va ı vermeden önce çok tereddüt 

husuıı olarak posta ıle N.N. lt' N"ha et ''Gu··ı u··n "Gö- kollu şeyler, yıllar geçtikçe, bu. 
N · e ım. 1 Y " run ucunda in:>e ince. kırmızı 

.: pdost re.s1:'-n~,, redm~ıne nül,,ü hatırıma geldi. Ondan damarların bdırnıcsınc ı><bep o. 
gon ennenızı rıca e erım.,, bı'r akıl danrsmak istedim. B M k b k · .. Jur. Yağda kıwrmış ~ mekler 

. · ene §e u me tulıu 1
• 1 Esaııen sen de çok defa bu a. mideyi yorar, cildi d nuklaştı. 

d. k d" amı aı m... :r rır. Cildle yiyecek arasındaki 
kı defa okuduktan sonra ken 

1 

d b ıa ,,_• hetmiııtim. 
ı en .•.ne: ''Go"nu"l.,u"'n cevabını bermu-

D d b db h , münasebeti belirten daha b6ylc 
-. unya a ne e ,a t, tat çok doğru bularak o"g-u'"l- l b· ı· l n bir~ok arıza ar snya l ırız. 

ve bıçare kadın ar var· Bu j lerini icra ctmeğı saadetim şu halde ne yapmalı? Eldan 
zavalh, hakiki bir itkence i- için zaruri görüyorum. O- geldiği kadar hafif yemekler ye • 
çinde yaııyor ! Saadetine k~- nun cevahını da sanl\ bırakı- meli ve bol mcyvayı, sebzeyi 
~§masına yardım elmelı- yor daha uzun tefsir. ve iza- yağlıya hamur i~inc tercih elmc. 
yım.. hattan sarf mazar edıyorum. 1 ıı ... Gl.izclliğc bu derece te ir c-

Dıyerek ona §U cevabı yaz Allahaısnıarladık. den bu me-~lcnin halli büt~e 
dı: • Macide,, ufak b'r fazlalık yapmak ~öyle 

"Sayın bayan. " dw-sun. belkı ufak b!r ekonomi. 
Mektubunuzu dikkatle o- 8. MenekAe, bundan aonra :ı' ye de on ncar. 

kudum. Istırabınızı anlıyo. ikinci mektubu açınca kendi 
rum. Ruhunuzu anlamaktan yazısını tanıdı. Onu da oku. 
aciz, adi, belki aptal, ince du. Bir aralık dalgır.lığı için 
kadın kalbinin isteklerini his de "Gül,, ma\hasına gidip 1 

sedemiyen hayağı bir erkek- "Gönül,, imzasını kullanan 
le evlenmişsiniz. Sonra idea- t u a l ç a k lı e r i f i n 
linize rastlayıp hakiki aıkı gözlerini oyarak gebert -

ir de i ı ın 
hatıra de teri hissediyorsunuz. Saadete mek istedi. Fakat biraz son. 

doğru yolunuz açılmıştır. O. ra "Gönül,,ün bizzat ke~di~i 1 ·-·--······-·······-···················--··• 
nu takip ediniz. Dört sene olduğunu hatırlı yarak f ıkrı. 1 
çektikleriniz kafi değil mi? ni değiştirdi. 1 

Göniil11 Uzun müddet dütünceli 
Zarf m üzerine remizleri kaldı: 

yazıp mektubu poı\aya ver- - Uç buçuk yıl beni sev-
di: miyordu demek. Ben de ser-
- Sayemde bir kadm dada. seri gibi onun çılgın aşkına 

mesut oluyor I diye mınl • inanmıştım. Vallahi bravo, 
dandı. he "Gönül,,! 

B. Turgut akıam a-eç va. 
kit evine döndü. Evin karan
lık olması nazarı dikkatini 
celbetti. Elektriği açıp tama 
sanın üzerinde bir mektup 
görünce hayreti büsbütün 
arttı. 

Bir bardak su içtikten son 
ra zihni monoloğuna devam 
etti: 

- En çok kızdığım ~ey, 
bu cevabı göndermek ıçın 

d. ' bir de pul parası vermem ır · 
A, başka çare yok bundan 
sonra artık bu "Gönül işleri., 

Zarfı yırttı, içinden iki sü'Lununu bırakmalıyım. 

Dedi. Rüstem ayakta du. 
racak halde değildi. Amca. 
sının elini öptü ve hemen ye. 

Bir genç kızı timarhaneye 
ciüşürcn esrarengiz ve 
acıklı bir aşk macerası 

Yu:ro.n · 

ISKE DER F. SERTELLi 
Leyli, hııyaluıın en körpe ve 
en ale§li çağında birdenbire 
neden çıldırdı? Leyla kimin 

kızıydı? Timarhaneye 
nasıl düştü? 

BU GÜN 
EN Ow DA iKA 
gazetesı sütunlarında merak 
~e heyecanla okuyacnklardır 

Sorguya çekti. 

re çökerek: 

Padişah da, bu şövalyenin 
birçok Türkleri Macar değir 
menine niçin al'Lığım ve ora-

- Dizlerimde ' derman da ne maksatla bu zavallıla. 
A k ra iskence yaptıg-ını öğren. 

yok, dedi. ya ta duramı- • 

- Ben müjde vermek için 
iki atlı ile beraber hızlı ko
şarak önden geldim, şevket
lim! Esir aldığımız şövalye. 
nin atı yoktu... koşamıyor
du. Rüstem de biraz rahatsız 
olduğu için, şövalyenin ipini 
onun atına lıağladık. 

- Şövalyeyi tazı gibi, at. 
ların peşinden ko~turuyorsu
nuz öyle mi? 

t'razan: lskender F. SERTELLi 
• 67. 

mek istiyordu. 
yonım. Fransız şövalyesı dikbaş-

Ordu karargahmc:a Rüs. lı bir adamdı. 

- Başka ne yapabiliriz, 
şevketlim! Onlar bundan da
ha ağır cezalara müstahak
olmus kimselerdir. Değir. 
mend-e yaptıkları cinayeUeri 
bir kere görmüş olsaydınız 
yüreğiniz sızlardı. 

- Rüsteme de itkcnce yap 
mı lar mı? 

Sarıca bey, Doğana anlat
trklarmı padişaha da ayııen 
anlattı. Yıldırım bu fecayii 
duyunca hiddetlenmitti. 

- Değirmen faciasında, 

yakaladığınız şövalyenin de 
parmağı var mıdır? 

Diye sordu. 

Sarıca bey: 
- Türklerden İntikam al

mak için, ele geçirdikleri bir 
kaç zavallıyı buraya kapat. 
mı!lar, dedi, şövalyenin yü. 
zünü görünce, onun ne gad. 
dar bir adam olduğunu der
hal anlarsınız, şevketlim 1 

GADDAR ŞOVALYE, YIL. 

DiRiMiN HUZURUNDA 

lki saat sonra Türk akın-

cıları kale önüne geldiler. 
Rüstem ve esir Fransız fÖ
valyesi de bu kafile ile bir. 

. likte kale önüne gelmişti. 
Şövalyeden ba§ka iki eair 
daha yakalamışlardı. Bunlar 
da Macar ordusuna mensup 
iki zahitti. 
Doğan bey yeğenini görüı~ 

ce gözleri doldu .. 

Boynuna sarıldı: 
- Koca aslan ... Tanrı ıe. 

ni ltoruum~. Sarıca gitmesey 
di, \a, altında can verecek
tin! Halbuki biz seni öldü 
sanı yorduk 

temin dönüşü büyük bir St'· Padişahın huzurunda sert 
vinç uyandırmıştı. Rüstemi bir tavırla duruyordu. 
öldü zannedenler: Yıldırım sordu: 

- Ne talili insanınıs... - Türklerden ne> zarar 
Tanrı onu yurduna bnğı;la. ·gördün? Söyle bnl~alı~ı .. 
mış. - Ben şah:ınn h·ç~ır z~-

Diyerek k d' · · 1• rar görmedim. Fakat, hrıst1. , en ısını se nm. •1 • "ti· 
hyor ve tebrik ediyorlardt. ynııhk a edmı Hıı:uı~ 1dış zarar. 

D 
_ b • b' lara uğrn ı. a a a uğra-

. oga!1 ey - yeğenı ıraz mal..-tadır. Türkler . Avrupa. 
dı?"lendıktcn .. so~~~ -.~üşman ya, hristiyanhğ1 kaldırmak, 
elını-. nasıl duştugunu sora. b"T n dünya"J rnü!ilüman 
caktı. Z~t~n herkes bunu öğ. y~p:nlt için :ayılıyordu. Pa 
renmek ıçm iahırsızlanıyor- paya ıöz vermiştim.. Bunun 
du.. önüne geçmek için her eyi 

Yıldırım yeni gelen öval. yapacaktım ve yaptım. 
yeyi çağırttı.. (Devamı var) 
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Askerlik 
is,eri 

ı·abancı \ 'C Y~rıı Kadıkö~ askerllk 
5ubelerlnden. 
ı - 837 ve bu doğumlularla mua_ 

mele gören eratm son yoklamalan 
9 temmuz 941 tarihinden !tlbaren 
asker.ık §Ub<'Si blnasırda ba§lOnml{
tır. 19-q.941 gt nüne kadar devam c. 
decektir. 

2 - Yoklama günleri pazartesi. çar 
pmba ve cuma glmleridlr 

3 - Öğleden evvel yerlilerin ve öğ. 
Jeden sonra da Kadıköy, Üsküdar ve 
Beykoz kazatan dahilinde ikamet '<'• 

den yabancı eratm yoklamalan yapı. 

lacaktır. 

.f. - Her mükellef bera c:erlnde nil
ttıl cüzdanı ikamet vııslkası ve tahsil 
de bulunanların okullarından alacak. 
lan tahsil vestkalarile beraber şube. 
ye gelmeleri. 

'5 - Tabip, Veteriner fakültesi, ec
zacı 't'e diş tabip okullarından bu yll 
mezun olanlarla e.skerllğlnE' karar ve. 
rilmlş tabip, mUhendiıı. kimyager, 
eczacı ve diş tabibi sınıfına ayrılmış 
bulunar.ıann 1:5 temmuz 941 tarihine 
kadar askerl!k şubemize müracaat 
e~len. 

e - 837 doğumlu ve bu doğumlular 
• Ja muameley tabi erattan taşrada bu. 

lu:ıanlarm bulunduklan mahallin as. 
kerllk fUbelcrlne mtıracnat ederek 
,oklr.malarmı yaptırmaları 

7 Bu narım davetiye yerine geçe. 
cegt llLn olunur. 

* * * Ter!! Emlnönrı Atı. Şubeı.inden. 
~ .A§ağıda adlan yazılı yedek subay. 
lD.rm kayı:.lan tetkik edilmek Uzerc 
nDtUn cüzdanlarile ve ellerindeki vesL 
kalula ;1Ubeye mUracaa.tlan. 
Diş 'I'abibi Tğm. Abdurrauf oğlu 

'Abdlllgani S21 Adana (411592). 
Piyade Tğm. H. Haşim oğlu İsmail 

Naci 223 Emlnönl1 (416:521. 
Piyade Tğın. M. AbdUlhayir oğlu 

M. M!lnir 322 Eminönll (41730). 
Piyade Tğm. M. Ari! oğlu M. Ccv. 

öet 323 Edirne (41906). 
• 

Fatih Askerllk ·~ubefiinden: 
S. 6. Ha. Me. Dursun Oğ. Ahmet 

Top Dağ (1878) çok acele §Ubeye mU 
racaati llAn olunur. 

* * * 
Beyoğlu VerU Askerlik Şobeslndeıı: 
Bu sene Tıp FakUltesi ve VeterL 

ner FakUltcstnden eczacı ve diş ta
bıbl okulları ile üniversite fen fakül. 
test kimya §Ubeslnden nc§'ct edenle
rin Temmuzun ilk yansında son yok. 
lamaları yapılacağı ve askerliğine ka
rar verilenler teb:ıbeti askeriye kllnL 
ğ1 veteriner kllnlğ!nde Ağustosun Bi
rinde bulunacak veçblle sevk edile. 
ceklcri llAn olunur. 

* * * 
Emlnönll Askerlik 5ubesinc1en. 
1 - Yd. Top. Tğm. Osman oğlu 

• 

Kürek teşvik yarışları 
lstanbul Su s,,orları Ajanlı

ğından: 

1 - Bölgemiz kürek teşvik 
yarışlarırun birincisi 13 temmuz 
pazar günü Kanlıca ile Bebek a. 
rasmda yapılacaktrr. 

2 - Müsabakalara tam saat 
15 de ~!anacaktır. 

3 - Toplantı mahalli olarak 
tesbit edi'en Bebekte Galatasa.. 
ray de·· - i' ik lokaliönünde klüp· 
!erin rnur · ·en saatten evvel bu. 
lunmaları .;1znndır. 

4 - Sporcu adedini artırmak 
ı.ı;ayesiyle bu yarışlara klüpleri. 
mizin istedikleri kadar tekne ile 
iştirakleri ~erbest bırakılm:ştır. 

5 - Hakemler: B~ hakem 
Rıza Sueri - Hakem Bekir Ra. 
cur - Efdal Nöğan - Nedim 
Ulhatur - İsmail Dalyancı -
Bedri - Nedim Ôzj{en - Nuri 
Bosut - Arif Sporel . 

Saha komiseri: İbrahim Kel. 
le .. 

Bisiklet Yarışı 
Ba1:.ırköy Balkeviuden: Evi. 

miz tarafından 13.7.941 pazar 
günü kazamızdahİlinde bir bi. 
siklet yarışı tertip edilmiştir. 
Yarışlarda derece alanlara mü. 
kafat verilecektir. İsteklilerin 
halkevine müracaatları. 

10.7.1941 
U.83 Fasıl 18.U 

l2.4:S .A.Jan• 
ıs.oo Fasıl uzı 

IS.15 Karışık 
program 

18.0S Tango 
orke8tnua 

13.80 Memleket 
po!lta.81 

ııt.ıO İnce aa.z 
19.00 Dertlepne 

uatt 
19.15 Caz 

orkestrası 

19.SO Ajana 

l0.15 Radyo 
gazetal 

20.45 Solo 
:şarkılar 

ll.00 Ziraat 

Takvimi 
21.10 Solo 

prkılal' 

ı.ı:s Saıı'atkl.r

lanmız 

konuşuyor 

U.tO Orkestra 
2%.30 Ajans 

GÖZ MÜTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan t>aşka, her gün 
OGLEDEN SONRA 

Taksim, Kameı- Palas 
1 nci kat 

Telefon: 49SIS 

Abdurrahman Hescloğlu (48242) 

1 
ı 

2 - Yd. P. Atğın. Ali oğlu Ragıp Çocuk Hekl.ml 

GUdcr (87969) Ahm f Akk l 1 
3 - Yd. Topçu Tğm. Hüseyin oğll 1 e oyun U 

AbdUlbaki Tan (41979) t akalm Talimhane Palae No. ı 
4.--Y'd.Lv.Tğm. Yusuf Cemal oğlu Ni 7ardan maada bcrr;tın _,, H 

hat Cemal Akçlt (39118) aceıe şubc. j ten "1nra. Telf'fon 40121 
m.lze mUracaatlan ilAn olunur. • ~· • 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: , -

1 - Mevcut Dümune muclclr.:e 1000 metre kauçuklu şerit açık eksilt. 
me usulll:: uıtın ulınacııHtır. 

2 - Muhammen ocdcl1 580 U;·;ı muvak~at teminatı 43,60 lirs.aır. 
3 - EksiltmE: 1:5.7 .tın salı o,1!1:.U saat 9,ao da Kaba taşta. levazım şubeBln 

deki alım kom!..eyonur.da yapılaeaktır. 
4 - NUmune l!Özil geçen gu:>~:!e görUleblllr. 
:: - İsteklllerln ekh1ltme ·çu. tayin oluaan gün ve saatte l Dzde 7,15 gü. 

•aı.me paraınril~ blr,ikte mczkrtr krımisyona müracaatları. (53~8) 

Bcış müsteşarı von Hols. 
teinin imparatorluğun menfaat . 
!erinden daha üstün olarak ken. 
di şahsi menfaatlerini tutmakta 
olduğunu hemen hemen bilmiyor 
du. Onun bütün gayesi Bismar. 
kın bir daha iktidar me kiine 
dönmesine mani olmaktı. 

Dayıc::: Ed\·ardın ziyareti sıra 
sından bir kaç 7..aman evvel bir 
ka'bal etmediği İngiliz taraf tan 
politikayı daha tebal"üz ettirmek 
için imparator hayatında birinci 
defa olarak bir İngiliz üniforma. 
sı ile resmi bir ziyafette hazır 

bulundu. İmparatora İngiliz do • 
nanma.sı amirallrk rütbesi veril. 
mişti. Yeni üniforması içindeki 
imparator kadehini kaldırdı ve 
İngilizlcr!e Almanlar arasındaki 
eski Voterlo s.ilah arkadaşlığını 

yad:etti ve: "İngiliz donanması -
nın Alman ordusile birleşerek 

sulbü m'.lhafa7.a etmesini'' temen 
ni etti. Sofra.da yine ihtiyar 
Moltire hazrr bul~u. İnce 

dudakları arasından şu sözleri 
• mmldandı: "Temenni edelim ki, 

matbuat bu nutukları öğrenme 
sin!.'' 

Şimdi artık Chouvobon"un ye
niden görtiş.mek için yaptığı mü. 
racaata ehemmiyet vcrilmcyor· 
du. Alman sefiri hükumetine 
"Ru;ıyamn bizde bulmadığı des
teği bir başka yerde arayıp bul
ması tehlikesi mevcuttu,. sözüne 
de kimse kulak asmayordu. Bir 
kaç senedenberi Pariste Rusya. 
ya yaklaşmak için Şiddetli bir 

B 'A 'R F. R - AK'ş:ım posfacı . 

İstanbul Liseler Alım Satını Komisyonu 
Reisliğinden : 
Cin.si Fiyatı Miktan İlk ten°lnatı Şartname bedeli 

Kuruş 
Beyaz peynl. 
Kaşar peyniri 
Pirinç 
Tcre;ı.ağ 

Saoun 
Zeyt~yağ 

Makarna 
Şehrıye 

lrmlk 

Kr. 
70 

125 
153 

200 
r;3 
88 
42 
42 
40 

Kilo 
18500 

8900 
5or;oo 

2500 
10800 
12600 
10700 

2000 
3100 

Lira 
180S 

20(•8 

37.5 
430 
882 

134 

~2ri ton kömürtin Ttlrklye k!S.:ııfir satış ve tevzi müessesesi Istanbul şu. 
bes! d<>po!arın:2an okullııra nakliyeı.l: Umura tutarı 9.57.5 ııra, ilk teminatı 
12:S liradır. 

Komisyonumuza b!'ğu altı ~alıtı lisenln yukarda yazılı yiyecekleri ve 
kömür nukll.yellrl ;.apalı zarf .ısıı!l..a cksiltme:ı-e konmu§tur. Eksiltme 4.8.941 
pıız:ırtesi saat 11 de ~M ler satrrıalmtı komisyonunda yapılacaktrr. İstekliler 
1941 yılı ticaret edası V€.Plkas!.le !ik teminat makbuzu ve tekliflerin! havi 
24!JO sayılı arttırma ve eksiltme l\1-.nu::: .. ınun tarlfatı dairesinde hazxrlıyacak.. 
lan kapalı Z3rfları:n bel.ı saat":.en bir saat evvel sözü geçen koILisyon rcls
liğlne makbuz mukah.:lnae verme1oi.. Şartnameler Galatasaray llseslnded!r. 

Yeni Neşriyat : 

Yalancılar 
Yazan: l. GALİP ARCAN 

Tiyatromuzun kıymetli sanatka r 
ve muharriri l .Galip Arcanın ev
velce i.stanbul Şehir Tiyatroounda 
"İki kere iki,. ismi ile oynanmış 
olan bu eSeri YE:'digün Matbaası 
tarafmdan k.lta.p halinde nO§rcdiI· 
miştir. Sahnemizin olduğu k:i{far 
tiyatro edeblyatnruzın da unutul
maz bir e:seri olarak kalacak olan 
bu eser piyesi seyretmiş olanlar 
tarafından .sabırsızlı:kla bekleni
yordu. Tiyatro merak.lılarma kita
bın çıktığını müjdeler ve bütün o
kuyucularnnıza tavsiye ederiz. 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURI BELLER 
st.Nm ve nue BASTALIK..LA.R 

Ankara Caddesi No. 71 
Muayene saatleri: 1'5 den ft:fbaret 

l 
lsta.rıbul ullye altıncı hukuk malı

kemeslnden: 
941/431 
Müddei: He.'Jlla 
Müddeialeyh : YUSUf: Kıısımpa§a 

Zindnnarkası Emlnçe§me sokak No. 
15 te Mehmet oğlu 

Müddel Hesna tarafından milddeia. 
leyh Yusuf aleyhlne açılan boşanma 
davaaı için müddeialeyhin 27.6.941 
cuma gUnU saat 11 de mahkememizde 
hazır bulunması lUzurııu un.nen tebliğ 
edilmesi üzerine munıaileyhin o gün 
gelmemesi '~ya bir vekil gönderme. 
mesine mebni hakkı~da gıynp kararı 
lttihaz olunmuş \'e imlA kılınan bu ka. 
rara alt ihbamamenln bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine asılmış ve 
keyfiyetin on be§ gUn müddetle UAnı 
için tahklkatm 12.9.941 cuma gtlnO 
saaL 10 a bırakılmış olduğu tebliğ 

yerine geçmek Uzere iltm olunur. 

J//1111. ••••••........... _ ...................... lllllllııt... r ıJ~·i;~;·ii;i;:·· .. 8~i;~ l 
il Dııhllfye mütehassısı ~E .. .. 
•• Taksim: Talimhane :: H ~ 
n Gllngör Ap. •• 
:ı :: !: Hergün öğleden sonra :: 
=~::-.:::::::::-.::::::.-::::::=::::: 

Türkiye Cumhuriyet ·Merkez 
) 

AKTtF 
Kuaı 

AJtnı: Satı KiJO&'f&DI 72.6°',619 

Banknot • • • • • 
Ufa.ltlik • • • • 

DalılldeJd HuJıablrler ı ~· 
l'Urk LtruJ • • • 

llnrlcteld Huhablıler ı 
A.ltm: Satl Kiloıram 12.000,965 
A.!tma tahTlll kabil aerbeat . d6' 

Yizler • 
Diğer dövizler " borÇlu Kllı1.Dc 
b&klyelerl • • • 

Bazine TabvDled ı 
Deruhte edilen eTI'&kı nakdiye 
k&r§1lıtı • 
K&nunUD 8 - 1 maddelerine tevtı
ltan Haz1M ta.ratmdan •Ald 
tedlyat. • • • 

Seoedat ObdaaJ 1 ....,: !!'\ 

1'lc&r1 Senedat • , a , 

{ 
ı:apam ve taıavtıAt cftzdam ı 
Deruhte edilen eTnLkı nf.kdi· 
yenJ.n ka~ığl esham H 

t&hvtıAt ltibart laymeUe 
u Serbee& Eabam ve Ta.tıri!At ı 

AY&aılar: 

A.ltm H döTlz üzerine &Tana • e 
Tahvi!At Uzerlne avan.a • • 
Hazineye kısa vad a•an.a • 
Hazineye S8:50 No. kanuna ırare 

açılRD aıtm kat'§ıl.ıldJ uan.a • 

Ht.oı:ı;edarlar • 
lıluh teııı • • • • • • 

102.124.20U5 
20.294.740.-

518.197.20 

402.660.61 

16.880.317.31 

45.•l93.4715.19 

1158.748.563.-

21.683.011.-

267 .852.421.05 

45.568.441.93 
8.310.245.19 

4.968.64 
7J!08.722.-

167.684.926.75 

Yekfuı 

Lira 

122.937 .141.95 

402.660.61 

62.373. 792.150 

137.065.552.-

267.S.52.421.05 

53.878.687 .12 

175.498.617.39 

4 . .500.000.-
7.649.6.58.53 

832.158.531.15 

1 Temmuz 1938 tarihinden IUt>aren 

• 

Baş, Dif, :Nezle, ,'"Grip, 
Ne,·ralji, Kırıll1ık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal K 

lcabloda glıoct& 3 t1a4e aıınıt>fliı. T AhLITLERINOEN SAltlNINlZ 
HF.R 't'F.lfOF. fl'1,LU KUTl1LARt ISRARLA ISTf.Vl~l7. 

latan bul eeıed tv•• 
ııanıarı 

Tahmln 1lk 
bedeli teminatı 

31.Cf• ::.~3 F'a!lhtc Hoca t!veys mnhallesfnin Şem11ettin Sami 
ğında 112 inci adada 3042 harita numaralı arsa ar 
daki 31 metre murabbaı sahalı arsa.. 

39.62 2.9& Fhtlhte Hoca. Üveys mahallesinin ŞemsetUn Saınl 
ğır.Gıı 112 uıı:i ad!lda 3211 harita numaralı aına ark 
dakl 89,62 met~e murabbaı sahalı arsa. 

SS.00 2.f!5 F:.lıbtc Hoca Vll'eys mah&lleslnin Şemsettin Sanıl 
ğ.naıı 112 inci ~eda 3042/1 harita numaralı yer ar 
daltl 38 metre murabbaı ı:ahau arsa. 

1366.00 ,02.45 r.atıhte Klrillı.Sti mahallesinin Fcvzlp~ caddesill 
ır.cı adada. LJt:,6'ı metre murabbaı sahalı arsa. 

60.00 2.25 I<'aıibte Klrmn:r~ı mahallesinin keseciler sokağında 
cu adada. 30 nı-ı:re murabbaı sahalI arsa. 

Tahmin bedelterile ilk tem!ncıt miktarlıırı yukarda yazllı arsala~ 
rr.ak üzere r.yr. ayrı açık arttırowva konuımu§tur. Şartnameleri zab 
muamelıı.t mllullrıllgU hnleminde ı:-ıSrUlebillr. lbale H 7.941 pazartesi 
saat 14 le clllimi encümende yap!tauı.ktır. Ta.iplerin ilk teminat makb 
ya mel(tuplarlle ıhale gUnü mu.ı.yyv.-, saatte daimi encümende bulun!ll 

Konferans Tehiri 
BEYOGLU HALKE\1~DE..~: 
10.7.941 Pel'§embe gUnU Halkevı. 

mizde Yardım sevenler cemiyeti adı
na Y'Uksek Mimar Sedat Çetıntaş ta. 
rafından verileceği evvelc.e nruı olu-
nan 1con!..-ırans tehir edilmiştir. 1 

(5169) 

Beyoğlu Halk Sinem 
Bugiuı matine J1 de, gece 8,SO 
l - Gungadln. Türkç*" Söı.ıtı 
2 - Gllndıiz İn«an, gece Kuıi-
3 - Tencere Yuvarlandı. Ko 

Bankası 5 ' 7 11941 
PA SJ F 

Sermaye 
lbtıyat ~ ı 

Ad! n tevkaJAde • 
Hwıwd • .. 

• • • • 
• • • 

rdevWdPld Banknotlar ı 
Deru.bt..e edılen e-Yraıu cakd.lye 
Kanunun e - 8 lnci maddelerine 
te'rlikan Hazine tarafmdıuı vakt 
tediyat. 
Denı.hte edilen eYrakı oakd.lye 
oak!yesı 

'Karşılığı tamamen altm olaralı 

UAveten teuavüle ra7.edileD 
tteeskont mukabili UA•eten teda.. 
\'&Ze<1. • 

Hazineye vap""" alim karşılıklı 

uan.s mukabili 3902 No.b kanun 
mucibince UAveten teda•üJ• va· 
zed.lten 

MEVOUAT ı 
rnrı. Uraaı : 

A.Jtm: satı Kilogram 

• • • 

877,1:50 

S-850 No kanuna göre Haz.neye 
açıla..D ava~ mukabili tevdi otu· 
nan aıunıar: 

7.822.019.15 
6.000.000.-

Ui8.7t8.563. -

21.683.011.-

137.065.M2. 

17 .000.000. 

2~0.000.000.-

118.000.000.-

G7 9 5.926 48 
1.233. 782.03 

sa.tı Kilogram 55.541,930 ___ 1_s._ı_z.ı_.1_6_1_.o_o 
Oevı:r Tanbbüd11tı : 

AJtma tahYUI kabil dövizler 
Diğer d1h1zıer ve alacak.il Kll
rin~ baklycıerı . 
Muhteıu. 

- .-
29.252.541.12 

Yeknn 

lskonto lıaôdl % 4 A.ltm ll7>rf"'" avam• o/. 1 

522.065 

69.219.7 

29.252.6-fı 

104.674·rı41 

832.l . 

HAYATI ,YAZAN 

EMiL LUDVİ6 

Bcrlini terkettiği zama.l'l 
istasyona dolmuştu. Na.zırlllf° 
yeni başvekıl de orada hll 
Halkın ~ozu impatoru 
İmparator gelmedi. Ya\rııı 1,. 
parator değil hiç bir prens~ 
yonda teşyi merasiminde 1 bulunmadı. Yalniz Prens r. 
de ::Jode oradavd. Bekletl"le _g • afJ!I"', 

• 39 • 
istek olduğu Birlinde bilindiği 
için bu tehdide karşı tedbir al. 
mak lazım geldiği düsünülüyor· 
du. Fakat bütiln bunlar kaybol
muş zahmetlerdi. lmparator ka. 
rar vermişti . 

Bundan üç ay soı ra 1890 da 
Alman muahedesini yapamayan 
çar o zamandanbcri mutlakiyet 
taraftarı olduğu için cumhuri
yet rejiminden dolayı u1.ak kal· 
diğı Fransaya yakla.şmağa mec. 
bur oldu. Fransa ile anlaştılar~ 

Bismarkm imparatorluğun em
niyetini üstüne kurmuş olduğu 

Rus - Alman anlaşması yırtıl

mıştı. Bunun sebebi de sırf Bis
markm vaktinden evvel i§ ba.~ın· 
dan uzaklaştırılmış olması, 

imparatorun Avrupa meseleleri
nin tam manai yle cahili bulun. 
ması. başvekilin iktidarsızlığı 

ve her şeyden evvel Bismarka 
karşı çevrilen entrikalardı. 

Bismark hakiki bir peygam. 
her gi,_bi dünY,a harbin9.en Y.irmi 

sene evvel imparatorun bu kara
rına tarihin belki de "meş'um" 
sıfatını koyacağın yazm~t. 

Şimdi, artık her şey imparato
run karnriyle yapılıyordu. Berli
ni terkeden Bismark vedalaş. 

mak üzere imparatoıu ziyaret 
ettiği zaman imparator ona sıh
hatini s0runca "çok iyiyim'' ce. 
vahım verdi. lmptıratoriçe ona 
bir demet gül verdi. Bismark 
Berlini terketmeden evvel imp:ı· 
rator Vilhelmin mezarına üç de
met koydu. 

sı meçhul kim eler ısı: .1 gönderilmiş sayısız ç;Jçel' 
doluydu. ~ 

üKO~cn KİTAP tKTlV· 
I t, ·et FASIL 

VON HOLSTElN 

Hariciye nezaretinin . jıl, 
kapısından uzun boylu bit~ 
çıktı. Kapıcı ona "hayırlı ( 
ler" temenni etti. Bu ad:;/, 
nüfuzlu bir insandır. Y ı 
den her zaman geç çı~· )f 
bug{ln de saat 9 u g çmı~ ~ı 
di venlerc gelince şapk~~. 
dahaşına biraz daha geÇl I 

rnevoftl' 


