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~aA§~ 
Leh- Rus 
Müzakereleri 
~·················· Y • Rus müzakereleri pek 
t~Utıda neticelenmezse bel" iki 
Ilı af için de iyi bir fırsat ka!;

ıı, olacakbr. 

d 11taeyı~c~ttYaıçm 
~hliierJe Ruslar anısında ~ir 
ıı._ illa temin etmek içlı\ I..ondııı
~ 

0
:\·assutu ile cerelan ctmek

cı. jJ n ınUzakerelcrin ili bir yol
lelJnı t>rledlğfne dair yeni haberler 
"tık ?Ur. N etlcesl Leh mil1etinin 
"eı li.t \ 'e hürriyetine bir an ev 
~a,ıı~m&.'iı şeklinde tecelli e• 
kıtı hu mUz.akerelcrin bugünkü 
tetı ar itinde hül'ii~ bir ehemmi· 
~ olduğ~ a.,lkirdır: Rusların c
~I esir bulunan iki yüz binden 
lerı' Leh gPnclnln ha;be 1 Urak
llYIJc lre meşhur r.engiverlikJerlne 
~l'li bir "urette t.arpışmalan as
~ lı: bakımından da mühim bir 

Se teskJı eder 
f.e~ndr-ada cercy~n etmekte olan 
hcı Rus müzakerelerinde en zl
"-. e Zorluğun ı.ehlstan için ta.nı
teı lı hudut mese!eslnden ileri 
~ ecıeğlne ihtimal '\'erilebllirdi. 
192 h:ı.berler Sovyetler Birliğinin 
~ senesi buduUıırmı tamyacak
~tenıın ediyor. Bu haberin ne 
'- Ye kadar me' s11k olduğu b\. 
le.b~ezSe de 1921 hudutJarmm 
~ 5tanı memnun edeceğini 7.an
~riz. &1150,ikler ''::ıkttyle her 
~ ftıın Sovyetler Birliğine hü
ıı...,. _eden beyaz :Rus ordularını 
~lub ettlkten sonra bu galibi• 
i;1~1~ım:ıw me1ı'n€'yünliiiüş-
~ \·cı Varı;<ı,-a.yı aJacakJannı mu
"'-kak addetmlı.tlerdi. Kızılordu -
\'~Yaratıcısı \ 'C SovyetJer kul·

"l'">!; tinin ba~kumandanı olan 
~'ıa ~in tavsiyelerine riayet etmi 
q§li ıı &lşe\ik şeflerinin yanlış 
dır; heelert yüzünden Bol~v.ik or _ 
illa~ Vt.rşova önünde büyük bir 
''- Uhlycte uğnulı. J.enln Va~ 
~olJt taptı teşebbüsünü tasvip e
~ bı l'du: Tr()!:ki ise bunu tehlike
lllt r Dlaeera telakki etml · tı, tabii· 
il'~ 1-enlnln fikri galip ~eldi, 
' il bahsettiğimiz hata yüzün• 
lııa tıı; ordusu mağlüb olunca 
ıc. :fıki ile alelacele bir mütaro. 
~len. Za.Jachlar. 1921 de bir hudut 
~ Lehistan 1989 da Almanya 
~Q llıdaıı istlli. edilince Sovyet 
elit. ları ftk bu hudu<İu ger,mi~ler-

~ ~ eski 1921 hudutlarının 
t'\t '>'etıer Blrll'1 tarafından te1<
~ ~iı h&kkmdalq haberin 
~ ert memnun edeceğine ihti
~tnrıemb:ln sebebi bundandır. 
~bu hudut esasen bir Leh 
~ 1 netlccslnde kararla.,mıştr. 
~ehlstan 1 te parlak bir m
~lcttr 1 huduU&rma. kavuşmuş o. "' . S-esu meSele hakkında Lon. 
~fit> bir anJaıma. '\'Uktıa gelirse 
' ~ nle\-zulardan dolayı kıyme~ 
~ tleıtn kaybedilmlyeecği hl· 
~ • ftusJar için fiU sırada bir 
~USU.nan mll.zalıeretlnl ka. 
" .... en ziyade ehemmiyeti ha· 
~ta ~ıı:<>kt.adrr. Lehlller iı:fo 
~ .. ~ olan cihet bir an e'\-
~ fiktlr. Bundan sonrasını 
''llıı ~ cereyanma brra.kmak yo. 
ıa-., atl.utQJacağı ıtüphesiz görü
l\t · ._'!~arebc ,·akayii o kadar sü-

e "ırıbirlerfnl takip ediyor lü, 
l"&rlara ihtiyaç hissedildi-

\' ,. &larda fazla müzakereler-t l t kaybetmenin büyük bir 
11 

1 ld ledeceğfnt muhariplerin 
~ 4.".r ~lanuıtardır. J..eh Rus mü· 
~ e fll'l Pek yakında neticelen. 
!ı t her iki t:a.raf için de iyi bir ~ 
~ol~tır. 

v,.Albay Larmina 
Şı DıvanıharDınce idama 
~ rnahkom edildi ı 
~~ 11 .<~ .A.) - Divanıharp, 1 
ta.:~ birliğine ve emniyetine 
~...-- ll'-_8UÇUnda.n dolayı yakm 
~) te~ oreulan eski kur _ 
~!~albay Larminayı gıya. _ 
~ bU ~ahk1Un etmiştir. Mah
~ tll.n emval ve emlW de 

olwıaoütır, 

SON HAVADiSLER "fEMMlıtZ 
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SurlJP ~hlllcrtndf' bulunan Fra.nsız harp gemllerbıln Utka ettikleri tlkeodE'run Umanmdan tıir görü.nüt 

Suriyede panik 
iskenderuna iltica eden Fransız 
gemileri silahtan tecrit edildi 
Daha bir kısım gemiler de iskenderuna 
geliyor. Suriyeden bazı kimseler ailelerile 

beraber Antakyaya akına başladılar 

Fr:ansa 11.arpten galip çıkarsa 
gemilerini alabilecek 

Ankara, 10; ( A • .tı.) - Haber 
aldığımıza göre, Beynıt limanın. 
da bulunan Fransız harp gemile- . 
rinden on tanesi İskenderun li_ 
manma gelmişlerdir. Bun1arm. 
arasında 10 bin tonluk bir petrol 
nakliye gemisi de mevcuttur. 

Bu vapurlar hakkında bittabi 
hukuku düvel kaideleri mucibin
ce laznııgclen muamele tatbik 
edilecektir. 
GEMiLER SiLAHTAN TECRİT 

MUREITEBATI ENTERl\~ 
EDlLDl 

l~nkara, 10 ( A.A.) - Haber 
aldığımıza göre lskendenm li. 
manma gelmiş olan 11 Fransız 

İngiliz ve Alman 
tayyareleri 
arasında 

Müthiş bir 
çarpışma oldu 

---<>---
11 Alman 13 lngiliz 

tayyaresi dUş?U 
Londra, 11 (A.A.) - lnglliz tay. 

yarelerl F r a n • a n • n ~ima.. 
Jinde ı 1 m d 1 y e kadar yap. 
tıklan gltndUz bUcwnlarının en ffd· 

(Denım 4 Unctide) 

NarvllE 
Barbl 

Bu harbe onba.'ı rütbe8ile 
f~tlrak eden bir muharri
rin kalemiyle 

Yazan: 

KURTMAREK 
Bugün beşinci aahi· 
f emizde b~ladı. 

harp genüsinin başında bulunan 
filo lnmıandanı mahalU hükQme-
te müracaat ederek Tüı;kiye li
manına iltica etmiş oldukla~ 
tasrih etmiştir .. 
Bı.mun ür.eriM gemilerin si. 

Suriyede 
General Vilson 
General Denzle 

görüşlü 

lahtan tecrit edilmelerine baş
la.nmrş ve mürettebatı tamamen 
e."lteme edilmiştir. 

SURlYEDE PAN.tK VE 
ANTAKYAYA AKIN 

Antakya, 10 ( A.A.) - Bey. 
ruttan kaçarak lskendenın li. 
manma gel.en Fransız gemileri 
11 i bulmuştur. Filo kuman
dam da gelmiş ve d8ıha bir kı. 
snn gemilerin l6ke:00eruna gel
mekte olduğu anlaşılmıştır. 
Suri~ panik bqlaml§ w 

!bazı kimseler aileleriyle muntr 
zam pasaportlarla Antakyaya. 
akma başlamışlardır. 

(Devanu 4 &neti.de) 

---o-
Mütareke sanları arasında Moskova radyosuna göre 

Alman ve italyan İsviçre hittiUdunda
murahhaslarının ki Alman askerleri 
teslimi isteniyor ~ çekildi 

Harekat 
devam ediyor 

-~ 

ingihzler Beyruta beş 
mll mesafeye geldiler 
Lonclra, 11 (A.A.) - Suriye hak 

kmda general Dentzin dlln Beruta 
yakm bir kampta gener&l Vilson ile 
yapını§ olduğu mUIAkat emurnda. 
mumaileybe serdetmı., bulu."lduğu tek 
Jftlere mUtealllk reamt ma10mat yok 
tur. Netice bu tekliflere ver!lmi§ o. 

----<>--
Yerlerine yaşll askerlerle 

maluller bırakıldı 
Londra, 11 ( A. A.) - Moek~ 

.va rady06u §unları söylemiştir: 
Alman başkumandanlığı Alma.n

lsviçre hududundan bütün asker -
teri çekntiş ve bunJarm yerine yaş 
lr askerlerle mal\ılleri ikame et • 
mişt:ir. 

Büyük 
~ =~: ~tm~::ır.değildir. Hare 1 Mu··sabakamız 

Londra, ll (A.A.) - O.fi: 
Söylendiğine göre, Suriye için tek 

ut edilen mütareke prtıarmda u • 
mumı bir af da derpl§ edilmektedir. 

Suriye ile Lübnan aterll~ bölüğü 
ne iltihak edeceklerdir. AI~an ve 
ttaıyan murahbaalan lngillzlere, 
teslim edileceklerdir. BUtün harp 
gemileri Umanda kalacak ve gemf. 
lerden lngillzle!' meırul olacaktır. 
Nol ~bam obam obam oh oh oho 

.<v.wm ' lwııiil~ 

neticelendi 
6 ncı noter Gal.ip Bin· 

göl t'!'ilileri seçti 
MtlM.bekamızm hal lf'kllyle bir 
t.e not.er raporu baıthı .on ulllfeml....,.... 

Litvinof 
NE Sif ATLA KONUŞUYOR ? 
Öğrenmek istiyoruz: Resmi 
Sovyet makamları Litvino

f un sözleri karşısında 
ne düşünüyorlar ? 

Eski Sovye! Hariciye Komiseri Litvinof'un Moskova 

1 
radyosunda neırettiği nut.uk\aki Almanya ile ademi te
eaTiiz ve dostluk 7apmıt memleketleri istihdaf eden ve 
Türkiyeni~ de. ima edil:liği hi~sini ve~en fıkra, Türk ef. 
karıumumıyesınde çok haklı hır teessuf uyandırmıştır. 

Eğer Litvinof Sovyetlt:r Birliğinde resmi bir makam 
iıgal etmiş olsaydı bu söz,ere ona göre bir mana vermek 
tabii idi. Hakikat böyle ol:nadığı için bu sözlere M.osko. 
va hükfunetin:n düşüncelerini aksettiren bir kıymet izafe 
edemiyoruz. Bul\unla beraber, Litvinof'un eski bir Ha. 
riciye Komiseri oJ duğunu dütünerek, sözleri Türkiyeye 
ıamil olmıtsa dahi, yine teessüfle karşılamaktan kendimi. 
zi alamıyoruz. 

Acabiı. resmi Sovyet makamları Litvinof'un bu söz
l ~ri karşısında ne düşüniiyorlar? Bizim şiddetle merak 
ettiğimiz budur. Bunu öğrenmek istiyoruz ve bunu öğ. 
rendikten sonrad•r ki eski Sovyetler Hariciye Komiserine 
icap eden cevabı yine bu sütunlarda vermek hakkını mu-ı 
hafaza ediyoruz. 

Sovyet tebliği 
................... 

Harp başao nber.i en 
kısa tebliğ neşredildi 

Şiddetli 
çarpışmalar 

devam edigor 
-0--

Sovyet müdafaa 
hatlarının inşaatı 
bitmek üzeredir 
Loodra, 11 (A.A.) - Rus tebliğin 

de kayda değer bir değt§lkllk olma. 
dığı bildirilmektedir. Bütün cepheler 
de her ikl taraf da aynı §iddetlc çar 
pl§IIlaktadır. Sovyet tayyareleri dün 
bUyUk bir faaliyet göstererek pike 
uçu~lariyle Atman krtalarmr boıxıbar 
danan etmi§ler ve muharebelere ge. 
nl§ mikyasta i§tlrak eyleml§lerdir. 

(De,·aını 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

. Alman tebliği 
Harekat hak
kınd malumat 

verilmiyor 
---0--

Macarlar şimdıye kadar 
25000 esir aldılar 

Londra, 11 (A. A.) - Alman 
t~'lüırekat ha.kkmda maliımat 
v.emıeme'ktedir. Tebliğde bu haf 
ta !içinde kızıl orduya verdiril~ 
zayiatın yekunu lbildirilmekle ik 
tif a oiumnakta.dır. • 

Fihrerin umumi k:ırargi.lu, 10 
(A. ~) - Alma.rı orduları ba§1tu
mandanlığmm tebliği: 
Şarktaki harcka.t ilerlemekte do 

vam etmektedir. 
F.inlandiya cephesinde J'.inlandi

ya kuvvetlerinin ihata ha.relretıe
rindcn müzalıeret gören Alman 
kıtalan, kuvvetli lbir surette ta& 
kim edilmiş bulunan Salla: ~ 
günlerce süren şiddetli mtihare • 
belerdcn sonra 8 temmuzda jşgnl 
etmişlerdir. Bu !bölgede muharöbc 

(D~vamı 4 üncüde) 

Gene TDrkçe 

Radyoda konuşanlar, Ana.dolu 
Ajansında. çalrşanlar, gazeteciler, 
muharrirler, muallimler edipler , , 
hatJpler! •• 

Sakın ola ki, (kırlaııgıı:lar Ul,'U• 

yorlar) deml~iniz. Doğrusu (lm
langı(lıar uçuyor) ••• 

Türkc:.enin sarf 'e nahiv dcha
smda, faJJ cemi olduğu 7.aman fili 
c-emedilmez. Buna &nc.~k uzun 
cümlelerde. faille fiilin arası D(lk. 
ken veya fail ayn bir cümlo için
de kaldığı zam:ııı cıen.z ,·ardır. 
Hele fail c.emad veya h&~-ansa 
asla ,.e k&t'a ce,·az yok. .• 

Yeni Türk l!i6rf \'e nalninln t.ez
gihında (;atı,&n ust&J&r! 

Bu incellğf bilU.. ölçülcttlri
niz! 

Radyoda konuııenlar, Anadolu 
ajansında çabtan1ıar, ga.zete<!iler, 
muhımVler, muallimler, edipler 
hatipler! ••• 

Salan ola 1d, (bl~k tnıı;iliz tay. 
yarelerf) demiyealniz. Doğrusu 
(blıpk ~·taJJVe81) ... 

Necip Fazıl Kısaktı ek 
Türk sarf , .e nahiv dehamıda, 

hi .... ok müteaddit bir sürü, bir . ,. ' , 
küme bir l'Iğın, kol kol, sıra sıra, 
lllzi dlzi bÖiük bölük gibi topluluk 
sıfatlan~ı takip eden l<ilinler ce
medllmeız. Buna hlı:bir suret ve 
5ekilde (.'twaz yoktur. 

Yeni Türk ~rf ,·e nahlinin tez. 
~ahında çalışan ustaıa.r! 

Bu inceliği bilhassa. öl~ülcşüri-
niz ! 

Rach·oda konuşanlar, Anacloht 
Ajamı°ııda çahşanla.r, gazet~Uer, 
muharrirler, muallbnJer, edipler, 
hatipler! 

SaJmı ola ki, (ona davayı ne an· 
Jatmalc ne de sezdirmek mümkün 
değil) demlyesinlz. Doğrusu (ona 
dava,, ne anlatmak, ne de sezilll"" 
me.k ·mümkün) ••• 

Türle sarf '\·e nahiv deha.smda, 
nefy eclatlarmdan sonra gelen 
hükmün müı..pet olma..<(ı lamndır 

ki, llf!ticenht menfi olduğu aDla. 
şılsm. l."o"&s& (menfi) nin ncfy,edi-

(Devamı 4~ 
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''Refalı,,IUrfa 
. 1 Kömür ve 

Yağı ı odun neden Artık cirit oynayan kalmamıştı. Subası Meh 
met Ağa lbrahim Beyin yanına varıp da ~ onun 
bqını ve gövdesini kucağına aldığı zaman her 
şeyin bittiğini anladı. Halil Ağa onun bası ucun . 
da şaşlan dunryordu. 

Dedi. Öyle derin bir kalp rahat. st:!ere gitmek il7.eı"' hazırlanmıs 
lrğı, bir hafiflik duyuyordu ki şu oldttklan için her zruruuıdan daha 
W'Iliar daha yeşil, §U dağlar da- kuvvetli ve gürbuz idiler; Cin 
lla güzel ve §U güneş daha parlak Alinin genç tayına göre hiç olmaz 
tı; ne mii kül vaziyette buJmıdu. sa yandan fazla idmanlı sayılır. 
ğm:m unutmu.5 gibiydi. lnrdı. 

Etrnftnn ~laniı: Cin Alı eirlt yerine hakan son 
- lbrnhinı bey vunıldu. Timar 1 dönemeci kıvrılrrken geri baktı 

beyini vm:ıulnr! .. Yetişin, tutun!. , ~lcrin geldiklerini gördü. i 
Once bırlme lkişf lkoşt.n; sonra ger gün batmcaya kadar onlara 

oyunculardnn bil" ikisi atiannı o. I tutulmazsa, gece, yolunu değiştire 
oon düştilğil yere slirdüler. Ha cek, Aydın taraflarına sapacak, 
ber hal1c ve sipahiler arasına sü. kendis.ini kaybettirecekti. ~imdi. 
ratle ya.yıldı, den Aydının ne tarafa düştUğünü 

cm Ali to~..1"...:.ıI., OCM unu·· •• ah..·" 
l"-"'.....,... ~ ve hangi tarafa sapmak laznn ge-

tı :ama. kendisini de kurtarmam leceğinl, güneşe bakarak, müm
JRmndı. Bumda köpek gibi ölmek klin olduğu kadar tasarlıyordu. 
bıdalalıktı; hem o zaman bire Halil Ağanm tuttuğu yolu ve 
ll:aqı :1ld ~ fed:ı edilmiş olurdu. onun önUnU keseeeğinl bilmiyor. 
Kanılı hançeri atm yelesine sı1di; du. 
Jamııa soktu ve c'liz€inleri çeke- Bunwıla beraber subaşı Melı. 
n* a.taı başım Muğla }duna çe met Ağanın da gittikçe yaklaştı 
vhdi; ba.cıtklarmı sık:tı; topukla. ğıııı hf!Sediyordu; çünkü her dö-

nm knmma vunhi: nomeçte onun ve arkadaşlannm 
- Haydi!.. nal &e8lerini kay~r; lakin 
Dedi Al at, ıb1r yJfdınm gibi !iOk geçmeden gene :keneli atmm 

.ielrf atıldı; önfinU keameit lııtiyen nal sesleri arasında ve blltiin deh 
bir fkı· ı..:,,.ı • .: devirdi' ve Mug~ln ........ -v• şetiyle duyuyordu. Mehmet Ağanın 
J!Obmda dörtnal gitmeğe ba§ladı. sipahileri aııısında onun nrdmı 

-8-
K1'~1LEN l'OL... 

Artık cirit oynayan kalmamış. 

tı. Subaşı Mohmet Ağa İbrahim 

Beyin yanma varıp da onun :başı 
m ve gövdesini kueağma aldığı 

sıman her Şeyin bittiğini anla.dz. 
Halli Ağa onun b:ı.şI ucunda naş 
kın dunı)'ordu. Mahmct Ağa o~a 

bı:rakmıyaniarm azaldığına §Üphe 
)'Oktu; bunu gQne nal seslerin.. 
den anlamak kOlaypı; 18.kin hiç 
kimse kalma.sa, yalnız Mehmet 
Ağanın yaklnştna8ı da büyük bir 
tehlikeydi. Çünkü o bir eski sa
v-ıuı kurdu ve bir canavardı. Ter
kisind-e yayı, omuzunda oku, belin 
de kılıcı vardı; bu iki silahın bi

rlncisi Cin Aliyi uzaktan vurur. 
çıkıştı: --~--, ~ oe onun oıncıx ımanı 

- Ne duruyol'StlII! TJmar beyi olan iblçak ve hançere çok ilstiin. 
öldll. Öldüreni sağ bll'alarsak dü. 

şehitleri 
-<>---

Yavuz zırhhsında 
Bır ıhtlfal yapıldı 

lt:mit. 10 (A.A.) - Refah va. 
punı fa.ciamnda şehit düşen de
nizcilerimizle hava kuvvetleri. 
miz mensupları için Gölcükte lbu· 
lunmalrta olan Yavuz zrrhJJSmda 
bir ihtifal yapılmış ve aziz şe. 
hr'"Jerimizin hatıraları anılmış
tır. 

İhtifalde vali ve askeri kuman. 
danlarla belediye reisi ve vilaye
tin bütün diğer teşekkülleri 
mümessilleri hazır bulunmuşiar. 
dır. Merasime vil5..yet donanma 
ve diğ1?r müesseseler adına deni. 
re çelenkJer aWmasiyle son veril
miştir. 

inhisarlar Vekili 
-0----

Şark vilayetlerinde bir 
tetkik seyahatine çıktı 
Ankarn, 10 (A.A.) - GUmrUk ve 

İnhlsaı'lar Vcldli Raif Karadeniz n-. 
f~tındc gllmrük muh:ıf82'.a genci 
komutanı ve vekruct kalemi malısu.s 
mUdDrll olduğu luılde Şark vlllyeUe
rfnde bir tc tk!k seyahat.! yapmak u. 
z re ougUn saat Hi te Ankaradan ay. 
rılml§tır. Vekilin Erzurum, Erzincan, 
Knra ve Ardahanda gUmruk ve lnhl
aarları nH\kadar eden mevzular tlze
rlnd<ı yapo.caklan bu IK'yaiıat bir ay 
kadar stırccektır. 

ücretli memurlar 
Tek;ıütlükleri içm bir 

k2n11n lıly h~~ı 

hazu·lamyor 
ferace giyip gezme.Hyiz; art.de 
bize erkek demesinler! 

İbrıı.lılın Beyi on.ya hlnılctı; 
kasabanın ağalarından bir kaçma 

Anka:radan bildirildiğlııe göre 
Ci.ıı Ali eğer o beş on ndnn ücretli memur \'e müstahdemlerin 

değ:I, hatti yU.z adim yaklaşırs3 de tekaütlük mn.aşı alabilmelerini 
ölümfuı yfizde doksan olduğunu temin için kurula.n vckAletlcr ara. 
anlıyol'du; hele yetişirse bu kor. 1 s~ komis)on çalışmalarını y~ında 

b1thece-ktlr. Bu ıhey<t; UcreW me 
kunç,nisbet yUzde yüz dernekti. mur ve müstahdcmlenn t.ekaUUiik 
Ba--adam İbrahim Beyin intikamı hnkkmı karar allmn almakta bu 
nı delikanlıdan klrnbliır ne ~eki'. hususta hazırlanmakta olan k~u_ 
de alacaktı! Tırnaklarını mı söke nun ana hııtlnrını tcsbit etmekte. 
ce.kti? Parmaklarını mı krracak dir. 

emretti: 
- Siz hele buna bakın. B~ ka.. 

tili yakala.mağa gidiyoruz! 
Halil Ağa da kendislni toparla 

mıştı: 

- VaIJa.bi onu bu meydanda 
kazığa vuracağım. Eğer bunu 
yapmazsam er.kek diye gemıcm; 
şunl::ı.n laızrt.trım t 

Diyor; uzun, gür ve peJabtyık 

larnu sıvazlıyordu. 
Mehmet Ağa~: 
- Sipahiler! .• Buraya gelin!. 

Ne durursunuz? Ardımdan aynı. 
ma.ym! 

Ve atmı Oin Alioin gittiği Yol 
da dörtnal sUrdil. 

Oin Ali ta uzakta, zeytin ve in 
cir bahselcl'lnin ortasında uzayan 
ve incelen bcywı; yolda !kayboluyor 
du. 

Halil Ağa da elpahilerbı yarmı. 
nı ayırdı; Mehmet Ağaya seslen. 
di: 

- Ben Akkaya yolundan gidi. 
yorum; kest.innedir; katilin önil 
ne çrkacağnn! 

Mehmet Ağa cevap verdi: 
- İyi edersin; göreyim sen!.. 

1kimızin a.rasmda kalsm ! 

v ezecekti? Derisini . yU 1 Kanun layiluısı yakmdn meclise 
.e · nıı zPce' scvkcıdilccekil'r. 
tı? Ateşte yavaş yavaş ~ nkacnk 

~dı? Yoksa kazığa mı vuracak- Eski eserler albümü 
Cin Ali bu müthiş lh timnlleri 

aklına getirdikçe topuklanm atı. 
nm karnına vuru~·or; dizginleri 
alabildiğine gcVBetiyor; kendisi 
kadar körpe ve genç oaln tayma 
fi.deta yalvarıyordu: 

- Göre) im seni!.. Beni kur. 
tarı BUtUn haya.tan, ümidim se· 
nlo clindedtr ! 

Böyle bir maceraya atılan adn
mm ölU.m ihtimalini de soğukkanlı 
k&rtılamast icap eder. Cin Ali oo. 
nu bilecek kadar olgun ıbir ika.faya 
sahipti; likin onu kend19:inin eağ 
kalıp kalm.nmnsr meselesinden zL 
yade İbrahim beyin ynrdnkçıları
nı hayal kırmalclığına uğratmak, 

lığına ui;'l'B.tmak, intikamını adeta 
saçaklandumak arzusu derinden 
sarıyordu. 

(Devamı wr) 

Bunda bütün malOmatı 
bulmak mümkün olacak 
Maarif Vekflleti, eski eserlere 

ait izahlı bir albUm hazırlamağa 
karar vermistlr. Bul'8ada Osman 
camii, His!LTdaki Orha.n hamamı, 
Bursadakl Bey ham, Y cŞil cami, 
Muradiye medresesi, Edirnedeki 
II Beyazıt hastanesi, Selinıiye ca
mii, şahrlmizdekl Şehzade ve Sü
leymııniye camileri, haz~lanmak -
ta olan ı s Prin ilk fasikülünü tcş.. 

kil edecektir. Bu albümdo eski e.. 
scrlıtrcı d air bütün ınallımn tı bul. 
mnk mUmkün olacaktır. 
~ 

Pamuk iplikleri başka 
şehirlere satthyormuş 
İstanbul için verilen pamuk iP

liklennd~n bir kısmının harice 
satıldığı oğrenllml'J ve Denlzlldc 
500 paket iplik yakalanmıştır. 

Meğer bir tröst tara-
fından aJabildiğine 
yükseltiiiyormuş ! 

Fiyat murakabe lelki~tı, Ur. k~erden terekküp etmekte 
fa yağı ıfi~an ii7ıeri oyna. bulumnugtur. Tröst yalnız Urfa 
yan bir tröstü meydana çıkar- yağı ile m~l olduğu ıçırı 
mıştrr. Tröst, anlaşıldığma göre 'l'rabzon yağı fiyatları normal 
son zamanlarda kurulm111 ve seviye.ini mtııafaza etmektedir. 
Urfa yaft;ı ticaret.ile llğrapn Suçlular adliyeye ~lecektir. 

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

Gramer 
çalışmaları 

1 - 5 yaş arasmdaki 

Çocuklara francala 
verilmesi lazım 

Kelimelerin tas- Sıhhat müdürlüğü bu 
nifı üzerinde hususta bir rapor hazırladı 

kararlar verıldi 
---o---

Komiteler bugünde çaltş
maya devam ediyorlar 

Sulhiye mfüıürlüğü ı ila 5 ya..s 
ataemdaki QOCuldara da gUndc 
17~ • 250 gram francala verilme. 
sine lüzum göstermiştfr. Bu hu -
susta lbir rapor hazırlanmıştır. 
Tesbl t edildiğine göre lstanbulda 
bu yaşlar anuıJmda 40 bin çocuk 
vardır. Belediye bu tevziat için 
toprak mahsulleri ofisinden günde 
100 ~uval francalalık un istPmek.. 
tedi.r. 

Dahilive Vekili 
dün gece geldi 
Burada bir müddet 

• Ankara. 10 ( A.A.) - Gramer 
komisyonu bugün saat on bu· 
çukta Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücelin reisliğinde dil ve tarih • 
coğrafya fakülteeinde toplandı. 
Dünkü toplantıda beşhca kı.sım. 
ları konl.IŞU.lmu§ olan fonetik 
bahsi üzıerinöe son mütalealar a· 
lmdrktan ve raportörün cevap
lan da. dinlenildikten sonra bü. 
tün fonetik bahsinHı kararlaştı. 
rılan tarlNler da'ııwrindP ~e hpr ietiBA.lao.l - .J- • 
~.n::uııı'üeıuan Je"~tııre" a::r-•:uıMl'. r---
mak üzere kabulüne karar veril· Dahihye Vekili l<'aik Oztrak 
di. dün akşam, geceyansmı yamn sa. 

Bundan sonra morfoloji bah. at geçe Toros ekepresi ile sehri
sine geçilerek morfem tabirinin mizc gelmiştir. 
tarifi Uzerinde ileri aUriilen iti. Vekil Hayda.rpa.şa garında vali 
razlar ve bu hUSU$taki ilmi ve ve belediye 'telsi doktor Lutfi 
ameli görüşler tetkik edildikten Krrda.r, örfi idare komutanı kor
ııJOnra bunlara göre bu bahsin ta· general Ali Ri:::a Artunkal, emnl
dili kararlaştmldr ve tot>lantıya yet direktör vekili Salahaddin ve 
saat 13,10 da son verildi. sair aakeri ve mUlkJ zevat tara -

fından kartılanm~lır. 
J<omis:von öğleden sonra saat Vekil ifıtirahat makaadiyle bir 

on altıda gene maarif vekiliniıı müddet §ehrlmiTA:ie kalacaktır. 
rei liğinae aynı fakUlte binasın· 
da toplandı. Kelimenin tasnifi 
ibaJısi hakkında şark ve garbm 
ilmi ve tedrisi eserlerinde görü. 
len ıürlü türlü tasnif sistemleri 
tetkik ve mUnakruıa edildikten 
sonra yapılan teklifler birer bi. 
rer reye konularak kitaptaki 
tasnifin, son fıkrası kaldınlmak, 
başlığı ve tarifeleri tadil edil
mek ve öğretme metodu hak· 
kında söylenilen mütalealar da 
gözönünde tutulmak şartiyle, ka. 
bulüne karar verildi. 

Bundan sonra kelimenin tasni. 
fi bahsine geçilerek isim halleri 
izafet ve sıfat terkipleri mfllele· 
teri üzerinde 8.7.adan söz istiyen· 
lerin mütalealan dinlenildi. Ya. 
rm saat on b~ukta bu mfrT.alre. 
reye devam edilmek U7.ere top
lantıya saat yirmide l!IOTl veril· 
di. 

Komisyon.un terim komitesi 
bugün de saat dolnmla toplana. 
rak çalışmalarma devam etmiş. 
tir. Komite yarın sabah saat Uç
te diJ ve tarih - corafva fakülte. 
sinde işlerini ileri göiürmiye de. 
vam edecektir. 

Menba suları 
Yarı yarıya hilelı 

25 nümuneden 12 si 
hileli çıktı 

Haziran ayı içinde salam, su -
cuk gibi maddelerden alman 25 
numuneden 3 il, 25 menba suyu 
nUmun~lnden 12 m, 128 süt ve 
sütlü madde niimunesinden 15 i, 
36 guozdaıı 7 si, bozuk ve hileli. 
12 franealahk undan ikiıSi, 375 ek 
mekten 8 İ hamur c;ıkmıştır. ~UC• 
!ular cezalandırılacaktır, 

Vapurlarm tahlisiye 
vasitaları her seferden 

1 

evvel kontrul edilecek 
Mmtaka liman rlyuoti, yakm 

ve uzak eeıfer yapan va.purlann 
tahlisiye vasıtalarını esaslı bir tet 
kikten geçirmektedir. Bade.ına. 
her vapur sefere çıkarken liman 
kontrolörleri t.ahli&iye vasıtaları • 
nı tetkik edeceklerd:lr. 

yükseliyor 1 
---o

K öm ü rcu, o, 15 e 
dığı kömürü 6,50 ye 

nasıl salam? 
Galatada Hoca Tahsin 

ğında 34 numarada kömü 
yapan okuyucumuz Halit 
yolladığı ibir mktupta diyor kf: 

"Odun ve kc.mür fiyat) 
günden güne yükselmesi ü 
murakabe komisyonunun vasi 
ti tetkik ederek odun ve k" 
riin geçen seneki narh üzerin 
satılma ma karar verdiği g 
telerde vazıldı. ' 

Kömür işinin daha esaslı 
tetkik ve tanzime ihtiyacı ol 
kanaatindeyim. 

Mesela Trakyadan şimendiJ 
le Kurnkapıya. getirilen ve ye · 
de 3 kuruşa alman kömür bU 
da esnafa 6 ıkuruşa veriliyO" 
Bulgaristandan getirilen k" 
ler ise orada 4 kuruşa alınıy~ 
burada esnafa 6 buçuk. haw 
6 kuruş otuz paraya veriliycıı 
İskelelere kayık ve motorla 
dolu ve Bulgaristandan getiril 
!.ömürler daha fazlaya aatılm 
tadır. Halbuki Jteçen sene kon 
perakende azami fiyat BulgarY' 
kömürü için 6 buçuk k~ 
Esnafm bu sene 6 k\lMlf 30 ~ 
ya aldığı ve üstelik dükkinıD" 
nakliye masrafı da ödediği 
kömürü 6 buçuğa satmasına illt' 
kan bulunmadığı meydandadır. 

Bence kömür ve odunun 
laması için na.kliye ımuraflarJJll 
inıdirmeğe çalışmak ve daha ~ 
him olarak da iki, üç aya inhiS91 
etmek üure muayyen ormanı~ 
dan kat'iyata müsaade edilm«ıP 
lizımdır. Bu takdirde odul 
ve kömürün derhal bollaşıp ıa
cuzladığı görülecektir. EsnJI 
bugün içinde bulunduğu yukatl' 
da izah edilen müşkW vazi~\.t 
lcıı~.w.ını dilerim.11 

al!.kadarlarm tetkikine va 
yoruz. 

Mahalleler arasmdakı 
sinema ve gazmolar -

Gerek sayfiyelerde, gerek.ee .. 
hirde mahalle aralarmda çalP' 
kahve. gazino ve sinemaların çO
ğaldrğı göriilmUttUr. Belediye '•J 
gibi yaz eğlene eyerlerinin etra 
fmdakl halkı rahataız edip etJD"' 
eliğini tetkik ettirmektedir. Hail' 
rahatsız oluyorsa bu gibi babçf. 
gazino ve sinemaların tatil saat' 
lerl Uzerinde değftlkllkler yapıl•• 
caktır. 

P.yasadan kaldırılan 
sıgaraıar 

lnhısarlar idaresi satış azlıiJll • 
d:ın kaim Samsun, kaim Yf'nıee, 
yald:zh, ipekli ve eazh Yalo\lt 
Samsun ve İsme t cigaralarmı P. 
yasaJan kaldtmuıtır. 

Barbaros pulları 

Posta idarehanesinin yeni tt' 
bettirdiği Barbaros pulları ~ 
kında iyasaya çrkanlacaktır. 17"'

pulların temmuz denizcilik ~ 
ramında satışa çıka.nlma11 !!11111;; 
karrerdir. Şimdi 15 temmma ~ 
dar bunun mümkiln olacağı ~ 
sap edilmektedir. 

Telsiz kursu açılacal' 
Şehrimizde bir telaiz kurllU " 

çılacakur. Kurs eylülde açı~ İki zalim ıı.dnnı, zallın tbnar 
boyJllİn öcünü almak i ç .in 
derin bir ihtirasla tutuşuyorlardı; 
c;lln.kU onların da İbrahim beyden 
farkları yoktu ve bu h!dise tize. 

6 ay devam edecektir. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Ca.hit Yalçın, ··yeni 

Fransa." baı;ılıklı ma.kaleslndo, Ma. 
rine ~akm bir günde onların da rcşal Petenin Devlet ŞCu·ası adıy. 
sonu böyle olacağına §iiphe edile la topladığı bir heyetin F.ra.n.sız 
mezdl. devletine yont bir kanunu esast ha 

J?omuz domuzun e c fi n u zrrladığmı bahia mevzuu yape.rak 
alır; kurd kurdun ölU.mUnden diyor iki: 

''Ne bo gayret.! Mart·~l Peten 
kudurur! \e bu devlet urası Fransayı tem· 

Halil Ağn çayırın ucundan kar. sil etmc1< \e ona yeni bir kanunu 
ştki bayıra silrdU; orayl ~uıca esasi yapmak salahlyetlni nered«'n 
Ka•-M'""'-· '-eeek ..... ..__.. ba bulmuştur! M~ Peten \'&kti· 

.y........_uç.1..,.re ,., ' A-.-.,a yı le 1''rao9a~ büyük hlunct.ler ıra 
nndan son:ra Sırtlan boğazından etmı .. bir lrnmancJandır. Bugün de 
Muğla yolu.n3 ç?kacaktr; bu işi \atanına son bir hizmet daha ifa 
yapmak için en çok bir saatlik etmek ve li'ranso.> ı izrnlblirJden 
bir mman Jr )idi; hallMd Cin kurtaimalc lsUdiğinde tüphe yok. 
Allnin "°la sda dolqıyonlu ve tur. Fa.kat bir :iş~ mo\'alfak ola.. 
bir saatten rok Btlrerdl B nd bilmek jçin o işin icap et:tıği mlk-

• • n ~ yasta bir adam olmak lazımdır. 
başka mpa.hılerın atlan hep iyı ~far<."881 Peten ~iif kıl" 
timaı' edf.lmi.q ha~.; hole 1 catd~a.k ist.edlif ,wJte ka1'819111-

da tartı itJbarllle çok eksik k~ 
hr. f<'ransaya bir kanunu c asi 
yapmağa kalkan bir 11flrayı de,·ıet 
Jile sade<'C gariptir, 

1879 dan beri Fransa birçok ka
nunu esa ih•r görmüıitür. t!çüncü 
eumhorl3 etle inluli'ı.p artık teessüs 
etml' \C l•lııruında hlirrf.)Ct \·e 
milli hiıklınlyet rejimi L<ıtikmr bula 
muş znnncdilcbilirdi. Fnlcat ~orii
lüyor td f~raJISa ff:ln milcadek' \'e 

kan_şddık de\T~I henüz nihayet 
bulmamıştır. 1:"cnllm 1 icap eden 
mlnla.la.r hlll me,·cuttur, Ve Fran 
sr7. mlllf'tl kendi kendi ini kurtlLl'
mak '\ıazlfcsi karşısındadır. 

-n..ı Pet.eMa :rn.-,.. wr. 

mek istediği yeni kanana etMi 
hakkmd& lnti1&r edflD maJiUnata 
göre yeni rejim eNIMndea wı 
!->Urette farklı bir alyui büafeJe 
malik olacUttır. FnaNda dilli bir 
akide WeMÜB edeeektlr. Milli in • 
kıliptM dojlıcak den.ilen ba 1eni 
devletin otıorlter olacıaimı ve sll
silei meratlbi meH~•t bir de\"let 
haline geltt.eilnl bia&t Marepl 
söyıemt,, yeni dön,..,. hilnVet 
davaııtmda rehllerllk et.mit olu 
Fnnsada §ilndl otoltfıeır bir dfıı\.
let ( !) ti.la zaferin altmdan ge
«:erck l3anzelizeden qatıya doin 
inen llUJ, pembe, ,....at yeffl J:öm. 
lekll tılr .... ..... 1 2 t:tte., 

yiiriiyerek dini bir ilahi terennüm 
etmesi gözlerimin önllae geliyor. 
\ ' ok, yok. FraDAa bu kadu tez~if 
edllemez. Bu yapıbw-.ak ı:ıey bir 
karikatür bile dl"ğildlr. Bu bir 
''Momt.naoeit6" cllr. 

Fl'8llM bana tahammül 00flPll'7., 
Ecnebi )şga11 kalkhtf , .e Fransa 
mtııetJ httr bir sarett-0 fikir ve ka. 
...tllll lsllar mkbnlı baldağu 
takdhıde .. dlktatörttlk rejimi a
yak altmda çiğn~ektlr.,, 

.HiMleyin Cablt Yalçın yıwsıııı 
töYle bttlri)'Or: 
"~ Peten sulha kadar 

muvakkat bir idare ile memleketi 
tat.arak ondan _ ... mukadderatı-
• tayla -....... l'l'U8IS mllle
dlll serbest bnall8a ve bir tarafa 
~ ldf vataapeneraae bir va 
zile ifa etml~ ve azan ömrihıe Şe
refH bir ı.tılme 1ıemla ~ o.o ....... 
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1 ~hları alınmış iki 
Ullll' 4'tıle 'k 
biri rı an bombardı -
~i: illan ta yyaresi 
ınlll A 

1~~; • ınerikadan 
~ ıngihereye posta 

nakliyatı 
rer· v Yapacaklar 
riJ" ~ ~n, ıo <A. A.) - Ala _ 
~ •cıı:iQı.IUtüınet erkanı Amerikan 
O•• "t'tiJ 

0

İ"'l iiı'· ~1\1 e postanın n.,,I tere. 
. r. \ ~ıı\ı'\·et te?nin için ordu ve ha
ot8 "a ae lerı tarafmdan yeni bir 
• ~. g~I ihdas edildiğini çar-

" dan ~ bildirmişlerdir. Sil.ii.h. 
net\ ~ba rlt edilen dört motörlU 1 l<• ~ ~ln ~dl'lnan tayyaresi bu ser
a. '~ ~ihıı.p edilmiştir. Oğrc
~ 4 •e~ ~ore haftada bir gidiş 
~. a~t~rinden fazla sefer yapıl. 

1~UiYar:Macar ,;,, ıcaret anlaşması 
ı rı• • ı o "' ~ .. • (A .. A.) - Dün imza ed~ 

U· il .-"'tar 
~ • l.1acaı- l!cıırct anlaşma.. 

ııf ıı: 1~c iki memlek"t arasında 
ar: ~~.' on leva kıymetinde mal mu. 
esı t 11ıttıı t11Jeb1Je(:cktlr. Bu miktar, Bul 
ll~ ~ lıırafından yapılan umumt 
~J \' Yllzde 20 atnl teşkll etmek. 

· Sr'111 •nıaıma sayeı1nde Bulgar 
1' 'tll~~ tıcarı mrıbt\deıeıert bUyüll: 

e!l ... • artmış buıunmaktndır. 

e. 
t• 

e. 

( te ~OUatrf lnaddeleri 1diİı! - de • 
~l'a Uln, maden, ot saman ve 

\tı~. llıUrnaaıı maddeleı lhrnç ede. 

~ -:----0-
0 r ı z j a ha mamış 

lı. • lO 
~lhıı (A.A.) - Oti : 

k! ~ babrt;>·• nezareti Corlzla 
t ,;:ınlln kaybedlldlğ! hakkında. 
tt,, etle te1tııp etmektedir. Başka 
~ bq. bir arada tmlunan bu kru. 
~ \l~llgtıtz denlzaltısınm bUcu

l l\ tal' nııoııa da yaptığı seri mn. 
llııııtıı t81ndc lorplllenmckten kur. r. 

in~ 
Qıltereden Rusyaya 
~ sevkiyat bas .adı 
l.t·~ ıo · 
t ~"'be <A.A.) -on: 
~ t1:4t lçın lüzumlu WyUk mlk

., ~ t 'llnın Rusyayp sevkini te. 
~ "eC.p eden bUtlln tedbirlerin 

ı_"'lllı11\ı bazı C§ynnın elmdlden yOJ 
~; ~ Londradan b!ldlrllmek. 

Oo~1 ~~ 
1
Yedi yaş dişleri 

~~~ 
~tı Blıt d l lerl Jt,'<IJ J"-
~ ~ ~"erine le.nllerl çıkar. 
~ tlt"- ~ ttkanş çoeur.un bn~n 

"'<lCI b • 
, diş çıkan tan dalan 

~ · \JUn~-u çocuk bu dişleri 
"ı:>ıı ıı 0 n knı!ıı.r kullnnıı • 

3 

Bir ltalymı ashai .,. 
.siyasi bır mreırnuıda p1am ye:;ı• 

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

~k r ~ · A 
Japonyada 

Hüklimetle ordu ve do
namna erkanı 

670 Alman kadın 
'.J 

ve çocugu 
Amerika bahriye 

nazırı diyor ki: 
SÖYLENEN VE BiliNENLER 

Dün mühim mese-
leleri müzakere 

ettiler 
Parlamentonun fevka

lade toplanacağı 
söyleniyor 

'.l'olcyo, 10 (A.A.) - Hiİkiımet 
azası ile o'rdu ve donanma erka • 
nr bugün müşterek bir toplantı 
yapm~lardır. Yomlurl Şimbun ga. 
zteıılne göre, bu toplantıda mühim 

Holanda Hindiatanın
dan Sanghaya geçtiler 
~angba.y. 10 (A.A.) - 670 Al

man kadm ve ~u..&u, Hollanda Hin 
distanmda. bir sene kadar mecburi 
bir ikamettBn BOnra bir .Japon 
vapunı ile Şang'ha.ya gelmi lerdir. 
Bunlar Hola.mla Hindistanmdn 
harp esirleri gıöi kamplarda me~ -
kuf bulundurulmuşlardır. 

Osloda 
Sokak çarpışmaları 

oldu 
me.seler mUzakere edilmiştir. I..on dra, 10 (A.A.) - Stokholm 

* * * den Londraya gelen haberlere gö-
Tokyo, 10 (A.A.) _ Japôn pıır- re, Oslo sokoklnrmda şiddetli car

liunentoeunun fevkalfidc tçtimna prşmalar olmw tUT. Bu hüdieelcrln 
da\'et edileceği haberleri vardır. sebebi, Abraham Lincoln'iln bey -
Bu haberlerin, prens Konoyc :tara· keli önUnde bil.yük blr kalabalığın 
fındnn bugün öğlC'den BOnnı bir tezahüratta bulunmak üzere top
çok hUkümct erkAnı ile yaptığı lanmt§ olmaetıdır. Guislhıg hilkü
konuşmalardan rrkarddığı zanne • metinin muhafrzlan halln dağıt
dilmektedlr. mak istemiş, fakat halk muka.be-

Mutat kabine toplantısı öğleyin le etmiştir. Znbrta takviye\ntalan 
nihayet bulduktan sonra maliye istemek mecburiyetinde kalm~ ve 
nazın Kava.da Başvekilin nezdinde bir çok kisi tevkif edilmiştir, 
iki snt ten fazla altkonulmuştur. 1 

Sonra da başvekalet umumi ktl.- G 1 v and 
tibi Tomita V() istihbarat med!;ıj 1 enera eyg 
reisi lt.o ba§\·eklli ziyaret etmı.ıı- ~ 

ıer ,.e bır mUddet orada kalmı:ş • Vişı"ye gitti 
!ardır. ___ _, ___ _ 

S talin 
\·i~i, 10 ( A. A.) - Gc.ncrn.l 

V eygand Vişiye gelmiştir, 

* * * 
I• · ı · elçı·s·ııe Paris. 10 ( A.A.) - Mareşal ng f iZ Petcn bu sabah Amiral Darlanr 

kabul etmiştir. Amiral, i11gal al. 

tekrar gÖfÜŞlÜ tındaki mrntakaya yaptığt son 
sevahat esnasında yaptığı müla-

1\losl,o\·n, ıo (A.A.) - sıaıın bu- ka.tlar hakkında i7.a:hat :vermiş-

Donanmamız k~rıdisine 
tevdi edilen vazifeyi 

yaparken 

Zaruret hasıl olursa 
ateş açacakhr 

( Ra15 t..rafı d ünkii ayıda) 

&>vyetler birliği arazisinin ge • 
niflliğine rağ"men ancak on bir dn · -
rei askeriyeye ayrılmış bulunmak
tadır. Dalrei a.~eriye başmda bir 
askeri ibtilô.l meclisi bulunur ve 
doğrudan doğruya müdafaa halk 
kom'serliğ'nin emrinde çalışır. 
Her dairci a~eriyenin erkanı .. 
hnrbiyebi, siyasi şubesi, havn kuv 
vetleri kumandanlığı, muhtelif cü
zütrunlar komutanhk~art. tc~hiza_t 

\'at.iııgtoıı, ıo (A.A.l - c;ar§aınba ,. levazım sC'rvislcrı .şclle1·1, sng_ 
gUnkU gazeteciler toplantıSJnda bah- Iı~ ifıleri şefliği ve nıhayet vctc
riye nazırı Albay Knox'!'I 17öyle b!r riner heyetleri bulunur. 
aual sorulmuştur: 

- Ruzvelt tarafından kendisine SULH Z.\MANL~DA KITAAT 
tevdJ Pdilcn vazifeyi ffa tclerken, do. 
nanmn, ate~ açmak zarureti ile kar- Harp kıtnntı, talim ve tel"biyc 

rnurrez"lcri, geri hizmetle_rl yar • gılnııacak olursa. filhakikP ateş ede- 0 ld k 
cck ınlcllr? dımct kıtaatı ve nihayet (Ut 0 11 • 

Knox verdi~ cevapta Ruz,·eıtın b!r !arı ~ivil te. ckküllere meııbut se
mcsaimdan bahsederek rclslcumhu. ferbttlik ve teçhiz i!Jlerlyle uğra. 
run bu mesajda ileri scvkulccy§ me,·- ı:;acak hususi hizmetlerle tavzif e
kllerinc G'iden dcnlzyollannı açık tut. dllmi~ kıtaat olarak dö~e ayrtlır. 
mak ıçin icabcdcn bUtUn tedbirlerin Harp kıtaatı ıışağldakı smıflan 

ihtiva eder: Piyade, süvari, top_ 
alınması hakkında donanmaya emir tank! 
vermış olduğunu hatırıatmıetır. Atb:ıy çu otomobilciler, hiicum arı, 
Knox Ruz,·ellin mezkür mesajının 8(1. fe~ kıtaatı, kimyevt silahlar krtn
rulan .;uale tanı bir cevap t~ktl et- at.ı ve hava kuvvetleri . 

l!l35 ,·ılına kadsr Sovyet ordu
tiğlnl IH\ve eylemi Ur. Bahriye nazın aund~ ~mtakavi teşekkUllcrln da-
tzlandcıya dair mesaj hakkında şahsi imi orduya nispeti yü7.de 7·~ idi. 
bir te!drde bulunmal<tan içtinap et- J<"akat 1935 ten wnra bu nıspet 
mletlr. Fakat sorulan d!ğer bir suale mühim tahavvUlata uğradı ve dai
cııvap verirken. reisicumhur tarafın. mi ordunun nispeti hemen hemen 
dan ırnllanılmış bulunAn bt\7.ı tedbir- . bu raddeyi buldu. Rus ordusunun 
!erin Atlııntikdekl devrtyexırtn, bun- bUvUk birlikleriyse piyad~ fırkala.. 
dan evvelki emirlerde tavih edllml~ rı: plyad<ı koıorduları, ~uvarl fır. 
olan talimattan dnha !lcrı gldecckle. kalan. müstakil !!U\•ari livaları, sU 
rint tMas etmflkte olduğı.:nu söyle- varf kolordulann:ı a~Ttlmıştır. 
ml§tfr. MalOm olduğu üzere ıtmdlye Milletler cemiyPtindckl salna -
kadar Amerikan harp gemilerine dU· me de dahil olmak üzere Rusyn.nm 
şen vazife rasUanacak h dUşman hlçh'r mcnbaı bu kuvvet~er hak -
gemisini daha görünür görünmez. lh. kında rnkam neŞrt"tmC111ıştir. Ba· 
bar etmekten ibaret bulunuyordu. zt hususi menbalardan ve nullet -

ler cemiyeti yıllığından alınan ba· 

gUn tnguız büyük eıçitıi Crtpps'i ka.- tir. 2000 Fransız eairi 
bul etmı11tır. Bir aaatten Cazın suren 

zı rnkamlıırt kaydı Jhtlyatla nesre 
ôlvoruz. Bu rakamlara nazaran 
~vyct R1111ya ordusu 23 avcı ko • 
!ordusu. 4 sUvari kolordusu, 84 lll .. 
vade 16 sUvari fırkası tle 6 mlls. 
takil. livadan mürekkeptir. Piya • 
de alayları 263 olup 790 taburdan 
"·e t\26 hnfJf toPÇtı tiataryrumıdan 
müteşekkildir. Süvariler 82 llvn, 
80 alaydan mü?'elckeptlr. 110 h~ 
fü topçu alayına mukabil 25 ağır 
topçu alayı bulunmakt.adrr. Birin. 
cilcr 952 bataryadan, D<lncllersc 
225 batnrvadan mürekkeptir. 23 
istlhkAm taburu 84 bölUğe a.ynl • 
mıştır. Bunlardan maada l 1 köp. 
rücUlUk taburu, 5 hücum tanklan 
slayt, 10 demiryolu alayı ve kim
ya harbi yapmak lizere d-e Uç ala.y 
teşkil edilmJ~ bulunrruı.ktadır. 

bu mUJA.katta hariciye komiseri Mo. memleketine döndü 
ıoıot .:sa hnzır buıunmuıınu. Mo!'kova radyosunun 

ı..ondra, ıo 1A.A.) - Sovyet aake.. türkre neşriyatı Chalons ıwr manw. 10 ( A. 
..ı hf!yf!tı bnl!'Un bahriye neze.reUne ~ A.> - 1911 - 1918 hnrbine de 
t,"'laUren war,"'l)C Ucı.c. ı. • _..... ' ............ - · • " ~""'°"'",.." !.-ıı:4!-ı.. •'--': ... : o\a..._ 0 bin ko.d.ar 
rafmdan kabw edllm JUi'. rad.Yôj\i, 25 ...._ 842,l - 811 - 1Hi4 Fransız harp esiri Almanyndan 

Heyet bundan 80!lrn hava ne&arl!. , \•e 1~79 dalgnlar üzcrtn~n her gün 1 buraya gelmiştir. Bunlar iade e. 
tine gitmiş ve orada hava nuın saat ~.ao, 19.30, 22.45 te Türkçe ncş.. · dilen esirlerin J 4 üncil kafilesini 
Sınclair ile ı;örü,3mltştt.r. rlyat yapmaktadır. teşkil etmektedir. 
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• 

nı 

li, kahve işi·
izah ediyor 

J 

Kahverin zaruri ihtiyaç ve iaşe maddeleri arasında 
sayılması ve tevziata bu çerçeveden bakılarak tenkitler 

Yapılması doğru .değildir 

Fişlerin gayesi, istanbula verilen kahvenin 
piyasada gizlenmesine mani olma.ktır 

Şehrin kahve tevziatı işleri eL 
rafında vali ve beledire reisi Dr. 
Lutfi Kırdar dün kendisiyle gö. 
rüşen bir muharirimize şunlnrı 
söylemiştri : 

"- Kahve tcvziatının birkar. 
gUndenberi mütemadiyen üstün: 
de durulan bir mevzu halini al
dığını gördüğüm için, size bu 
mesele hakkında izahat vermek 
ihtiyacını hisstetirn. Evvela kah· 
venin. bir memleket iaşesinde 
yer tutan ana maddelerden olma 
dı,ğ'mr kabul etmek l~dır. Bl. 
liyorsunuz ki sa~~n Ticaı:et Ve
kilimiz. büt<:e muzakcresı esna· 
smda Büyük Millet Meclisi hu. 
zurunda söyledikleri gibi hüku. 
metimiz şu bu~ra.nlI ~~nelerde 
dahi, eti. şekerı. ekmegı her va· 
tanda.sı tatmin edici nisbettc bol 
olan bu mesut vatanımızda ve
sika usulüne müracaata lüzum 
görmemiştir. Kahvenin memle. 
ket iaşesinde ~r tutan ana mad. 
delerden biri olmadığına sözlerl· 
min başında işaret edişi~ iaş~ 
çerçevesi içinde tetkik edılmesı 
varit olamıyacak, bu maddenin 
tevzii hakkında haklı. haksız ve 
ileri seri yürütUJcn sözler hak· 
kındaki kanaatimi belirtmek i. 
çinc1i. 

Şimdi tevziat hakkında belli 
başlı söylenen sevleri bir ~özden 
geçirelim: 

Deniyor ki; bazı eern tlerde he. 
nüz tevziat başlamnmıetır, Ba
kırköye 250 gram yerine 100 
gram \'erilrniştir. Adalarda val
mz 500 eve tevziat yapılmış,· ge. 
ri kalan 1700 eve yapılmamıştır. 
Balatta, Yeşilköyde, Cihrıngirdc. 
ki evler henüz fişlerini alama
mıştır. 

Bütün bunlara mukni bir ce
vap teşkil deecek bir keyfiyeti 
söylemekle iktifa edeceğim. Is. 
tanbulun bu seferki tevzide ih. 
tiyacını karşılamak üzere veri· 
Jecck 1936 ~uva.1 kahveden 557 
çuvaltnr aldık, mütebaki çuval. 
ları peyderpey tesellüm etmekte
yiz. Bakırköy kazası 150 şer 
gram ek ik tevziat yaparak elin. 
deki kahveyi mah alli vaziyete 
nazaran taksim yolunu tutmuş 
ve mütebaki hissesini aldığı za_ 
man da iki yüz elli gramı itmam 
edecek bir tedbir tarzı bulmuş
tur. Adalar bir kısınma hiasele. 
rini tamam vermeyi, di~r kıs. 
mını da ikinci mevrudatta ikma· 
li ma.hallt vaziyete göre daha 
münasip addetmiştir. Fiş dağı· 
tılmıyan diğer mmtakalar da. yu. 
karıda söylediğim gibi, almakta 
olduğu kahvelerle tatmin edile. 
cektir. , 

Gelelim evlerine tevziat yapı
lan \•atanda.şiardan bir kısmımn 
sahf:tıkları m~ de 

kahve aldıklarına ... Daha sözle. 
rime başlarken kahvenin bir 
memleket iaşesinde yer tutan n. 
na maddelerden biri olmadığım 
ve hükQmetimizin iaşe maddelc
ıine dahi vesika koymrya ihtiyaç 
hissetmediğini tebarüz ettirmek. 
ie, kahve tevziatmm vesil<a usu. 
!ündeki ölçü ve görüşle muhake· 
me edilme~nin katiyen doğru 
olmıyacağını hatırlatmak iste. 
rim. Biz. fişlerle aile başına he. 
sap ettiğimiz 250 ter gramlık ts
tanbula verilen kahvenin piyasa. 
da gizlenmesine mani olacak ve 
verildiği kadar kahvenin halkm 
eline geçmesini mümkün kılacak 
bir tedb iri kullanmış oluyonız. 
Eksile ve mahlut kahve vakala. 
rı eğer mevcutsa, halkın beledi 
mevzuat dahilinde buna cc~n· 
ret edenleri ait oldus;ıı makam. 
tar neminde şikayete her zaman 
hakkı vardır. 

Bizde malfımat mevcut olma. 
dığına nazaran mahlut ve eksik 
kahve şayia.lannın mübalağalan
dınlmış olduğuna hüküm etmek 
icabeder. 

Bu itibarla mükeryifattan ad
dedilebilecek ve ihtiyaç madde
lerinden olmıyan kahve için bu 
kadar ti tizliğe. saıfedilen ten. 
kid $ayretlerinc yazık olduı?ıınn 
söylemekliğimc müsaade edi
niz." 

Fakat tekrar edelim : Bu ra .. 
kamlar hakikate yakın olsa bile 
kaydT ihtiyatla tel!kki edilmek 
fcnp eder. ÇiinkU Sovyet Rusyanm 
umumi seferberlik halinde çıkara • 
bileceği kuvvetleri bu rakaınlnrn 
Lstinaden hesaplamak doğru bir 
r.elice vermez. Çiinkü böyle an • 
larda sillh ve teçhi7.nt etoklarll" 
elya.seU dahiliyenln mUhim rol 
oynryncağı bedihidir. Rus erklını
harbiyesi ordudaki amclcle~ 
kövlUlere nl-spefni nrttınnağa bil. 
yilk bir ehemmiyet vemıiı Ur. Ay. 
rıca komUnistlerin hl.çbir partiye 
mensup olmryanlıı.ra nispetle faik 
olmasına çalışmıştır. 

BJ.r mUddet evvel Voroşilof bir 
nutkundıı, 1921 yılında orduda bu
lunan vüzdc ıs i~<:i ve yüzde 71 
köylU ;,i.,petinln hemen hemen 
son zamanlarda yüzde 90 gıbi ka.. 
bir bir nispetle amele unsuru ta. 
rafından ağır b:ıstırılrruş olduğunu 
söy}emişti. Bunun g~bi 1.921 de 
yUzde 7 komilnist nıspeti, bugün 
serbest unsurlara kıynsla yüzde 
70 kadar yükselmi.ş ve bUyük bir .. 
liklcr komutanlan arasında ise bu 
nispPt yüzde ~'ilzii bulmu.,tur. 

Rus ordusunda son znrnanlarda 
görillen mUhim bir değişiklik riit. 
'1clerln iade edilmiş olmasıdır. Ev 
\'clcc onba.c;ıdan generalP. kadar 
herkes ayni nüüorma~, giyer ve 
hoı>sine "'Kommanoir,. diye hitap 
roillrken <bölük alay ve fırka 
kommandiri gibi) sonradan marc. 
ııal rütbes"r.c kadar büti.ın liilhe 
ler inde edilmiş ve h"r riitbcye 
bir ~areti mahsusa tayin edil • 
mkjtir. Madunların yalmz doğru _ 
dan doğruya kendi &mir \·e subay. 
l:ırına selam vermekle miikellflf 
bulunmalarına rağmen, Rus ordu
sunda bugün disip!indekl sertHk 
çarlık zamanındakinden fazladrr. 

Bu son seneler zarfında silah 
ve teçhizat bnkımmdan bUyük tc
rnkkiler göze çarpmaktndn-. Bil • 
hassa tanklar ve ağır toplar bir 
mUddet evvelsine nispetle onlnrcn 
misle baliğ olmuş '~c çok tekem• 
mili etmiş bulunmakt.,dtt". 

BütUn sıı.nn'i devletin elinde bu 
hınduğu için sanayi seferberliği .. 

nln kolay olacağı bedi,tldir. J:<'a.k11t 
gen iş mil:~ sta kaybedilecek harp 
teçhızatı ;>erine yenilerinin ko • 
nulması için serl istihsalAta ihtl • 
ynç bulunduğunu unutmamak icap 
eder. 

~OVYE'l' TA 1·1'ARECiL1GtN .. 
GELL'°'CI'~ ... 

Genı~ mikrnstıı yapılan isabetli 
propaganda);lr ıoııycsinde Rus genç 
lığ! ara.sındn tnvyarcciliğe bUyilk 
bir heves uyanm•ştır. Tayyareci • 
liğin ınkişafı için kurulmuş bir 
crmly<'t olnn ASS<ıavlakhimln tam 
13 milyondan fazln üyesi bulun -
maktadır. Sovvet c:.ocuklnn için 
bir ayyare modelinden daha kıy. 
metli bil" oyuncak bulunamaz. 
Mekteplerde coeuklar kUc;ük mik· 
ynsta tayyare modf'llleri yaparlnr 
\"e en çok muvaffak olanlar bir 
tayyare gezintisi ile milkafntlnn • 
dınlırlar. 

M tbua havacılık !:ı.hasındaki 
her hareket ve teşPbbfüıc büyfik 
blr yer ayırrr ve hava kahraman
Jannr. sivil olsun. asker olsun, bU-
1iln memleket dahılinde birer mil
li kahramanmt~ gibi 5Öhret MhL 
bi yapan propagandalnr yaparlar. 

Sovyctler Birliğinin adet ıtlba. 
rlyle eın hUyUk hnv;.a filosuna. sa. 
hip olduğu umumiyetle kabul ve 
taedlk ohınmaktndır. 

Rusvada uzun müddet yaşamı 
vf' son zamanlnl'B. kadar da Rus 
hnvacrltğı He temnslar temin ede • 
bilmiş olan şahrslarm ncşrettikle· 
ri rakamlara istinaden bugün 
mevcut Rus tayyarelerinin en az 
ıo bin raknmma baliğ olduğu mu. 
hakkaktır. Fakat bunların hepsi • 
nin modern ve kullanılmağa sallh 
olmasına imkan yoktur. Bunlarm 
takrıben 3 bin tanesi 1933 yılm • 
dan evvel imal edilmişti?'. Bugün. 
kü harp fhtlyaçlannı karşıhyamı • 
yncak vrudyettedir. 2000 tanesinin 
motörlerf öe, piyes dö rcşanjlan 
bulunmaması dolayrs.lyle şimdilik 
kabili istimal değildir. Derhal is
timal olunabilecek vaziyette bu • 

.:ı ıın t.aJ ·arclerln 3000 kadar ol
duğu tahmin cdllebUlr. Naz.;rl o. 
Jaralc Sovyet fabrlkalan senede 
8000 tayyare imnl edecek şekilde. 
dir. Fakat bu.gUnc kada?' hiçbir 
fabrCuuım yUT.d~ yliz nispetinde i
maltıtta bulundu(hı görlllıntım4tir. 
Bu sebeple yukardaki rakamın an .. 
cak yanya varabileceğini 1dd1a c. 
dcnler görülmektedir. Bu anıda. 
Rusya.da. çalışmış olan F.cUımmd 
l..nury adındaki Amerikan mülıen. 
dl!=!i Rus fabrlknlarınm imalAtmnı 
lbaZAn ancnk yli7.de elli kadarınm 
kullan ılabilecek şekilM oldıığunu 
lddin etmişti. 

F"aknt bütUn bu sözlerin kaydı 
lhtlvatla telakki e4llmcsi ilrtı%a 
ettiğini tekrara meeburuz. ÇtinkU 
lbu .. ün hiçbir devletin hakikt st • 
lah kuvveti hakkında. bir fikir e.. 
dinmek kabil olmadığı gibi lstibsa. 
la h arttrmıak için her türlü ted
birleri alarak bütün kaynakla.n 
birden çalJlitırmak suretiyle bek 
lenmiyen neticele?' almak ınUm • 
kiln ola.bileceğini de düşünmek M.. 
zımdır. 

SİLAHŞOR 

ispan a, HükOmeti 
ingiltereye 

tarziye verdi 
Londrn, 10 (A.A.) - .Avam Kama. 

rasında aorulan bir suale cevap veren 
Harlı::lyc mQsteşarı BuU"r, tspnnyol 
hUkQnıcUnln Madrittckl İngiliz bUyllk 
elçiliğine yapılıın son tecavQzden do
layı tarziye verdiğllll söylemlştir. 
Mllste:nr tecavüz mesuUcrlnln CCZ8• 
JandırıJmış bulunduklannt UAvc et. 
miştfr. 

M akenzi King yakında 

tngiltereye gidecek 
Ilnındon "M.anltoba, , ıo (A. 

A ) - K~ada başvekili Macken.. 
zi' Kfngin. imparatorluk devlet a. 
damlarının vapncaklan t<>plant.tdn 
hazır bulunmak \nere yakında ln 
giltcreyo gitmesi muhtemeldir. 

Görünmiyen Ordu 
Bugün koyamadık karilerimim. 

den özilr dileriz. 
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Avam ı lngiliz Lo~~lar .~ama- / 

k d rası reunne gore Surigede ainarasın a H 
Harp islihsalatı ar~ . 

hakkında müzake- ~1alezya ve şımah 
reler oluyor Rodezyada 

Yedek _aksam Çok refah 
otmadıgmdan 

Amerikadan gelen yüz
lerce tayyare antrepo

larda duruyormu ! 
Londra, 10 ( A.A.) - Bugün 

avam kam.arasında harp istihs2. 

temin elti 

İngiliz müstemlekeleri 

şimdiye kadar 20 mil-

yon sterlin verdiler 
ıntı hakkında iki gün sürecek 
müzakerelere başlanmııitır ve bıı 
münase.ootle samimi h'nkitler ya. Lcndra, 10 (A. A.) _ Lordlar 
pılmıştır. Cereyan eden müzake- kamarasında, harp·dolay:ısiyle milis 
reler esnasında memleketin aza. temlekelerin maruz kaldığı güç • 
m1 harp gayreti sarf ettiğine kani lükler hakkında beyanatta bulu .. 
bulunmayanlar noh .... ..a.i nazarları- nan Iordlar kamarası reisi l\foyne 
ru izah etmek fırsatım bulmuş- demiştir ki: 
lardır. Müstemlekelerin, Britanya.nm 

Donanmaya mensup hava kuv ha.rp gayretinde bu kadar esaslı 
vetleriyle birlikte Girit hareka- bir rol oyn.ryabi.lmiş olınala.n fcv
tına iştirak etmiş bulunan muha.. kala.de bir hAclisedir. 
fa:rak8.rlardan Brabner techizat. Harp mutıtelif mil3temlekele:rde 
tayyare ve tank kifayetsizliğin- başka başka tesir ya~tır. Bu 
den, yine donanma hava kuvve'".,. tesir bazıları için çok mes'ut oL. 
!erine mensup ve bir tayyare mu~. Bilhassa Malezya ve şi .. 
fabrikasma ~ahip bulunan müJ§. malt Rodezyada lı.a.rp, çok refah 
zmı Hopkirıson, Beaverbrook'un temin etmiştir. 
nezareti altında zamaıunda imal Buna mukabil harp Malta ve 
edilen b)'}'arelerden hiç birinin Kıbrıs için zararlı olınu.<jtur. Bazı 
~ltere muharebes.ine i§tirak müstemlekeler dcniz&§ın pazarla. 
ettirilmediğinden şikayet etmiş. tmı kaybetmek tehlikesine maruz 
!erdir. lşçi partisine mensup kalmJ§lar ve illb-'ilterenm bunlara 
ı:nebuslardnn Garrojones mü- yardım etmesi zarureti hAsil ol • 
himmn! nazırının harp kabinesi-
ne 1cifra:k ettirilmesini teklif muştur. Garbi Afrika, şark! Af • 

'"$v rika, Filistin ve Jamaikada yeti-
etmi.ştir. Garrojones, tayyare şen kakao, limon, muz ve sair 
imalatından memnun olduğunu, müstemleke maddeleri satışında 
fakat Arnerikadan muhtelif tip. birçok müşkiilitla. ka.rşdaşılmıştır. 
leroe tayyare gönderildiği ve ye- Fakat hil.kümet bu mahsulleri top 
dek aksamı bulunmadığı için tan mübe.ya.a. etmiş veya. ba.~ 
yüzlerce tayyarenin hala antre. bi:r ~eldlde çiftçilere mali yardmı.. 
polarda bulunduğunu söylemiş. da bulunmuştur. 
tir. Merkezlerindeki pazarlarından 

Llberallerden Mander düşma. birdenbire mahrum kalan Belçika. 
nm cereyan eden müzakereler. ve hür Fransa müstemlekelerine 
den teseni bulamıyacağıru çünkfi de yardmı ettik. Fiilen örfi idare .. 
her cinsten muazzam harp leva• nln hüküm sü.rdüğü Ma.ltaya bir 
zımı istihsal edilmiş bulunduğu. milyon sterlinden fazla bir yardım 
nu. fakat buna rağmen yine is- mrureti b!sıl olmuştur. 
tilısalatm nrltırılmnsınx ~~i- :Da;M--ıwna~ c'Uoe 'UU.~" 
ğini beyanetmi~tir. fazlala.mu-tebemi etmek feda.kir. 

Brabner tekrar söz alarak de. bimı göstermişlerdir. Bunlara 
miştir ki. müteşekkir olmakla. beraber bu 

Tayyare dafi topundan noksa.. teberrula.rmı kabul edip etmemek 
nnnız var. Maleme'de alçak"..an husımunda tereddüt içindeyiz. 
uçan tayya..relere karşı kullam. Bunun içindir ki bütçelerinde 
lan yarım pusluk mükerrer ateş. fazlalık bulunan mUstem.lekelerin 
li rnitralyözlerimiz de azdı. ftal- harp devam ettiği müddetçe hil • 
yanlara karşı iyi netice alan kfunete fa.izsiz olarak ödiln<; verr. 
tanklarımız AlmanJ.ann Kar- bilmeleri karar altına almmll}tır. 
şısında aynı neticeyi alamadılar. Bu paraların harpten sonra. liizu • 
Çünkü seri tanklara malik değil. mu halinde iade edilecekleri tabi. 
dik. Mevcutlar ağlr hareket edi· idir. Maams.fih bu şekil zengin 
lOrlardı. 20 bin tayyareye sahip milstemlekelerln veya §ahıslarm 
olursak harbi kazanabiliriz. doğrudan dogruya yapacakları te. 

Leva.zmı nezarati parlanento berrula.rm kabulüne bir mani ~· 
müsteşarı Mac Millan tenkitlere kil etmiyecektlr. 
cev&.p vererek demiştir ki: Moyne, şimdiye kadar teberru 

Tank ve top imalatı 1940 sene. veya ödünç olarak müstemlekele~ 
sinin son üç ayına nazaran 1941 den 20 milyon ste"rlinden ziyade 
senesinin ilk üç ayında yüzde 50 bir para alındığını söylemiştir. Di 
nisbetinde artmıştır. İkinci Uç ~er taraftan milstcmlekelerde, ha 
ayda ise ylizde 100 artacaktır. yat şartlarr asgari badrlen aşağı o. 
Daha fazla obüs, ıtan.k • bilhassa 1 lanla.rm, imkan olduğu nispette 
tank • imal edilmesi lüzumu hak· daha :.·üksek bir seviyeye çıkarıJ. 
kmdaki tenkitlere gelince söyli- mn.c;ma gayret edilecektir. 
yeyim ki bunların imali için ha. Harpten sonra mllsternlekeler • 
yati ehemmiyeti haiz olan ma- de cari olacak yeni iktısaöi şart. 
kina ve aletler sulh zamanına Jara uygun olarak planların hazır. 
nazaran altı misli artmıştır. lanmssı için müstemleke nezare -

İşçileri ve f ahrika mtldürlerini tinde bir komisyon teşkil edilmlf. 
neticesi mazur bir itham altında tir. 
bulundurmağa nihayet verilmesi 
laznn olduğu fikrindeyim. Harp 
malzemesi işri miktarı kanunu
sani ile haziran arasındaki altı 
ayda iki mislinden fazla. arttın!. 
mış bulunmaktadır. Bu fabrika
lar şimdi 8 saatlik üç ekip ha. 
]inde çalışmak"..adır. 

Hnm maddelere gelince, lngil. 
terede istihsal edilen veya İngil. 
tereye ithal edilen ham madde· 
ler istihsal proğramımızın tatbi
kine kafidir. Ta)-yare d:ı.fi sil8.h· 
lan imali imkan dahilinde bulu. 
nan bütün vasıtalara müraraat 
edilerek tesri edilmektedir. Ordu 
nun imaliııe büyük g:ı:yretler sar. 
fedilen tankların şekil ve tiplerin. 
den memnun kaldığını zannedi
yoruz. Şimdi muharebe deva.zöri1 
ismi verilen iki tipte, kruvazör 
ismi verilen di~cr iki tipte ve 
dritnot ismi verilen bir tipe ve 
muayyen modelle tanklar im~! 
etmekteyiz. 

Bir ar&hacı, arabasın
dan düşerek öldü 

1531 plaka num<!ralı arabanın 
eürüciisil 65 yaş•nda l\Iehme•, 
dün, ara.br iyle !beraber Gülhane 
J>arkına doğru giderken muvate. 
nesini kay'bederek yere düşmilş. 
biraz sonra da ôlmUstilr. Adliye 
tabiii cesedin defnine izin ver. 
miştir. 

Kapatllan bir evi 
soyan yaman hırsız 
Çaldığı çatalları satarken 

yaka ·andı 
Emniyet ikinci şube memurları 

yaman bir hırsızı ele geçirm12ler
dir. 

Galat.ada Zürafa sokağında A 
gavni isimli bir kcıdına a.it :.· nu -
maralı umumi PV, bundan bir mü~
det evvel ahlak zabıtası ta.rafın
dan ke.pat.ılınL' ve bina içinde bu
lunan kryınetH eşya da olduğu gl 
bi bırakılmı-trr. 

Bunu haber alan sat.rkah hırsız_ 
lnrdan Mehmet Ali, bir yolunu bu
lup eve girmiş ve kıymetli neka· 
dar eşya varsa hepsini çalmı;ıtır. 
Hadiseden haberdar olan za.brta. 
sıkr bir arnştırmadn.n sonra Meh· 
met Aliyi gUmUş çat.al ve bıçakla. 
n satarken ya.kalarnrştır. 

Sabıkalı hrrsız, çald ğı diğer ~
yaları da ayni sokaktaki viran e\ .. 
lerin bahçelerine gömdüğünü söy
lemiş, bunun üzerine bu eşyalar 

da meydana çıkarılmıştır. 
Mehmet Ali adliyeye teslim e. 
~r. 

(Baş tarafı 1 ncide) 

Londra, 11 ( A.A.) - B.B.C: 
Suriye hakkın.da resmi haber 
yoktur. General Denz, general 
Vilsonun tekliflerine cevap ver
mediğinden harekat devam edi
yor. 

Londra. 11 ( A. A.) ..;.. B.B.C: 
Kıbrıstan gelen bir telgrafa g~
re Suriy~ harekat devam et. 
mektedir. ·İngiliz askerleri. Vişi 
askerlerinin Beyruttan 5 mil U· 

zakta işgal ettikleri mevzileri 
zaptetmişlerdir. İngiliz tayyare. 
leri, Beyrut etrafındaki askeri 
mevzileri şiddetle bombardıman 
etmir;o1erdir. Vişiye ait birçok ge. 
anilerin B~yruttan sür'atle uzak. 
laştıklan görülüyor. 

Londıra, 10 ( A.A.) - Bugün 
Lyon Framız radyosu Suriyede 
General Denz'i?t müzakere tek. 
lifine İngilizlerin cevap verme. 

diklerini söylem.iştir. Halbuki 
müttefiklerin mütarek-e şartları 
general Denz'e derhal bildiril
miştir. 

Londrada şu cihet de ilave 
ediliyor ki general Denz mütte
fiklerin mütareke şartlarını ka .. 
bul edine.iye kadar müttefik 
kuvvetler tabiyesiyle harbe de
vam edeceklerdir. 

Kahire, 10 ( A.A.) - Vaşing. 
ton vasrta.siyl~ general Denz'e 
gönderilen mütareke şartlarına 
henüz hiçbir cevap gelmemiştir. 

Oyie zannediliyor ki. eğer ge.. 
neral Denz mütareke şartlarını 
kabul ederse, İngiliz ve Vişi a.. 
rasmda nihai anlaşmanın temini 
için bir mülakat tertip edilece.lc
tir. 

1NG11L1ZLER DE CEVAP 
VER..'\1EDİLER M1? 

Vlşl, 10 (A..A.) - Fra.n.aız mahfil.. 
lcrındo beyan olunduğun& göre, bu 
ak§am saat 18 e kadar General Dentz 
İngilizlerden cevap alamam.ıştır. Si
yast mahfillerdeki kana.ate göre 1ngt. 
llzler, evvel &yrutu işgal etmek 11\, 

tiyorlar veyahut da Suriye ihUIAtını 
htllro:nete sadık kuvvetlerle dö Got.. 
cular araamda halledilmesi ica.beden 
bir mesele olarak telAkki ediyorlar. 

cl~~~l~ ~~~nm~~~ 
catrôux•yu tayin etm'ek fikrinde oı. 
malan muhtemeldir ki, bu ta.kdirde 
Fransa sonuna kadar harbe deva"hı 
edecektir. 

AVUSTRALYALILAR MtiHA .. 
REBEYE DEV A.."\f EDİYOR 
Kahire, 10 (A.A.) - General 

Dentz'ln mütareke talebi K.ablreye, 
Ltlbnıı.n ~il mmtakasmda Beyrultan 
21 kilometre mesafede harekAtta bu_ 
lunan Avustura.lya kttalarm.ın Vişl 
kuvvetlerlnln mUda!aa hatbnı yar. 
dıkları bir aırada ı;elmi,tir. GUnler
denbcri, General Dentz'in )lr inUtare. 
ke talebinde bulunacağı hakkında. rl
vayeUer dola§ıyordu. Kahiredeld u
muınl !ntibaa göre, Damur müdafaa 
battı yıkıldığı ta.kd.irdo General Dentz 
mUtareke LsU!mek mecburiyetinde k' 
lacakt.ı. Şimdi Londra.da tetkik edil
mekte olan bu talebin muayyen tek
lifler ihtiva etmediği anlafılıyor. Ge. 
neral Dentz'in taleb!nde muhascmatı 
derhal tatil ettirecek tekltner lıulun
madığı cihetle Avusluralyalılar sahil 
ooyun-:a kendilerine bir yol açmak 
için muharebeye devam etmektedir. 
Bu mır.takadakl Vişl mUclafaa terU· 
batmm oanıurdakllerde.:ı myı:f oı. 
makla be{.aber oldukça kuvvetli oldu.. 
ğ1l zaııne~ımektedlr. Diğer ta.rafta~ 
prkt:ı.n gelen HintH ktt.aların ilerı 
hareket! netlceslnde V~l kuvvetleri
nin etrafındaki ağ gittik<;e da.raımak. 
tadır. 

Londra, 10 (A.A.) -: Lo!1d~· 
nm salahiyetli ınahfıllerı. bır 
çok müttefik kuvvdlerinin Su· 
riyede ıbiribirleriyle birl~me~ 
mur;fa~ olmalar·nı Surıyenın 
şiımal~. şarkisinde büyük bir mıı:ı .. 
takanın kontrolunu temin etmı§ 
bumnduğıınu beyan etmektedir. 
Tüdmür'den ilerliyen müttefik 
kuvvetleri. Suriyenin şimali şar
ki:;inden gelen kuvvetlerle Elsük. 
kan me:vkiinde ve Dirizorda bir
leşmişlerdir. Müttefik krt.alar 
Ragayı da zaptetmişlerdir. Diğer 
bir kol ise Suriyenin şimali şar. 
ki kısmında kain Kamaşleye var. 
m·ştır. 

Mısır cephesinde hudut mın
takasında zırhlı otomobillerin de 
keşif kıtalarmın faaliyeti görU?. 
m~c:ıtiir. Biri Şefcrzin'nin ccnu. 
bunda zrrhlı ot.amobillerde:ı mü· 
t~ekkil küçük grupları tardooil. 
miştir. ----o----

Siemens öldü . 
Dcrlin, 11 (A. A.) - SimeıiS 

mlieseeseleri sahibi Carl von Sle
meı:ııs dün 68 Y.aşmda ~tür. · 

. -~-- ~ -----·,..,..,...,."'- .... ~ .... ' ............ ,, .-.ır 

Ruslar 
çekilirken 

Elektrik, gaz, 
su tesisatını 

tahrip 
ediyorlar 

Ekinler yeşil olduğundan 
imha olunamıyor 

Belalnkl, 11 (A.A.) - Sanomat 
gazetesin!.'1 m~ab!ri yazıyor: staıı. 
nin geri çekilirken her §eyin yakıl 

mll!l taıfkmdaki emrini Ruslar Uk 
raynada Azam\ dereoede tat'Qlk ve 
kısmen de m~affak oluyorlar. 

Ruslnr bilhassa elektrik, hnvagazı 
ve su tesisatını kullanm:ız bir hale 
getirmo;ığe çalr§ıyorlar. Bütün hububat 
imha cdilememi§Ur. ÇUnkU ekinin 
bir kısmı henUz ye§ildlr. 

Muharebe sahalarmda he- şey çok 
kanlı muharebelerin cereyan etmiş 

olduğunu göstcrij'Or. Rus askerleri
nin cesaretini btzzat Alman askerle 
ri teyid ediyorlar. 
Ukraynayı ziyaret eden on ecnebi 

gazete<:Iden biri olan mczkOr muha
bir, Ru.<ı zırhlı otomoblllerlnln cvsa 
fmdan Almanların hayrete dUştUkle 

rini na.ve etmektedir. 

Habeşliler 
ltalyanlar.dan intıkam 

almıyorlar 
Londra, 11 (A.A.) - .B. B. C. 
Hariciye mü§teşan Butler, İtalyan 

idaresi tarafmdan tazyik edilmiş o.. 
lan H&be§lilerin, bir çok sebepleri 
olduğu halde Habe,şlstanda İtalyanla 

ra karşı hiç bir inUkam hare-:teUn. 
de bult!nmadrğnu Avam kamaramn 
da teyici etmif ve bugün o.cız bir 
vazıyette bulunan İtalyanlara karşı 
g156terdiklcrl ltldal ve Ulüvvticenap
tan h~rarcUo bah.c;etmiştlr. 

6aıltiı cd u ıd 

Suriye üzerin
deki mandayı 

kaldırdı 
Keyfiyet Mılletler Cemiye

tme resmen bildırildi 
Londra, 11 (A. A.) - B. B. C. 

General dö Gol, general Kntruya. 
gönderdiği bir mesajda kendL~inl 
Ya.kmşa.rk hür Fransız kuvvetleri 
başıkumandanlığır.a ve kurtarılan 
Fransız mmta.knlan idare ııefliği• 
ne tayin ettiğini bildirmiştir. Ay. 
n:i zamanda general Katruyu SurL 
ye halkına serbest arzularını izho .. 
ra vesile olacak icrat ve teşrii 
müesseseleri kurmak için yardım 
etmeğe memur etmjştir. 

Gene:ral Katru 1936 senesinde 
Suriye ile aktedilmiş olan muahe
deyi tatbik için bu nıileasesat mU
messilleriyle derhal temasa geçe. 
ccktir. 

General dö Gol hür Fransanm 
1924 senıılnde verilmiş olan Sur!_ 
ye mandasuu terkettiğini Millet -
ler cemiyetine resmen bildirdiği~ 
ni ilave etınl~. 

Alman Tebliği 
(Baş tarafı 1 nclde) 

ed~ Sovyet fırkası imha edilm~
tir. 

Buda.peşte, 10 (A. A.) - ~la • 
car umumi karal'gahmm tebliği: 

9 temmuz günü seri kıtalar:mız 
Ebruc.z geçidini delmcğe devam 
etmişlerdir. Düşmanın ardcıları i
le muharebe edilınektedlr. 

Dilnkü harekft.t Alman ordusu i-
le müştere'.ten devam etmiştir. 
Şimdıye kadar 25 bin c>Sir aldık. 

Sovyet tebliği 
(Ba.~ t~mf1 1 nckk) 

26 Alman tayyaresi dll§ürülmU~tUr. 
Rus teMiğlnde 6 Sovyct tayyaresi
nin dll§UrillrlllğU kaydedilmektedir. 

LQndra, 11 (..\ • ..\.) - Sovyet mU
dafaa tatınrmm inşasını bitirmek 
tlzere bulundukları blld!rllmektedlr. 

Bu haberin ehemmiyeti bUyUktUr. 
ÇUnlCU Sovyet krtalarının istihktım 

'mrurezelerine uzun sürecek l§lcre gi
rlşmek imkanını verecek §ekllde 
§lmdlkl mcvz!lerinde mukavemet et -
Wtıerlni göatermektedlr,. ' 

İngiliz -Alman 
tayyareleri arasın

da müşhiş bir 
.carpışma . 

(Baş tarafı 1 ncide) 
detllsini yapmışlnrdrr. Havr ve Şer
burg şiddetle bombardıman edilmiş, 

cem'an 20 bin tonluk altı vapur ba
tırılmtştır. 

Bethune civarında asl:ert !abrlkala 
ra taarruz edilmiş ve İngiliz tayyare 
lerl bundan başka pikt1 uçuşlariyle 
yere kadar inerek askeri merkezleri 
§imcndlfer !ıtlsak noktalarmı ve de
polan bombardrmnn etmişlerdir. BU. 
yük yangınlar çıknrtlmı11trr . 

.Alman av tayyarelerinden mtirek. 
kep filolar İngiliz bombardıman tay 
yarelcnnln faaliyetine mani olmak 
l.sten.i~lerdir. Alman av tayyareleri 
rin tUyUk kısmı yeni bir m«>
dcldedi.-. 1 n g i 1 i z av tayyareleri 
her tarafta. Alman av tayyarelerlyle 
muharebe ederek bunların bombardı 

man tnyyareıerlnin faaliyetine ma.ni 
olmalarının önUne gcçmlşlcrd!r. 

Muharebe cidden mUthiş olmugtıır. 
14 Alman tayyaresi dtişUrtUmUştUr. 

9 lngillz tayyaresi de dUşman tara 
!mdan dUşilrU!mUştilr. 

Pilotlardan blri kurtulmağa mu. 
vaffa.l{ olmu tur. Avdettc iki İnglllz 
tayyaresinin daha cksi!diği m!lşahe

de edilml§tlr. 

Suriyede panik 

EN SO 
DAKiK 
General Den 

teklifleri 
Berlin, 11 (A.A.) ~ 

neraJ Denz lngilizlerİJ' 
lif ettikleri mütareke 
rını reddetmiıtir. 

A rik 
Harice ask 
gönderme 

yecek -Avan arasırı 
çıkan şiddet, 
bır muhaıefe 

üzerine 
Reisicumhur bir tesebb 

bulunmaktan vazg6~ 
V Cl§İngton, 11 ( A • ..4•} 

Ofi: 
iyi malumat almaW' 

(Baş tarafı 1 ncide) l h .1 ,.. raJI 
Arikara ra.dyogazetesi, muha- ~n ma. a~ı , ayan a 

rip dvlet gemilerin.in lbitaraf bir I şıddetlı hır muhalefet 
limana ilticaları takdirinde hu- ettiğinden dolayı A~ 
kuku diivel kaidelerine ~re ıabi haricine asker gönderıl 
tutul~cakla;ı mu8:1Xlcleyi d_ün. ak. hakkında erkanı harbiye 
şamkı neşrıyatta ızah. etmıştır. . 

Buna göre, muharip devlete sı t~rafı~dan ~apılmıt 
mensup harp gemileri bitaraf teklıflerın halı hazırde.) 
bir devlet limanına sığınırlarsa bulüne imkan mevcut o 
2~ saat k~Jabi~rler. ~ğEr !hu ge. dığı beyan edilmek-tedit· 
miler makmelerınde bır arıza de- R · · .. h · d"ki 
layısiyle iltica etmişler:c..e arıza!<!- eısıcum ~r, şım 1 di' 
rı yapı!dıktnri sonra limandan j de kongre azası ne:ı .. 
~)T~lar. Gemiler e~: bit:ı:af her hangi bir teşebb 
ruyıe.;cge-ım.@~rs& gfmlının :;ılfilı- • lup orduya müteallik 
ları ~ıkarılır, cephanesi alınır, k lanları tetkik eııı1' 
mürettebat dı§arı <µkarılır ve ge. ~.0 P . 
miler bitaraf devletin nezareti uzeredır. 
altında sulha kadar kalırlar. Bu planlardan biri 
. .Netice itibaiiyle. ~enderuna greden faal orduya bir.

1 ılt~ca. eden. bu gemılcr enterne sene için sefer her edı ( 
edılmişlerdır. b" l ·· d · ubıJ 

Fransa harpten galip çıkarsa ır nıvv~et Y~.z esı. m. O 
gemilerini alacak. mağlup çıkar. za etmege mutealhktır. 
sa galip tarafı~ veree.e,ği karara ğer bir planda da eet'f 
göre hareket edilccektır. memleketlerde görülec~1'~ 

met için ancak gönüll\l ·~ 
vetler gönderilmesi şeld1 ~ 
ki Kanada sisteminin 1'• 
ve tl\tbikine mütenlliktif· 

Jarouya Siyamın 
bütün kauçuk 

mahsulünü alıyor Vaşingtondaki R 
Sin"apu~. 11 (A. A.) -.?fi:. elçisi Ruz ve US 
Çok emm bir menbadnn ögrenıl-

diğine göre Japonya hükümeti s·. • • h b 1 ar 
yam hilkümetiyl~ Siyamın kauçuk ıy~ a er er Vr1 
mahsulünün büyük b1r kısmmı s~. c:.: 

trı:ıal~ak için bir itili!namc aktct Vasingt-0n, t ı (A. A.) _.. ~r 
mı.ştır. yet büyilk elçisi Umanski. ~~ 

Bu kauçuğun satınalınm:ısı pla ka reisicumhuru Ruzvelti ıı..r:J 
nı, iki senelik mahsul hakkında • ettikten sonm gazetecilere ~,/ 
dır. Japonya daha geçenlerde ğı . beyanatta "Rus· Alm~ ~ 
F'rnnsız Hindiçiniden mühim milt. nin inkişafı hakkında re.ıs~;~ 
tarda kauç•Jk satmalmı')tI. ra iyi haberler verdim .. ~ 

==~~~~~===========? 
ÇERÇEVE 

(B:ış tarn fı 1 ncidc) 
llşlnden (milspet) doğmaz mr? 
Buna hiçbir suret ,.e şekilde cc
rnz ~·oktur. 

Dördüncüsii: 
Gclmeklik, kalmr.l•lık, isternck

Jlk 1,ıihi, nhenk 7,aruretiyle olsa da 
tift.e ma. dar nuı melesine tabi tu
tulan kelimeler y:ınlıştır. 

Beşincisi: 
Pn..5nbah!;-e, Çengclköy, Sümer 

bank Alp otel Çarşılmpr, Eitp_• , ~ . 
ı:ar, Nur ıı.partnnnn gibı, sıfat t.er· 
kibi siv~i:vle JrnUanılnn izafet ter 
JJplerl, b;lllb:ı~h hfis i-.imler tem. 
ı,il ct.<>c de yiizde yüz yanh~hr. 
Bunlıı.rı mutlaka, Pa~bahçcst, 
Çengelköyü, Sümer btınkn..'>ı, Alp 
ot~li, Ç.arşıkapısı, Bit.pazarı, Kur 
npa.rtmuım diye kullanma.k lizrm• 
dır. 

Altmcısn 
(Variyet, gidişat, erat) gibi öz 

Wrk~e asıllı keUmclerin arap ve 

··rkçe 
Necıp Fazıl Kıs~ 

fars sarf \'e neh"ine uYdlJJ'~ 
yanlır:tır. ~f 

Ycdind"'t: fP" •. 
Garp dlllerinden, b1111&-~:t 

ızı:-ad.an ras~ele 11 an teO~ 1 

zin içine yabnnr.ı kelime~~ 
bunları öz sarf "·e ahlv ~ f 
mız i~lmlc pişinncğe ttl;. ~ 
hem yanlış, hem de rez:ı;,,cJI. 1. 
kelimeleri ıı.tı1a.h da"\· ur"~~ 
lıançeremize uydurup t r'?_,,1 
tinn<f-<, yahut ne yapıp '1; ıV" 
rer karşılık sahibi eyıenıe J 
dır. ~fi/r 

Radyoda k-0nuş::ı.nlıu', t.e"" ıl 
Ajansında ı;ahşanlıı..r, gs.tO,,aJ~ 
muharrirler, mualJ.iınler, J' 
hatiııtcr! .... ~ 

Her n.n ve iter fırsatts. ! I 
nız bu yanlışları diizeltJn~tıı t 

Yeni Türk sarf \'e nııh' ,J 
gihınd!ı çalı mı u-.t!llarl ,,_~ı o)I"" 

Dil ihanetlcrimhe ~ 
ölçüleri bUlurla§tamız! 
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Deve ve as/ alt 
~ hınır nzeteleri, \ili yetin yol i- kumlu toprak döküp, üzerinden 
tı:ıU: .e; emnıiyet ,·erdiğini, vali birkaç silindir çektikten !'!Onra: 
bit 'Inlnin başkanh.i::"ll1da toplana.n "Jşte asfalt yol! Bundan aW.ı 
~t heyetin bu mesele etrafında ran sağlığı!,, dememelidir. 
~il lcrde bulunduğunu ye ban İ:lmlrde yol faaliyetine gei:lldl
l-a:rıarda da. faall~·ete g~ildiğini ~ini bildiren haber, bize bu yazıyı 
•i 0rla.r. ilham ettl. Değerli ldarecilerimi-

ıı.., 01 deyip de g~mcyiniz. Dağ ~7.ln, kaydettiğimiz nokt.aJan dü
defti tııdakt k~i yolunun, mahalle şür.düklcrine emin olmamakla be
~ chıtacık sokak ,·olunun bile raber, yazmaktan kPndimi7J ala• 
lı.tı tbenımlyctf rnrdı;. Yolun, ra- madık. Bize sü<;; \'C litk~ lanrn de
t1 ~~ nakliyat., ekonomi \"e ask"· ğildir. liizrm olan ,odur: Muhkem 
~lllO!lıda.n çok hliyük fayd:ılan \e ra .. in yoJJar! .. 

'\' tııttur. ' Ostünden ağır nakil \·asıt.alan• 
~yapma.it, fa.kat nasd yol? nm ~e~~cmiyeccği yollar yapılırsa, 
>"eıı bozuhnıyacak, mütemadi- )"87.ık masrafa!., 
~ t:unır edllmlyecek çamur 'e Bir tarihte \'alinin biri, \ilaye-
''ıniy'aeak en ağır nakil ,-a~nt.a- tin huduclan içinde bir yol ~·aphr 
~ ın tahrip edemlyeceği, daya- mış. Küşat töreninde, yanında bu
~ı.' Yollar, Yağmur ve kar sulan lunan Reji müdiirüne df"mlş ki: 
'efe Ylıkla \.'e ~.al'\'.abuk akıp gide- - Halkr t-0pladnn, boğan t.ok· 
t bir yol. luı.,una çalıştJrdnn, bir !'!Cnede 
~~nbulda yapılan a..<ıfaltlarm i meml<>kete hir :rnl ka7.al\fhrdım. 
~~ir bozulduğunu ~örüyoruz. Sizin kamyonlar yolu bo:.r:uyormm,, 
il onu mf'ydanmın bir k1<ınn ye. haber \.'erdiler. \"eni yoldan ~~ 
~ ı.rnır f'dillyor. Bıı ka asfalt melt'rini m<'nct tim. ~izin de ma -
le11.~ ,.e yolların ~öğüsleri şerha Jümatınıı; ohmu. 
~ . ...._ bir tarafı Qökmli~, bir kıs· )(üdiir hayreti~ ı;6rmuş: 
~'trııranmı~, hlr köşesi ~·eni!<, :Jt - '1ütünterimiı.i nf'~·lc oalde<le 

pf '4 da.n !'3-ldır~lar ~Ö7.ükü~·or. llm! 
1 
~~ n~ın böyledir. .. JUuteah- \'ali li.ka;\-t N~\ap Hmtlş: e· )°" ıni iyi malzeme kullanmı- - ne, elerle 1 
ıı.....lar? l'oltsn. biz, asfalt yaı1m:ık l\lütf'\ c':dtil n fllizof dew·rikle-
~I daha öğrenmedik mi?.. rin pcıt" ~bi yumsak ayağ-ına gö-
'1ıı. ltıı U!.İ idarelerin ,.e belediyele- re yapılan , .e bir kamyonun geç• 
~il ~cldldc yaptı<lıl\lan \C yap. m~ilf' hoıulan yola harranan p:v 
ti aldan ~erden ~(ipten yollara raya yazık değil mi? Arada halkın 

l'lııincı asır yolu denilemez. emeği de r.aba ? •• 
t/Jı.'ioı yapaı'ken masraf \e ~ah-; Himmeti merdan ile asan olur her 
Oıı gösteri-,c kurban edllmemelf, mÜffkİl iş! 
~be, "Wltim bala.,tın üzerine J Al:ORf ..,_. ----~~ llt.Gt~!tl~Kml91 ~ ... ·~ ~ ..,,,,,,.. 1 ............ ., • ..,.. -=-- ............. ...-...... -

1~ ~evyort< şehrım kını kurdu Kıbrıs nes yle meşhurdur? 
e 
J 
r 
~ 'I'abü Amerikalılar diyec.aksi- Osmanlı tarihile meşgul ol:ın 

değil mi? lar derhal şarabile diye cevab ve 
Jıf beğil. receklerdir. Fakat o §Öhret eski· 

t ı-.ı denmiş bugün Kıbrıs şarabile a-

~
• liı • • evyork 1623 senesinde Ame 1m Akd · · b .. ı 

."\l . . nı ıyor. enızın u guze a-"r Ya muhacır olan Felemenklı dası bugün takma dişlerile me§ 
.. ~ tarafından kurulmuştur. !snıi h rdur. 

~Yeni Amsterdam idi. Şehir u . 
İf*sene bu isimle kaldıktan son . ~nanmıyoı:s~n1z. her hangı ~ir 
~ismi d -·e-+; ·ım· N k dışçıye sorabılırsınız. Bu tnkdır-
oı.. egı9.,.n 1§ ve evyor . . 

1 
_ 

1 
.. sli 

"ll.'~t de ıhtıyar n.rın agız annı su -
ur. yen beyaz ve güzel dişlerin Kıb-

. Gazeteci - Piyangodan 50 bin 
hra kaza.ndmız. Artık ı;alı~mıyacak 
ınısıruz! 

- Haytı". 
- Peki. ne yapneak.,mız? 
- Boyuna canım sıl ılaA.'ak ! .• 

Litvinofun 
nutku 
(Ba~tarafı dünkü sayıda) 

Hitler, mtistakbel tecavUzlerine 
maruz kalacak kurbanların müşterek 
bir mukavemet hazrrlıyamamaları ı.. 
çln en hainane vasıtalara müracaat 
etmiş ve Avrupanın en kuvveti! dev. 
letierine kar~ı iki cephede ha.rp etme. 
mek için bilhassa bUyük bir ihtimam 
gös~rrnlştlr. Hltlerin takip ettiği ta
biye kurbanlarını vaziyetin icaplarma 
göre tı>ker teker ezmek ve evvela. 
garp devletlerini mağlup ettikten son.. 
ra SovyeUer birliğine hUcum etmek. 
ti. Fakat bunda tama.ınlle muva!!ak 
olamadı ve bir yerde takıldı. 

Hitıer, :Manşı geçecek kadar idman 
lı bir yt,zUcU olmadığım gosterdl. İşte 
o zaman dimağında yeni bir plA.n 
yer aldı. Ve garpte !ilıt bir mlltareke 
temin ettiği kanaatile hareket ederek 
tngilt~reye ~ni kuvvetlerle tekrar 
hticuın etmek ve bilA.hıra işini bitir. 
mek Uzere şarkta bir yıldrrım harbi 
yapmağa karar verdi. Hitler aynı za.. 
manda. ideoloji .sahasır.da garpla oarkı 
blriblrinden ayıracağını ve garple şar 
km müşterek bir hareketlne mani olaca 
ğmı d1 ümit ediyordu. Fakat Hitıerln 
şarka karşı başladığı harbin bir yıl. 
drrım. harbi mahiyetinde tecelli ede. 
memeal, gerekse propaganda.srnm bir 
mucize kuvvetini haiz olamaması bu 
sefer yanıldığını &§lkA.r bir surette 
göstermiftlr. 
İngiliz ba§vekill ÇörçU kendlalniD mü 

meyytz va.atı olan blr devlet adamına 
has bir anl&~§la Hitlerin hllelertn. 
ald&nmıyaoağmı dünyaya SlAD etmiş 
ve H!Uerin Sovyetıer blrllğtnl mağ!Qp 
etmesln.in Brltanya impara.torluğu t. 
çin f\?lAketıer ve musibetler doğura. 

7 

--1· Bir onba.şmın hatıra defterinden: Yazan: KURT MAREK 

Biri gülerek: - Bire.. Bire.. Bire... herifler 
bizimle teşerrüf etmek istiyorlar ... Dedi 

-· 
0 Nan·ik,. kr lim-.M, tarlhl.e, na&yonal 80Syallst Almanya ordul!mnun ru. Ce onlar ayrı bir tekne ile 

hunu dalma t(;barüz ettirecek ba.rilıulA.de bir vesika olarak kal:ıal.J;tır., - ' h tt l ' O l k 
ı9 temmıu 19~0 ' seya a e er. n ar2 ya m-

A.mTLER da kavuşacağımızı ümit edi. 

Kurt Ma .. ek onbl\~ rütbesi ı1e, Narvikte, tayyare mitraiyözU kuman.. 
de.nı c.ır.rak mulıarei;e;ere işt:ra!< etmiştir. Kendisi bir avuç Alman aske
rinin ku·wetli bır <'<•nnnma il.! JUifekete g~çen sayıca çok Uatün olan d* 
man karşısında ı-.:a~"ik'i nasıl l;ıga• ve müdafaa ettiklerini nalı.letmektcdlr 

Des'"royerlerimizin güver. 
lesinde uzanmı§ günetliyo • 
ruz. Bazılarımız g<'minin ön 
taretlerine tırmanarak. di
reklerin ıpıne tutunuyor, 
dalgaların üstünde yuvar. 
lanan gemi ile sağa sola sal. 
lanıyor; gülüyoruz. Herkes 
ne~eli. İyi bir asker nefesini 
hiçbir zaman kaybetmez. 

Arkadaşlar! bu ne yolcu. 
luktu ! Rüzgar, hatıra defte
rimin yapraklarını karıştırı. 
yor ; güneı sırtımı ısıtıyor. 
Yanımda uzanan biri esniye. 
rek gerindi, mahmur bir ses
le ıunları söyledi; 

- Norveçe bedava bir te. 
nezzüh yapmak çoktan iste. 
diğim bir şeydi! 

Alman §İmal cephesindeki 
istihkamımızı \erkederken 
gizli bir vazife ile gönderi). 
diğimizi biliyordum. Fakat, 
nereye gideceğimizi bilmi • 
yorduk. Esrar iç!ndeydik. 
Artık her şeyi öğrendik, va. 
zifemizin neden ibaret oldu. 
ğunu biliyoruz. Bizi dün, ak. 
tam üstü, destroyere hindir. 
miılerdi. Denizi aımak üze. 
re olan Alman askerinin mik 
tarı ne kadardı bilmiyorum? 
Geminin güvertesinde dola • 
şan "dağ avcılan,, -var. Baş. 
larınCla edelvays çiçekli f ap. 
ka var ; vücutları günetten 
bakırlaşmış; hepsi de tığ gi. 

"Narvlk yazı~ınm muharriri Kort 
'.\tartık. Kart Marek t.opçu ımıfma 

mensupken makJneHtülek bölüğünde 
Nanik muharel>Mıinde ba~tan eona 

kadar bulunmu~tu • 

bi delikanlılar. Hayatlarını 
dağlarda geçiren bu gençle
re Norveç yabancı gelmiye. 
cek. Güvertede her sınıfa 
mensup asker var; topçu, pi. 
yade, t elsizci, haberci, tek. 
nik erat, ve bir kaç tayyare 
subayı. 

Aralarında. ben de dahil 
olmak üzere • Berlinden gel. 
mit birkaç tayyare dafi top. 
çusu mevcut. Velhasıl destro 
yerde ufak ve en modern si
lahlarla mücehhez küçük bir 
ordu var T oplanmıza gelin. 

yorum; bizim silahlarımız 
piyade tüfeği değil! 
Akşam üzeri, dağ avcıla. 

rındarı bir yüzbaşı, destroyer 
deki askerlere hitap ederek 
hedefimiz ve vazifemiz hak
kında talimat verdi. 

Kazan dairesi yanındaki 
kamaralardayız. Dar ham~k 
lar çinde yatıyoruz. Dönmek 
istediğimiz zaman sağa sola 
istida vermek lazım; yerimiz 
çok dar. Her taraf demir; 
gömlekler sıcağın tesirile çı
karıldı. Gemi motör lerin iş. 
lemesile sarsılıyor. Saat on 
yediye doğru "seyalıa\:in,, bir 
"tenezzühten,, ibaret olma • 
dığı anlaşıldı. 
Güneş battıktan sonra u

fukta, gittikçe büyüyen altı 
siyah nokta gördük Nokta. 
ların etrafı, hava dafi topla. 
rının infilak eden mermileri. 
nin dumanları süslüyor. Ka. 
file, tayyare hücumuna uğru 
yordu. 

Artık infilak seslerini de 
duymağa başladık; aramız. 
dan biri "bomba!,, diye hay. 
kırdı. Evet, bombalar, tayya. 
redrn a\ılan bir avuç çakıl ta 

tına benziyordu,. Çakıl taş. 
ları büyüyen bir süratle dü. 
fÜyor, gözden kayboluyor, 
denizden su sütunları yükse. 
liyordu. Sütunlar gemiler 
den çok uzak .•• Biri gülerek: 
"bre, bre, bre, herifler bizim 
le teşerrüf etmek istiyorlar; 
canımıza okurlar vallahi! ••• 
dedi. 

(Arkası v~r) 

Ayna yaparken infilak 
nsta yapılmakta olduğunu öğre 
neceksiniz. 

Yer yüzünde mevcud 12 fahri 
~ııı Gazetelerin bir çok faydalan ka suni diş yapmakla meşgul o· 
!la Uğu muhakkak, fakat ara sıra ıurmuş. Bu fabrikalardan 4 ta
~ ıararlan oluyor. Amerikan nesi Kıbns adasında intiş ve en 
~telerinden birisinde okudtl" şöhretlisi de Larnaka şehrinde 

cağını söylemi§tir. Biz de HiUerin ı:~========::: garpta galip gelmeai.nin bizim için ne l ı 

~ Ilı trıUza göre bir Amerikan ınec- bulunuyormuş. 
~ ı-;_~ası iki kardeşin birden gözle B yı bir İngiliz mecmua 

''lll?l. k'• 1 b 1 u yazı 

kadar büyilk bir tehlike tc§ldl edeCt'. 
ğin.i mlldrikh:. 
Kıv.lordumuz Hitierin kuvvetli b"rp 

makinesinin bütün darbelerine mua.n. 
nidane ka~ı koyarak ve Almanyayı 

mtltemadiyen garpdan ıarka yeni kuv 
vetler getlrmeğe mecbur ederek ha.. 

kikt kahramanlık ve metanet harl,. 
katarı yaratmakt.adıt'. tnglllz m.Uletl 
bu sayede 12 aylık fasılasız bombar. 
dıman1arda11 ııonra biraz dinlenmekte. 
dir. 

·J t~. or o masına se eb o muş. sında okuduk. Bu mecmua ~gil 
tere adalarına bile takma dişle

d.ıı Cinı. ve E:idi okumaya, oku· rin Kıbnstan geldiğini yazmakta 
h •• ltlannı tatbik etmeye hevesli dır. Hitlerin garptaki tını mUtareke 
~ k Umidinlıı boşa çıkarılması ve biran 
tlti ardeştir. Cim on sekiz ya- =============:-!bile rahat bırakılmaması IAzımdır. 

da güzel bir delikanlı, F..ddi, . Hitı ~ '·ea· . . . na yapmaya karar venyorlar. erin gayesi aynı zamanda Ud 
~., ı yaşında şınn bır kızca- Eczalar hazırlanıyor, bava gazı baarmla müeadcle etmemek. bizim 

· ocağı ii2erinde sın kaynatmaya gayemiz ise, dU,,mana aynı zamanda 
~.ı !lir gün' iki kardeş bir mecmu başlıyorlar. Sır birdenbire patıı.· mUşterek darbeler, yorulmadan, rahat "il' eli vermeden indirmektir. Şimdi lndlrile-

r ~ ayna nasıl yapılır diye bir ya yor, ocak üzerine eğilmiş am • cek darbe, düşman Qzerinde 10 misil 
~Okuyorlar, okuduktan sonra yatı takib eden gençlerin iltisi fazla müessir olacaktır. ve belki de 
~nı parçasını sırlayarak ay birden kör oluyor. hasımlardan birinden b1rioln veya 

[ 1 Her gün bir • • 
ısım 

KABiLi 
ıı,. Şın:a? Buz denlzlndoı Karadcn!Lc kadar uzanaıı Sovyet Rusya . Alma.n 
~ tp ~phcs!nln Fin - Sovyet hududunu teşkil eden Kareli mmtakasmda 

§lcıdeUI çarpıfmıııar olduğunu her iki tarafın resmi tebliğleri yazıyor. 
'C<lğrafyr t-aliımmcan Kareli, I.adoga gölile Şimal Buzdenlzlni birbi
tlııQ b!rıe~Uren sabadır. kareli ayn: zamanda Birleşik Sovyet cllmhuriyetıe. 
1\ flll bir tanesinin de adıdır. Karell cllmhuriyetl H6 bin kilometre mu. 
~~ genJ§liğı de, 24fi bin nüfllslıı bir memlekettir. Merkezi Petro:za. 
~ it ıeh.ridir. Bu cl.ımburlyc~l'3 ı;arkı Finlandiya hududunu te§kil eder. 
ııup hı.dudu Ladoga ve Onega ı;öllerinden geçer. 

>t . İ{areıınin f(mnl .Bıızdenlzındek:. kismı kı§ tutmadığı için Sovyet Rus. 
~a li!nenln dört mevslminde açılr kalan lımanlar temin eder. Burada 
lta~a.Yan 1n3tU'lar Fin ırkına m<oıur~ Karel, Veapler, LAponlarla Rualardır. 

l'el bu toprakların en c.<Jkt anallrodir. 
~ l{areu ormanlıktır. Çam, meş~ ve kayın ağaçlan bu ııabayi oqtau bap l>::. Bol ıruıar sayesinde burada kerestecilik çok ileriye gttm!§tlr. 
t ·~eli Karadeniz avıarmm en bol yeridir. Slnc:!cplar, ayılar, tabak.lana. 

kUrkierl Avrupaya ihraç cdlllr, göllerinde bol balık vardır. 
t~'roPraklarmda, hatıl göllenn!:ı dibinde demir madeoıen vardır. Kareli 

tinin 60 mllyo:ı tondan fula. demir sakladığı tahmin edilmektedir. 
~ l{arcıı 9 uncu asra doğru Ncıvgorod. beylerinin idareai altmda idi. Son 
~ ~eı:e geçU. Daha rorıra Moskcva beylerine intikal etti. 1617 de tekrar 

t!;liıerın eline geçti. Sonra BD!rilk Petro umanmda Ruayaya tabi oldu. 
~11~tııı lbtUAllnden f.Onra Ka?"e!l fi.t! ay mUsta.kil ya.şadı. Sonra Sovyet 

ltl~ritıe g!rd1 • Ruslar 1914 ha.rhlııden sonra Karelinin milhlm bir kııı. 
r nlandiyalr~arn bırakmıglarc1... Son Rus - Fin ha.rb!Jlden IOD.I'& 

"'··~ bu pa~alan te~ am.euere geçı:ııl§tır. ... .. 

diğerinin daha zayıf dtl§tllğtl bir emı. 
d& lnı:llrilecek darbelerden daha az 
masrafı ve fedakA.rJ~ ISWzam ede. 
cekUr. 

SovyeUer birliği ve tngnt;ere, her 
ikisi de tamauııyetlerinl ve lat!kWle.. 
rinl korumak, mllkıt1erfı:d. esaretten 
ııattA. btısbUtün mabvol11ıaktan aiya. 
net etmek için mUC8della ediyorlar. 

lntlerirzmin ezflmetL drn1.m1z1n en 
hacaletperver teccllı;ı .. tınm ft lnaa.. 
niyetin terakk.lelne eet QeJra n fim
diye kadar görülmemiş bir memaıım 
ortadan kalkması demektir, 

tngıllz ve Sovyet milleUerinln geç!. 
c1 muva!!aklyet.sizU.klere ufrıyarak 

daha birçok ıstırab, mahrumiyet ve 
gailelerle karşılqmaıarı mtlmktlndUr. 
Fakat tarihin vo bUttln insaniyetin 
huzurunda mesuliyetlerlnl mUdrik bu.. 
luııan bu iki milletin Uzerlcrine aldık. 
lan ta.rih1 vazifeyi ıerefie başarmak 
için bUttln gayretlerini azamı surette 
sar!edor.eklerine §tlphe edilemez. 

Sovyet milletleri, Sovyet htlld).me. 
t1niD re1sl sevglll ıetlm!.z Stal!nln da. 
vetı.ne aonauz bir lıeyecanla. cevap ver 
mişlerdlr. 

Sovyet milletleri, 
or. milyonlarla in.san, yeryUzUnde 

!qist barbarlığının hiçbir izl kalma. 
yme&ya kadar, hUrriyete bağlı dt~er 
milletlerle birlikte mücadeleye devam 
etmek hususundaki .sarsılmaz b!r a. 
zimle Uzerlnde doğdukları topraklan 
mtıdafaa etmek için blr tek adam gi. 
bl doğı"ulıııak.bMln' . ... 

Yumurta mı tavuktan çıkar, mış, konuşmuş, kadeh tokuştur. 
tavuk mu yumurtadan?,, gibi bir Bir taraf: muş insanların arkadaşlıkları: 
mua.mına.ya benzeyen bu sual de başkadır. 
bir hayli sorulm~tur. - İnsan nasıl sevmek, 

Fakat, tavuk, yumurta mese- çalıtmak için yaııyorsa zevk Diyeceksiniz ki spor da insan. 
lesine kimse cevap veremediği lerden biri olan yemek için ları birleştiren bir vasrtadır. 
halde bu suale cevap verenler de yaşıyor, diyor. Değildir demiyorum ve ıbiliyo-
var. Yalnız. cevapların hepsi bu rum ki eğer diyecek olsam "ya. 
iki şelrilC:an birinde toplanmı • Diğer taraf da: şamak iç.in yemek lamn!., diye 
yor: H . . muanzım bulunan hu sefer de 

. . . . . - ayır... y nıcamak ıçın .. da b. t' s K k ~ spor ır zevk ır. ·TVlr yap. 
. ımıs~ ~~e • ıçın y~ş~orı:1z, yiyoruz. Y tl§amak için ona :r 

diyor, ~ısı yaşamak ıçm yı . ihtiyacımız olduğundan yi. mak için yaşamalı!" diyecektir. 
yoruz diyor. 1 yoruz diyor • Evet, teslim ediyorum: Spor 

Bu iki !ileri ileri sürenlerin ' büyük bir zevktir. Hatta diyebi. 
söylediklerini de dinli.yelim: __________ _._. lirim ki sporla yemek atba.§1 be· 

Framanm "Boğazım sevenler raber gider. 
yalnız yemek için yaşamalı -de-

P'eDSİ" adını alan yemek ~ · "Anladım,, diy:orsunuz galiba: mek değildir... Her şeyı olduğu 
piyonu Xumonski diyor ki: Spor yapınca acıkmia fbol yemek 

g~bi, yemede de ifrat zarar geti. 
Yemek için yaşıycmc::.. yer, değil mi? Biraz öyle. Fakat, 
''Bu mesele halledilmez mi rir. w çok )•emek yemekle spo"''"' atba. Bizim gibi boğazını seven.k?rin " ..... 

görünüyor? Belki. Fakat 1bana .11 t Sa . şı beraber gittiği daha başkadrr: 
göre değil; hava ile doyup gül piri olan Brı a varın ne gli7.el 

SO··yıemiştir· Çok yiyen adam sicmanlar, 
kokularından damak p.pmiatan · - !:t"'. 

lar için. "Yediğini hazm.ctmiyen, içince yani vücudu tabii şeklinden çı. 
Halbold. ~et ta.bil olarak dü. sarho§ olan ne yemesini biliyor kar. İşte, çok yemenin bir tek 

şünürsek şuna varırız ki, insan dcm.€ldir, ne içmesini .•• ,, zararı olarak kabul edebileceği. 
çalışmak, seyahat etmek, hatta. Yemenin bir zevk olluğulldan miz bu mahzurunun inşirah ve. 
sevmek gibi zevkler için nasıl bahsettim. değil mi sire? Evet, rerck yemeğin iyi hazmolmasma 
yaşıyorsa bir zevk olan yemek güzel bir yemek, iki cins şarap da yarar. 
için de yaşar. İş, seyahat ,aşk ve neşeli sohbet kadar büyük bir Bu suretle, sporla beraoor, 
yaşanmağa değer şeylerse yemek x.evk var mıdır? Ama, söyledik. çok ve iyi yemenin de bi-r zevlt 
nicin ya.şanmağa değer bir ~ey lerime dikkat etmenizi isterim: olduğunu teslim etmiş bulunuyo-
ol-masın? Niçin yemek için yaşa. Sofrada sohbet edeceklerden ruz. 0 halde. spor için ya.jatnağı 
mıyalım? bahsettim. Fakat, sofrada buluna ka.'bul edersiniz de yemek yemek 
Diğer ta.raftan, ''yaşamak için j caklar yenıek yemesini ibilen i~ için ya.şa.mağı niçin kabul etme7.o 

yemek" umdesini tutanlar çok sanlar olduğu gibi, sohbet etme. siniz?,, 
yanlış bir fikre saplanmış bulu. sini bilen insanlar da olmalı. 

Şüphesiz ki, muhterem yemek 
nuyorlar.. Çünkü, yaşamak için Size bir şey daha söyliyeyim: yeme prensinin bu sözlerini din. 
l&zmıgelen bir iş, yani bir mec.. Bilir misiniz sofra arkadaşlı~ ledikten sonra ~tahları açılımş 
buriyet olarak alman yemek in· insanı biribirine ne kadar bağ. olanlar hakikaten, ''yemek için 
sana yarar mı? lar? Denebilir ki "sofra dini,, 

Yalnız bir §8!1 var: insanları birleştiren bir indir. ya.'.)amak lazım,. olduğunu katıol 
:Yemek~ ~ı (lem.e'lt Haldkaten sofra. ~a tanış. (Liltfcn sayfattJı çeviriniz) 
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Yeni Neşriyat: 

t yarışları 
Pazar günkü koşulara gire-

Ahmet Halit kitabevi üç yeni 
eser çıkarmıştır. Bunları okuyu. 
cularımıza tavsiye ederek tanı
tıyoruz: 

İtalyan hikayeleri 
Meşhur Fransız muharriri 

Stendhal'in eseri olup Chron.iques 
1 caliennes isimli şöhret kazan. 
mış olan ve Maarif VekiHiği ta .. 
rafından tercfunıeBi mlisablkaya 
kon.ulan lbu kitap Hamdi Varoğ
lu tarafından büyük bir itina ile 
tercüme edilmiştir. 16 ncı asrr. 
da İtalyada. a.~ macera.lannı an
lamak için ibu kitabı dkumak ki· 
fidir. Kadın yürunden, pa..palarm 
da iştirakile yapılan cinayetler, 
encrikalar bu eserde çok h~· 
canlı bir lisanla an\atılmıştlt'. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 

cek atların şansı nedir ? 1 LE 

Tay l<oşusunun bir sürprizle neticelenn1esi beklenebilir fırçalamalısınız 
At yarış lan öbUr gün başlıyor. 1 

BfitUn meraklılar bu doyulmaz 
heyecanı tutmak :için dört gözle 
bekliyorlar. 

Bu seneki ya.rQ!arm on hafta 
olacağını evvelce bildirmiştik. 

Veliefendi koşu idaresi bu se
neki ynrrslnrdıı. hıı.lkın rahat ede_ 
bilmesi için lilzrm gelen terUbat1 
a!nu br. Miıştcrek bahis kişcleri 
çoğaltılmr.3, hoparlör tertibatı ya
pılınJ!l ve koşuların başlama saati 
ni 16 odnrak tcsbit etmiştir. Ay. 
rrca meraklılnrm koşu yerine ra
hatça gidebilmeleri için saat 14, 
14,20 ve 14,50 de Sirkeciden Uç hn 
susi katann ta.hriJci de temin edil. 
m:istir. 

Aynca m.Uşterek bahaln daha 
eaziı> olmnsı lçin bu sene iki çifte 
:iki ikW ve ibir de Uçlil bahis ihdas 
edilmiştir. 

Bu hattaki koşularnı programı. 
,. ~ fa.'10rilerinl aşağıda verlyo.. 
nm: 

BUUNOİ KOŞU 

ttç ya mdald Yfl:H yarmı kan 
~ız erkek ve di<ri taylara. maJı. 
sustur. İkramiyem 200 liradır • .BL 
rinclye 130 llrn, ikinciye 50 lira. 
Uçllncu ·e 20 liradır. 

Sıklet 56 kilo: mesafe 1200 
metre. 

1 - He' es (JI. lbrahim Töre> 
li6 kı1o. 

2 - Delikanlı (T. Ali Çma.r). 
$kilo. 

8 - J:Th:uı (P. Halim) 54,5 ki. 
4 - 'erlma.n (Suat Karaos

man) 54.5 kflo. i 

Bu yanşto. en mlihlm çeklşmc4 
nin Elhan ile Neriman ve Delikan. 
h a.raamda olacaf:'I tahmin <.'dile -
bilir. Bu yanşm favorisi Elhandll'. 

~:~ -
IKtNCi l\OŞU 

lJç ve daha yukarı yaşta ve 941 
senesi zarfmdn kazandığı ikramL 
yeler yekfuıu 500 llrnyı doldur -
mıyan saf kan İngiliz at ve kısrak 
lnra mahsustur. İkramiyesi 230 
lirn, birinciye 155 lira, ikinciye 55 
llrn., üçünctiye 20 lira. 

Sıklet: Üç ynemda.kflcr 55 kilo, 
dört ve da.ha yukarı yaştakiler 60 
kilo t.aşiyacaklardır. Mesafe: 1600 
metre. 

1 - Komisarj (A mı Çırpan) 
60 kHo, 

2 - Dandi (Hasan Akku ) 60 
kilo. 

3 - Yataj;ran (Hakkı Eray) 54 
kilo. 

4 - Mis <Fi'kret Atlı) 52,!i kilo 
5 - Mim01.a CS. Ka.raosman) 

47,.i. 

İngiliz atlarına mahsus olan 
bu koşuda en göz alan atlar Dan_ 
di ile 52,5 kilo ile koşan Mlsdir. 
47,5 kilo ile koşan Mimozanın da 
bir sürpriz yapması ihtimal dabl
lindedır. Bu kO§unun favorileri 
Dand ive MisUr. 

' tlçtlNOO ;KOi. U 

Döıt ve daha yukarı ya ta ve 
ı 941 senesi zarfında hiç ko.su ka. 
zanmamış saf kan Arnp at ve kıs
ıııJdarn mahsustur. İkramiyesi 
155 lira. Birinciye 110, ikinciye 
30. tiçüncUye 15 !im. 

Siklet: Dört yaşındakiler 58 
kilo, .be~ daha yukan yaştakiler, 
60 kilo ta.sıyncaklardır. Mesafe: 
1400 melre. 

1 - Kısmet ( .•• Kııılkaya) 60 
kilo. 

2 - Mihrican (S. A km) 60 ki. 
8 - Yüksel (Neılr Temizer) 60 

kilo. 
4 - Işık CA tg. :ttu1.af er) 58 

kilo. 
Arap atlan arasında olan bu ko

§Unun hiç §Üpbcsiz ki favorisi nor. 
mal l!&'rtlar dahfltnde Mihrican.dır. 

edeceklerdir. 1 UOPJ!Pli-e:ı !UP{A~ UIU'IUJOS .I!q 
Fakat, bir de bu fikirlere mu. ;ıciz insanlardır Hakikaten öyle 

8:l"l2 tarafı tutanı dinliyelim: onlar böyle t»r sofraya hiç kıy. 
Robers Morchand fikirlerini met vermezler. Onlar için ~ 

göyle anlatıyor: güzel yemek en basıt yemektir. 
Ya:ıczmak için yiyoruz!. Ne öyle karnıa karışık yemek. 
Sofradan yan aç bir halde, leri severler, ne le sofrarun ba. 

yani iha.Ia iştahla kalkmak kadar L&. Fontenimiz fırsat buldukça 
bayük bir zevk bilmem. Bunu şında saatlerce kalmayı. Bizinı 
ben sabahleyin odaya giren hafif oburlarla alay etmeyi unutmar .. 
bir güneş ı ığına benretiri.m: dı. 
İnsan ruhunda öyle büyük bir 
inşirah, gönlünde öyle büyük bir 
neş'e bulur ki! Bu öyle zevkli 

·bir şeydir ki! 
Sporcu1ar bilir bunu: Hafif 

yeyip ,içmek ne güzel bir şeydir! 
Sporcular, meslekleri icabı,. böy
le az yemeğe mecbur olmalarını; 
mahrumiyet saymazlar. Bundan 
onlar çok memnundur. Çünkü, 
hakikaten, az yeyip içme kadar 

Bakın ne yazmış: 
Çok yiyenler ne zaman orandı 

bıılımmadıt Kimi saray men,cnt· 
budur lcimi de lmdt. 

Ev·ct, porcularımız da "çok 
yi) enler,, den olmadığı ıçın ne 
saray mensubudur. ne de kadı. 

Yemek için yaşamak onların g~ 
yesi değildir. Yaşamak için yer
ler: Bu da yetişir. 

vücudu tabii halinde tutruı bir Sporcuların az yemekteki za. 
şey yoktur. forlerinc bir nümune mi istiyor-

.Ben de sporcu hayatı y~adrm sun uz? 1.şte: 
ve ya.,c:aoyrum: Onlar gibi de ga. OblU'lıınn lanetlendiği yerler 
~~t basit yeyip içiyorum. Spor- olan İskandinavya, İngiltere ve 
cuları ytiz defa müdafaa ettiğim Amerikalıların iyi atletleri ye. 
gibi, çok yemenın aleyhinde de ti~tirmiyor mu? 
yüz defa bulundwn. 

Bana ' gtlz.cl bir sofranın zev. 
kini t kd'r<len aciz!,. mi diye. 
cekl r? d inler. Eğer zevk 
dedikleri kılıçtan daha fazla 
ndam öldi.ırd ğü öylencn fazla 
\ mck yeme ise .. 

Hffll kabul etsek ne çıkarr 

Ev t, diyelim ki porcular gürel 

Gene La Fontainc şöyle eliyor: 
Hryvam uar, • 'id•um vaı, ııc· 

mc. 11etişnıe::;! Fakat iyi cfoulı
lr'• tmiz yalm:: buıııı kafi göı nıı:z! 

1ııılar kafi gliriir mil qdrmc:: 
mi, La Ji'ontainrı "belki,. diyor 
rıma, Ştı -m.111wkkak ki obmlar 
hıç liXtf i gtjrmez!" 

DÖRDO ·cu KOŞU 

Üç ve da.ha yukar~ yo..ştaki saf 
kan lngtıiz at ve kısraklara mah. 
sustur. l.krn.mfyesl 255 Uradır. Bi 
rinciyc 180 lire.dan maada duhuli
yeler mecmuu. İkiciye 55 lirn, ü. 
çüncüyc 20 lire.dır. Mf'safesi: 1800 
metre. 

1 - Karanfi1 (Ahmet Atman) 
68 kilo. 

2 - Gonca (Ahmet Atman) 
62 kilo. 

3 - Konılsıı.rj (Asım Çırııan) 
60 kilo. 

4 - ile; (Fikret Atlı) 52 kilo. 
Her Hendika.pta olduğu gibi bun 

da da kilonun rolü milhbnd!r. Fa
kat aynı ahıra mensup o1nn Ka_ 
ranfil feda edilerek bu yanş 
Kon<~aya kazandırılabilir. Esasen 
bu yarışın favorisi de Goncadır. 
Komisarjı da ihmal etmemek li
znndır. 

BI<~İNOJ Koşu• 

lki ynşmdn ve 800 lira kazan. 
mamrş yerli saf kan tngiJlz erkek 
ve dişi tayla't'a ma.lısustur. tkra -
miyesi 500 liradır. Birinciye 400 
liradan maada duhullycler mcc • 
muu, Ddnclyc 75 llrn. fiçlincüye 
25 liradır. 

Sıklet 53 kilo, mesafe: 1000 
metredir. 

1 - Kıuabi1er (Ahmet Atman) 

Şark rüzgin - Garp 
' 

rüzgarı 

Amerikada yetişen ve hilhas. 
sa Çin hayatına ait yaztlariyle 
bütün dünyada büyük şöb~ ka. 
zanan Pearl Bucck isimli kadın 
muharririn en _güzel eeerlerinden 
olan bu kltap Ömer Rıza Doğrul 
tarafından tercüme ve neşredif. 
miştir. Yeni evlenen bir genç kı
zın ve bir yabancı kızla evlenen 
bir Çinli delikanlının nıa.cerala.. 
rım anlatan lbu kitap he!'kese 
tavsiye edilebilir. 

Gönüllü kahraman 
! "lizooden terOOıme edilen 

lbu ~cıera romanı aile se\'gieİni. 
fedakarlık ve katrramanbk his
lerine dayanarak Afrika.da ge. 
c;.en çöl lhar:plerin.i anl~.a
ıjır. Sinemam da memleketimiz. 
de pek çok gÖ6"'..erilmiş olan bu 
kitap insan sürükley~ mera.~la 
okunacak olan güzel bir eeerdir. 
Tavsiye ederiz. 

Subeye Davet 
Yerli Eminönü A .. Şabeelndea: 
Ap.ğtda adlan yazılı yedek MJb&y. 

ıarm kayıUan tetkik edilmek illlere 
nll!us dlzd&nlarlyte ellerindeki nel
kıı.Iarle. 3512 numara ile pbeye mtı. 
raca.atlan. 

kilo 57. Lv. Ttın. Osman ~ltı Muatefe. 327 

çOnkO: 
Btr dete. fırçalanma'kla 

diller temizlennılı olmaz. 
Aftız guddelerinin ve da· 

but uzuvla.mı mütemadi· 
yen atman ecnebt mad· 
deler. mikroblar, yemek, 
içki, ı:igara vesaire di§le. 
ft, <ti§ etlerine blnbfr 
mikrob qılar, Arızalar 

hU8Ule getirir. Bunlar bi· 
rike birike nihayet dl§
lerde çtlrüme, ellerde il· 
Wıablar ba§lar. Artık te. 
IA.klıti önlemek ve dın
dU1"Xlak llsrmdrr. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak 
dislerinizi sabah, öğle ve akşam 

her yemekten sonra 

SA N -1 N 
Diş Macunile fırçalayınız. 
Eczah.ancl.er<i,e büyük itriyat mağazalamıd.a bulunur. 

;? - Demet (}"ahri imsaroğlu) ElAzrı? 60979 . 
kHu l)l't13,~~~~~~~~·-~~~ Nk. T~~.-'--oh......__. •• ~olf\f 'En~ -.... ............ --..-..-.~ ..... -.."'°!"...,..,. ... ~""!"~--!lliilo""!liiiiiiİİılıııılliil;;;,iilııllıe;;;;;;;~ 

8 ~ Buket (Fahri Simsaroğ- İstanbul •(50912). ııa~·tıııımda met GUngor. 
hı) kilo 51,5. I.v. Tğm. Mehmet Rllftll oflu Alı -.ırk yanmd&ki tarih c:et1lflv•l81 ku.. • lstanbut konscrvatuan Uk dlrelW 

4 - Saron O'unus Ün) kil() Remzi 312 !stanlNl (328M). ponuyl& birlikte guod~ı·il~k) törü profesör Hegenin en muktedir 
51,ii. EVLEI'lı'ME TEKLiFLERi, IS ARA· talebelcıinden bir öğretmen pıynno 

5 - ~t (Kadri 'ükan) kilo MA, İŞ \ 'ERME, ALIM. • ATIM dersleri vcrml:'ktedlr. KUçUklerle d• 
51,ii. 

Günün en heyecanlı yarışı mu_ 
hakkak ki iki yaşındaki bu taylar 
arasında olacaktır. Kısa mesafeli 
tay kosulıı.n ekseriyetle büyük 
sürprizlerle neticelenebilir. De
met bu koşunun favorisidir. Saro. 
nun da bir sUrprlz yapmn.sl ihtimnl 
dahilindedir. 

Müşterek bahisler: 
Çifte bahis: 1-2. 3-4 Uncü 

koşular aras.mdll.. 
İkili balıie: 2 ve 5 inci koşular_ 

dn. 
ÜçlU ha.his: 3-4-5 inci ko

şular arasındadır. 

Eküri Kuplo çüt.e ve t<"k bahis_ 
te vardır. Üçlü ve ikili bahisler. 
de yoktur. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bugiıu ı·e.n.) olda - A ılzDdcler -

Komedi (S) l'erdr 
14.7.lltl Pa7.artcsı Çlttı•s:ıra~larda 

- &ıı, Öpllııüz. - Koınf'-01 8 perde 
lfalldt• Pl~f,fıı Tem illere lştlrftk 

eıfoeektlr. 

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

;,(f____/Çad f/J, ~ 
11.7.1941 

.12.33 Saı eeerlcri 
12.45 ı\jans 
ıs.oo Karıa1k 

prkılar 

IS.15 Kanşık 
program 

18.03 F88d 8&Z'I 

18.110 Memleket 
po1tafJI 

18.40 Svtng 
Kuarteti 

19.00 tktrsat 
saati 

19.15 s~ını;-

kua~ 

1 D.IO Ajaıwı 

19.~ IU"91k 

prosraın 

20.13 Ract,o 
p.r.e~ 

.2ft.4~ Solo 

pl'luJar 
:?l.00 1,&raaı 

\alrrimi 
21.10 Temell 
22.00 Orkeetra 
J!!.SO Ajans 
%!.t5 Orkeetı-a 

VEDAT URFl 
Yaz Temsilleri 

Takt'<im Altıntepe Yazlık i\11+" 

Tlyatr081ında 811 ak~m hUyiik Jl'.:~r: 

KAN!!! .. 
Komedi l>ramatlk {ll) PP-rd4' 

---<>--

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de, C"'tt 8,Sll dil: 

ı · - Gungadin. 'l'urk~ Södu. 
2 - Oılnduz insan, geoo Kurt. 
S - Teıu,..re \'t1\'arlandı. Konıf'di. 

l•tanbu·I Beled_"'"611 ~ 
1 1 an 1 

lJ:ıi<ıtd ır - -. lır ;;.o ur.un 1 "ıOO 10 X 000 kilometreleri arasındaki 

k18mın csn lı tmnıratı i ı.palı ".AI ı urulllc eksiltmeye konulmu~tur. Keşif 

bc'd a l4i37 llm 49 hım.ıı ve llıt t •ruinntı 1105 l!ra 31 kuru"tur. :Mukavele, 
ekımtr.ı lhymdıı .ı'k ı it r. genel hm.usl ve fenni şartnameleri, pro,e ke~nr 
hulwııı..o;ıl bun nıun1t ı. dı~ r evr it 74 kuruş mukabilinde Vlıtı.yel Nafıa 

MldürlGgtım.~n v rıl t.kl:r 1h ı e 4.7 .943 p27.artesl gUnll saat 15 de Daimi 
l!ıcllme:ıde ynı .ı •cbktır T llplerı ı ilk t ınlnnt makbuz veya mektupları 

ı.aıe t r.h ıı n r ı;o: ı.n en·d V .. !lyct NnCl<ı MUı.lUrıUğUn" mlıracaııtıı 

alr t..1lct ı ı fı n"' eh ) • 1141 yılı.•, · !' ·ı'lcaret Odası \ csllcolan, imzalı tıart 

nıuııe vı ır cvrııK il· • 4!!0 num:ı.r-.J kanunun tarlfatı çe,·re.slnde hazırla. 

yııcnkıa:ı-ı l('ltllf mektuplarını ınr.ı günü saat H de lrnclar Daimi EncU. 
mende tulJnmulnrı. l5221) 

g'IM ticari mıt.hl;nıU haiı. olmıyan kli.. uğraşıı.blllr. (Bayan Beky) rcmzlD' 
~ik ll&nlar pal'&81:r. n~rolunur. mUracnaL 

Evlenme teklifleri • ı..ısc son sınıfa geçmiş. Frnruıız~ 
• Yıı~ SO, boy 170, kilo 70, esmer, bilen ve çalışmak mecburiyetinde "" 

aylık kazancı bir aileyi rahat geçin- lnn bir b.-ıyan resmi mücssesclerdeD 
dlrcbılir bir bay, bir uul veya kız, blrin::te tahs!llle mlltenaslp berhan!Ji 
sarı~ın. yeşil gözlu, 5(1.55 kilo ara. bir lş ar<ımnktadır. Rlyaz!yesı ku~·e~ 
sında bir b9.yanla evleııınc.k istemek. 11, yazısı lyldır. rÇol~accle) remzıııt 

tedlr. Rellimle (Esmer) remzine rnO. müracaaL • 190 
racıı.at _ 212 ($ E U P.) remzine müracaat. 

• 20 yqmda üniversiteye uc\·ıı.m e.. • tııtımbul Amerikan Kole]tndel'I 
den kimsesiz ailesinden kalan emltı.k mezun tng11izcc ve az çok daktilo t"ıi" 
sahibi bir genç balık etinde, güzel, len her türlü ticari munabcrat.a ~ 
ahllı.k aahibi, 18.19 ya§larıı:da modem tercümeye muktedir bir genç lf •"'' 
bir TUt'k bayanile evlenmek istemek.. yor. ıTezişJ remzine mflr.ı.raaL 
te<11r. Resimle (Deniz 218) remzine * Resmi vazifesi olıı.n orta \~ıı 
mllracaat • 213 ve yalnız bir kadm Us'cfldarda terci• 

• Yq 20, liseden yeni mezun olmuo hıın Paşa limanı kısmında yahut K"' 
blr genç, yUksek taluılllne devam sı. dıköyde bir allt:' yanında kiralık ve~ 
namda kendlaine arkadaş olabilecek, y8.8Iz iki oda a.ramaktadir. tUltıll 
güzel, mütenasip vUcuUu bir bayan. mektupla (Arkadaş 4} remz!ne mUr.., 
la etlenmek tatemektedir. Fotoğrafla caat. 
(Türev 13) remzine müracaat_ 214 "' Uzun müddet Pariste knlmıl! pt:Jl• 

• Ya' 27, boy 164, kılo 75, kumral ye ticaret mektebinde ve Sortımıcl• 
mütenasip vücutlu, güzel. temiz ah. tahsil gormliş bir bayan fran«ı:r:ell• 

Ilı.kil, vicdanlr, kimsesi:.. auı bir bayan daktilo ve !steno denılcrl vernıekted!f· 
evlenmek istemektedir. Huyat arka- lst<ıno rnctorlu beYnelmllcldlr. TurkC~ 
daı:ıının geçindirebilecek bir ma~ı de dahil asri lisa~lan vazar 1 H.J\· 1 

ve iyi b1r meıılek sahibi olması tercih rem~lne müracaat 
ııebebleriodcndir. (Gilleı:) remzine • Galatasaray Lıses! acı srnıtın• 
aıUracaat • 215 kadar okunwş. güzel Fransı1,ca oı.ur· 

yazar, kon!lşur. daktilc- dı; bilir tııt 
I ş ve işçi arayanlar: genç ••ttzıhane ve lığcr ır.Ues..seseıerd' 

• B!!ykozda, l.ııkele önUndckl dal. az bir UcrcUc iş aramaktadır. 
yanda gönde sekiz aaat kazıkta bek. "' &lr Unlverslte mUda\•tml tıltil 
Uyece!c Uç ıcl§iye ihtiyaç vardır. GUn ~ı 

mUddl.!t'nM çalışmak ıetcmektN!lr. 
de 2 Ura yevmiye verflec!:ktlr. Diğer ynzl malQmatı tyldır HerhRngl blf 
mesai caaUerlnde ağ kuruta.caklardır. ... 

mUessesedı> çnlışabllır. ( H H.F:ı r<'"" Fatih, Kıztaşında M numarada hacı 
z!nc ınUrııc:ıat. Süle.}"'man Akarsuya mllnıcaat. dil 

• 0:-tamektep nıczur.u 17 yaşın • L:se son sınıftan ayrılmı• olduk"& _,, 
" " nesap ve daktilo ı,ler1ndl'n anıay...-dııktuo bilen bir gen" !ş aramaktadır. .. 

" bir ö!Cnç 1s nrnmııl<tııdır <11.ı?.f'I m• .. • (R.G. ·14) remzine müracaat. "' "" 
• Rumca, Fratl81zca, tl.lrkçc ya?.ar dırmıı otelinde Samiye aıürncaaı 

ve okur 24 yaıımda bir bayM hafif ev 
ıet tezgtı.htarlık ya.pab!llr. Ev teinl ec
nebi yazımda tercih eder (Sumer) 
remzine müracaat. 

• Orta yaşlı, namuılu n emnly~Ul, 

güzel yemek yapma11mı bilen bir ka. 
dın btr ailenin yalnız yemek lelerini 
ehven bir fiyaUa yapmaya taliptir. 
Kbyc de gidebilir. TarJabql caddesi 
1S9 rıumarada 3 Uncu katta bayan 
V.A. ya mUracaat. 

• Orta taluıllll, uzun zaman yol ve 
bina 1§lerlndt' çatıomış, feıı işlerine 

vakıf bir genç müteahhit yanında ve. 
ya d-:vıet işlerimle çalışmak üzere lı,ı 

aramaktadır. TaoravR dıı gincbilir. 
~eyo~hı 1ngfliz sefarethaneııl arka 
umda Cumhuriyet gl\Zinoetında Ah. 

Aldırınız: 

Af8ğıda rumur.lan ya~lı 

kuyueularımıun 11amlarma 
mektupları ldarehaaemlıı.dem 

..abahtan ütleye kadar •e1a 
den M>ııra aldırmalan rle» oıuur· ) 
CPAk 37) CS. 3) (K.M.) (Kaz11U~I 
(Çevılt 15u) (Tckyıldız llj (;ErO 

(Bayan uşçıı ı Hadıyel 12002) (0"
8 

(Su mel'I (!\:üçü k 204) ı 1. Toıgtı 
lA.N.B.) IKıı. 41) (X.N ı ("Se\·trııl 
remzlnt.ı mektup ynzan N K. oıD ıa) 

ştır 
dırmu. fon b!r mektuo bırııkıl011 .fil 
(Yük eki (F.K 26) (!{ .21 cF 
ıHacı 10!1) (Servet) (Tek) l Ş

ı•JI 

( Bclty) (Fıı ikJ 
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E3üyük Milli Roman 
"14 - Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 
~ ~ anneeine nüzül him ibir vazifenin lba.şma getir
bi,. ~~ı. Rüştü Baba. acı ildiğini haber vermiş ve (P ... ) 
S ile tan!dığı lbu ailenin levazmı anbarına mildUr tayin 
~ trı candan doBtu veba. edildiğini bu işin dış cephesi ol. 
ııİiıl ~ve muztarip gönlü .' duğunu hakikatte tecrübesinden, 
~ ~ç acılarmı kendisi idaresinden istifade edilerek .A. 
t~ · gu~bet ellerinde yıp nadoluya cephane ve asken le
~ ~~ ~nmı koruduğu top- vazmı kaçıracaklannı söyliye
~it ,. QQda severek vemıiş bu rek: 
~r evinde yalnıızlığmı - Haydi bakalrm dem işti • 
'1 btil:'ValJ. yavaş eski ne - - Mide her zaman kafanın 
~ ağa ba§lamı§tJ. altındadır. Ona yukarıdan veri-

' ~ beıbastnın ölümU üze • lecek kuvvetle ve kumanda ile 
"t arıı ine devam edememiş hakim olmak daima mUmkün. 
~~llt.l.anna, l'IM!8Uli_.tini •• m... 1 .:'lllfi ·~~ ,...... dür. Bugün, evi; soyguncu arın S ~ geçim derdi kar· elinde kalan bir fazilet ve civarı.. 
~~ bir tücıc:ar. yanına. kAtip mertlik yuvacı vardır. Baban bu 
~ lldığr az bır para ile ih. fazilet ve toprak na.mU8\l uğrun
)' ~ne ve kendisi gibi da CM verdi. Okşadrğm bu aç. 
~an knika.rdeşi Kamileyc Jar dun kara idi. Omm. muhi. 
'- u. tin.de ak oldu. Hep beraber ça-
~ ~ RUştü babaya yalnrL lışacağız .. S kaldıkları zaman, Bugün bahts11.lıktan, ümitsiz
h~ -- • mahrumiyetinden, likten bahseden sen yarın varlı. 
~tından ve ümit.sizlikten 

n Kemal: ğını kurtarmış bir vatanda fü•. 
'ifa tün bir arzu ilo layık olduğun 
İtJt . Yat o kadar güçleşti \'C hayatı bulacaksın ve ona ka\'U· 
~ ~ o kadar zayıfladı ki şacaksm kapı çalarak alemin ar. 
ı:ayet edince Rüştü baba tıklariyle karnın• doyuran bir se-

' \' lli ederek hayır demi§ti. fil ve acizle para kazanıp ekme. 
~ 0~Pılacak bir iş Umit edi. ğini kendi alan bir insan arasın

.r Şeye malik olan bir a- da çok fark vardır. 
~:hrumiyet i,..inde de ua,.. ç ki ders veren bı'r ~o 'l< .J .ocu arma 

~ ~ı:ı aht olamaz. Kemal acı. hoca mbi fasıla ız konuşuyordu. 

- Fakat: sizin noktai na.zarr
nıza hayır ve olmaz demiş bir 
insan değilim ki RüştU baba; ba. 
na mütemadiyen fikirlerinizi tel. 
kine ~avaşıyorsunuı.? 

"~mu..... t:>· 
' 'i .. u. 

liangı ümitten hangi yapı-
\i İşten bahsediyorsunuz 

~ baba? 
uatı'ıırn Rrtık limit de, iş de 
~.ı~~en bir hudut icinde kısır· 
rı ~ahnrştır. 
~ı; Rü tü baba her gi.in.-

tııı oana camı ve rwıell go. 
, <>rdu. Ben dedi: 
\l,. .\ltınış yaşına vardığım 

bumin kırk \'il evvelki 
~ f:>W • 

~ nıını tekrar kazanmış ka· 
!{ enrıeştim. 
~( ell'ıat onun ketcnle!';cn p~

&tbi yumuşak saçlarını sı. 
l'arak 
'~ . e mutlu size altmış yıl 
tb·ı~eyecan ve neşeyi duydum 

ı I}·o 
, ~ rsunu?.. 
''lıa: e zannettin ya. Neşenin 

'•ı ~ tı Ya diinün hatıralarında; 
~~ Yarının Umitlerindedir. 
·tı dune bakmadan varının (' . . 

tl(! tinden heyecanlanarak 
llıt . b. 

A b Yenı ve tap taze ır 

• ~Ilı lllu~·oru"U. 
t lla llrn I<emal. bana ::'\lanas
~ P~lan gıbı &hrctten, kn. 
b lirnit izlikten bahsetme .. 
~ u Yollardan hep geçtim. O 

tl'j ıı~k geçtim '•i bugtin artık 
~~ın bile bana ait olduğun. 

IJj~ ern '"ar. 
lt:ek Yeni bir vazife aldığı
diıı1'§ Yıl hizmet ettiği vatan. 

~'il erııne hakkını <;<>ktan ka
halde tekrar ve çok mü. 

1~) ~~ böyle bir dava. 
l ,..\!

0
• • .Şimdiye k&.dar it

>'l 1 •lıla ettiğimız yerler. 
~~:?a.n insanlara: "hay. 
'd t·'lan olunuz!,, diyen 
1~d 1' Gerçi islamıyeti ka. 
l, 1ttı birçok hris'ı iyan var . ıı.ı 1 ıl\d n arın hepsi de ken-
1\ aİ \>e arzulariı,. müslü. 

l\, l'u~ı.ıtlardır. Demek ki 
k İf r lerle mücadele et. 

~ '-'~~ Papaya soz verdin, 

~::ıYe hala baıı yukarda 
tYordu, 

~~llı~et dedi, bu benim 
•ld ır. 

~I •rıın .. l . k '' •iı tova yenın us-
1~cı .. ~' fena halde hiddet. 
~ 'tıı.ı. Fakat, vaziyeti o. 

bil"ll•'ldan öğrenrr.ek i
~ .~ daha konutmağa 

tord·· .... u. 
Ut'-• 

'lla, r1
1 rınen içme attığı. 

ıı a. . r ıı2e ne yapmış 

- Ha .. Bak sahi un.uttum. 
Kusura bakma. Bunu ben Mmı 
eğiL..b.işkalarına ve 1manlannı 

kaybetmiş olanlara söyiern~lt 
icin eğzersi yapıyorum. Na ıl 
bu işte muvaffak olabileceğim 

değil mi? 
Diyerek akalaşmııı ve geç 

vakLe !<adar yeni vazıfeleri üze. 
rinde uzun uzun konu~muşlardt. 

işler yüriidii. Teşkilat büyü-

dü .. Rüştü baba yaşından umul
maz bir hnraretle <;alışıyordu. 
Fakat o. yıne muhitte şUpheri 
uyandırmamak icin her sabah 
kcrilerini alır yak1n kırl;lra ç·
kıır. hayatının günlük intizam ve 
ahengini bozulmamış gösterirdi . 
Kendinden ve hatıralarından 
ba~ka kimSE'..sı olmayan evinde 
gizli i<:timalar yapılarak bir pliı.n 
daire~inde yapılacak işler konu
"ulur ve yine gelenler birer iki. 
şer nazarı dikkati celbetmcden 
dağıhp ~ider !erdi... 

Birden araba s."'l.rsıldı ve dur. 
du. 

!~ir kı~bac sesi ve hir at kişne
mc..:i Rüc:tü babayı daldığı alem
den avırdı. 

Arabacı: 

( neı;n l!l I rar) 

tı? 
- Bunların bir kısmı sı

zin oı dunuza menn•ptu. Oi. 
ğer i.ısmı ordunuza yardım 
etmek istiyen yerlilerdi. Bun. 
ları elimize geçirmışke~1. el
belt~ kendilerinden öc alma
dan dur~mazdık. Ha.rp za
rr.anında bu gibi kimselere 
ne FPmak mümkünse, biz 
de cnu yaptık. 

Sonra işi deliliğe vurarak 
ilave etti: 

- Siz bizim yerim;zde ol
saydınız, bu adamlara atfe. 
der miydiniz? 

- Hayır... affe\mezdim. 
Derhal kılıçtan geçirirdim, 

- Biz o kadar şiddelti 

davranmadık. Her birini bir 
değirmen taıımn altına at
tık .. lfkence yaparak, onları 
değirmende kendi baılarına 
bıraktık. 

Y ddınm ıabrı tükenmit-

• R A B E R - Akşam 'P(l8tal 

Naklederı 

Cç JJldız 
Onu bir gazete vasrtasile tam. 

dım. Nzwı bir ilanda bir ka.dm 
can &1kıntısı içinde olduğunu ve 

bir erkek tarafından teselli edil. 
meğe ihtiyaç duyduğunu söylı-

yordu. Bu ilan alakamı uyandır. 
dı. Hemen bir mektup yazdmı. 

Kadın cevap verdi ve hakkımda 

bazı malumat istedi. 
Nihayet bir gtin randevu ver. 

di. Haussman caddesin.de 143 
numarada ,üçüncü katta sağda • 
ki kapıyı çaldım. Kapı çalar çal. 
maz açıldı. 

İçerisi karanhktı. Karşıma r,ı. 
kan kadın elimden tuttu ve bir 
odaya götürdü .Burası, pancur. 
ları, perdeleri. sıkı sıkıya ka.pan. 
mış büyük bir odaydı. Odanın 
oıtasmdaki 'büyük lambanın işık 
lan da abajurun altından güç • 
lükle süzülüyordu . 

Bu lo§luk içinde odadaki e~ 
ya hayal meyal fark ediliyor • 
du. Aynı hal içinde kadının yü. 
zünü de ııeçmeğe uğraştım. 

Kadın benden bir iki adım ö. 
lede duruyordu, Gözlerini iba.na 
dikmiş bakıyordu. Bu gözleri an. 
cak bir kor parçası gibi farket • 
tim ve bunun tesiri ile bir heye. 
can duydum. 

Bu gözler onlardan daha gü • 
1.ei b!r çehrede bulunuyordu. 
C'.ıÖzlerin ale,·i ile çehrenin kımıl 
danmadan duruşu Gzerirnde bir 
elektrik tesiri yapmıştı. 

Saçları ıbir demet başak gibi 
idi. Gümüş gibi parıldayan bir i. 
pekli kum~ın sıkı sıkı kapladrğı 
vücudu da son derece mükem • 
meldi. 

Bu güzel kadına ,sevmek ka. 
biliyeti olan hic bir erkek heye. 
can duyrnRdan bakamazdı. 

tık söze başlayan kadın oldu: 
- Ben açık konuşmayı S<'· 

verim, dedi. EvveHl şunu söy
liycyim ki...:benim kim olduğumu 
öğrenmeğe kalkmaya.cakamız. 

- Size yemin ederim ki bu 
hususta hiçbir teşebbi.ıste ... 
Kadın sözümü kesti: 
- Mesele bu hususta bir te. 

şebbüs yapıp yapmamak değil. 
Bunları söylreken gayet tan

nan bir gülüşle gülmüştü. Bu 
gülüş bir taşın üzerine çeşmeden 
akan bir suj·un dökülmesine 
benziyordu. 

Sözlerine dt>vam etti: 
- Deme~ icıtf:.'dığim şu: Heni 

görmek istemivecd' ınlz ve bu· 
nun iı;in bana hiç bir talepte bu. 
lunmayacaksmız. 

- Sizi gönniyecek miyim~ Fa
kat ... 

Hayretim o derecede idi ki 
söyliye<'eklcrimi şaşırmıştrm . 
Kadın, bu vaziyetim karşısında 
daha şiddetli bir kahkaha atarak 
güldü: 

- E\·et! Beni hiç görmiyecek. 
"iniz. ''Şimdi görüyorum) a" di. 
ycceksiniz, değil nıi? Hayır. l'ıe•·ı 
görm:}orsunuz. Benim mRskcli 
yüzümü gürilyorsunuz. 

- .Maskeli mi?! 

Maskeli kadın 
Karşımda bir ölüm hayaleti 
gibi l<orkunç duran çehr:J 

lc.ıılaklarıma doğru yavaş 

1ıavaş f ısı~dadı 
f ş:" Sevdiğin1 kadının asıl ç ~:}resi 

- E\'Ct, masheli. Hem de gü. 
;.rl bir ma "keli ytiz değıl mi'? 
Büyük bir sanatkar elinden çık. 
mı~ bir ma~ke.. l<'akıt, ne de 
olsa. bir maske. 

Biraz durdu, sonra, dnha cid. 
di bir tavırla: 

- Kendimi tanıtmnmak iste. 
memde husw;i bir sebep var. <le. 
di. Benim hakiki eehremi öğren
mek istersiniz hiç ummadığm:z 
bir ~eyle karşılaşacak mız. Böy. 
le bir te.ı;ebbüsten korictuğumu 

da zannetmeyin. Bunun için ya. 
pacağımz en ufak bir hareket 
akabirıdt:> odanın lambası söne
oektir. Bundan sonra. pencere. 
lcrdeki pancurlar kilitlidi:-. 

'"Fnkat, ne de olı:a, böylt1 bir 
l<'şebbüste bulurunaya~ağımz

dan emin olmalıyım. Yemin e
din. 

- Bu hususta maalmemmıni. 
ye yt"min ederim. Sizin sırrmıza 
vakıf olmak için hiçbir teşebbüs. 
bulunmayacağım. 

Bunları samimi olarak söylü. 
yorum. Çünkü. bir taraftan, bu 
esrarengiz kadının sihri altında 
kalmışt ·m. Bir taraftan da bu 
kadar mükemmel bir vücudu ve, 
sahte bile olsa. bu kadar güzel 

bir çehresi bulunan bir kadının 
ôaha derinde olan aarl y(UJ(lnU 
görmeği lüzumsuz buluyorum. 

O gün yalnız oturduk. konuş. 
tuk. Ondan sonraki günlerde 
hemen hemen ö,rle geçti. Maske. 
li kadınııı aşkı kendine göre an
layışı varlı. 11k önceleri onun du. 
daklarmdan korkuyordum. Bu 
dudaklar maskenin dudakları 

mıydı, yok:-;a hakiki yüzünün du. 
dakları mı. Fakat, onlarda.ki can
lılık, hakiki yi.ızün dudakları ol. 
duğuna şüphe bırakmıyordu. 

Bir sene gedi ,maskeli metre. 
simden hala soğumamıştım. On
da öyle bir teshir kuvveti vardı 
ki! l nsanı aşkı ile büyük bir sa. 
adetle ve huzur içinde yaşatı

yordu ki bıkkınlık duyırnanın 

imkam yoktu. 
Yalnız onun. bir müddetten 

ben. bir cndic:e ı~inde bulundu. 
ğnuu hissediyo•dum. Bir kac kr
re ı·an<ic,·ularımı7.ı tehir etti. 
Halbuki evvelden hiç guııünü ge. 
cinuczdi. 
. ):ihayet bir a kııafrı . beni heye. 
canlı bir ta\·ırla karşıladı. Göz· 
!eri her zamankinden naşita bir 

ışıkla, dnha ~öni.ik bir halde, 

parlıyordu. 
Söz başladığı zaman sesi tit. 

rİ\ordu: 
. - Bunu sana söylemek için 

cok tereddüt ettim, dedi. Fakat 
bt•ciin muhakkak söylemem 19 .• 

o 

zım. 

Durdu. Korkarak bekledim. 
Dudakları yine titreyerek açıldı: 

_ Ayruın:ımız icap ediyor. 
Hem de biribirunizi uzun müd
det gömıemek ürere ayrılacağız .. 
Evet, bir daha biç görmemek ü
zere değilse de. uzun müddet. 

Beynimin üııerine bir balta in. 
miş gibi oldu bir miiddet bir şey 
sö,·liyemedim. Donup kalmıştım. 
B;ğ~zımı hıçkırıklar tıkamıştı. 

Kadın. boynuma atılarak: 
- -eni se,;yonım, dedi Ben 

dUnyada yalnız seni sevdim. 

Sonra, ayrılmamızı icap etti. 
ren :::,-ebcbi anlattı: 

- Bir oğlum var. Belki öJü,,,c 
mahkum .. Pirene dağlarında bir 
müddet tedavisi lazım geliyor .. 
Onunla beraber gitmem lazım ve 
orada iken ::eninle görüşmcmizın 
imkft.m yok .• 

\"..evap vermeden dinliyordum .• 
Zaten ne cevap verebilirdim? Bi
liyordum .ki hiçbir oeY onu git. 
mekten ahkoyamazdr Çünkü bu. 
nu icabet tiren en büyük vazifesi: 
Analık vazifesiydi. 

Hiçbir ~y söylemedim. Yal. 
nız. teessürüınle onun yunma 
büzüldüm. Müteessirdim. Hem 
de çok müteessirdim. O beni tr .. 
selli etmeğe çalıştı: 

- Ne yapalım .. ~aadet daima 
devam etmez .. Sen. §Gphesiz, sa. 
adeti. benim gibi. saadeti bir 
kisidc bulan bir insan <l"ğilsin .. 
Halbuki berı.. Bu felaketin en 
bUyilk acısmı çeken benim. 

Bu sözler beni teselli edemi
yordu. O zaman. da.ha büyük 
bir cehit sarfetmeğc karar ver. 
miş bir insan tavrile. elini yüzü. 
ne götürdü ve, yüzünün deric:ini 
~ ııtar ~ibi m::ıske:.ini çıkarciı. 

O zsıman. anlatamıyacağım 
garip bir his İ<'inde kaldmı: Tc. 
c·"sür, ümit kırgınlığı. n<'fr.ct. 
acı hep birden knlbimi sıkmnğa 
bn~lamıştı: 

Knrşımdaki ('ehrc yanık. par. 
Pa parca oımuı:ı. Y:ınaklarındal<İ 
etler dökülmüş. ccne kemikleri 

fahlık gösteren l..ir e!ir şö. 
\'alyo;!nİn hakaretinı• bundan 
fazla tahammül ed?iir mıy. 
di? 

'.r aznn: lskender F. SERT Elli 
• 68. 

Şövalyer.İn cezcd i:ıi crta. 
dan siirükleyip k~ldırdıklan 
sonra Yıldırım, gÖzçülere e. 

. ı· mtr ,,ero ı: 

- Tuna boyiarm bir kere 
daha gözden gecinı•iz. Şö. 
' 'niyenin ~fncle:inc •nanmak 
nhnr ~.:•~ o!ut al'. a belki so:z 
l rriı11 rı o ;H.:" biri Goğruc'ur. 
Ord·:da epeyce lrny:.nmız \'!l.r 
Bun!u~lan b:r l.ı ... mrnır: et. 

ti. 
Yavaşça, arkada duran 

cellada emir verdi: 
- Kopar şu küstahın ka

fasını ... 
Cellat palasını çekti ve bir 

vurufla şövnlyenin başını ye. 
re düsürdü. 

Y ılJ1rım şövalyenin kafa. 
sını vurdurmasaydı, hayatı. 
tehlikeye düşecekti. Bunu 
biraz sonra anlamıştı. Şöval. 
yenin ceıedi yere düşer düş. 
mez kolunun içinde sakladı. 
ğı zehirli bir hançer de top. 
rağın üı\üne f ırlamışh. 

Cellat yere d;i~en hançeri 
ald:;: 

- Padişahım, onu vurn·~ · 
uydık, belki üz~ı·i nize atı
lıp cnnmızı y::ıkacaktı. Kolu
nun i~inc!c lıançer saklamış. 

D :!di ve şöva:yenir. h:ınçc
rini padişaha uzattı. 

Yıldırım Beyazıt şövalye. 
lere knrp biraz şiddcdi dav. 
ranxyo1· ,...ibi görün~ıyordu. 
Fakat, harp meydanında bu 
şekilde hareket etmekten 
lıatka ne yapılabilirdi? 

Padişahın yüzüne karşı 
hasn.ane bir tavırla dik ka • 

,.. ' • 1 •• ' t ' d 1 
raı ~aıu , . .,y ıen.e ı.-;J!::? 1.r 
olm '\!;ı nw '"ten:!lt!i.- 1-:ny d; 
g!c.l\niz, ~tkt bir arastarmR 
daha ynpı :ı ?. Krymctli erle. 

• • 1 l • b ~ ı 
rır.u ~ ~ .rnua .Jura, :l ~.,. n. 
mp ::almışsı.a. onları hemen 
kurtarıp karargahımıza geti
rı.nz. 

Gözciiler atlarını sürerek, 
tekrar Tuna lıoylarıua indi. 

T 

fll'lamr~ bir yüzdil. 
Kadın. dnha. doğrusu kar§?Srn. 

da bir ölüm hayaleti gibi kor
kunç duran bu çehre, acı bir 
çe.11re, acı bir istihza. ile sırıtan 
bir iskelet gibi gülerek: 

- İşte. dedi. ~evdiğin kadınm 
a~ıl çehresi.. Sen, bir hayalden 
başka bir ~ey sevmemiştin. 

Hiç bir harekette bulunama. 
yacak kadar büyük bir dehşet 
içinde donup kalmıştım. O kadar 
büyük bir korku sa.şkmhk içinde 
bulunuyordum ki hislerimi tah. 
lil et.ı.c~!n ve ne duyduğumun 

~aı kında olmanın imkanı yoktu. 
Sanki bütün hislerimi kaybet• 
mış. ben de onun gibi bir hayalet 
olmuştum. 

Bılmiyorum böyle ne kadar 
geçti. Yine onun se.sini işittim: 

- Benden nefret etmesen 
bari .. 

Başımı yukarıya kaldırdım. 
Karşımda o heykel gLbi mükem
mel vtlcudu ile dunıyordu. Boy. 
nundan yukarısı karanlıkta aQe. 
ta kaybolmuştu. Yalnız gözleri, 
uzaktaki bir harabede görülen 
iki ışık gibi parlıyordu. 

Bumuydu benim "sevgilim?" 
Bumuydu benim bir sene müte. 
ma.diyen sevdiğim ? BO;yük ör 
aşk içinde bana mütemadiyen 
saadet yaşatan kadın bumuydu? 

Yine kendimde olmayarak. o
na yaklaştım ve kucaklaştık. O 
zaman: 

- Sana yalan söyledim, dedi .. 
Gittiğim yerde de göıiişebilim 
Fakat orada, hakiki ~ehremle 

YB§llyacağım. Beni ora~!l bu hal
de tanımayacağını dü t

0 

düğüm 

için sana bu hakikatı açmağa 
mecbur oldum. 

Bir iki gün sonra Pircnedeki 
köye beraber gidiyorduk. Ondan 
sonra onunla yine büyük bir aşk 
hayatı yaşa<lım. Onun çirkinliği. 
ni görmeden evvel kendisine 
karşı duyduğum aşk, ondan 
sonraki 9..~ıkunm :--·anmda, bir 
yangına n.isbetlebir kıvılcım gibi 
ka ı~ordu. 

ROSNY AISF: 

Dil bilmiyenler ne 
yapar? 

M"şhıı.. Fransız romancrsı 
Balzak hır asır evvel Avustur. 
y~da bir seyahat yapmıştı. Bir 
le'< kelime almanca bilmeyen 
Balzak bir otelde kaldığı, yahut 
posta arabasiyle seyahat ettiği 
zamanlarda hesap görürken baş 
vurduğu \'asıtayı şöyle anlatı
vor: 
- ''Almancayı bilmediğim g!bi 
Avusturya pnralarmm kı~ti. 
h~kkında c!a bir fikrim yoktu. 
Bılhassa posta arabalariyle seya.. 
hat eoorken aldanmamak için ou 
çareyi buldum. 

"İnecek yere gelinet". kapmm 
yanına gelen arabacı ile kargda
şmca cantamı açıyor ve aralııacl
nm gözünün içine bakarak a'V'Uıo 
cuna bir kröccr koyuyor~ 
sonrt bir daha bir daha Tll\.ralan 
arabacının avucuna sır · .,akta 
de~am ederdim. Bu i3 aı ... ' cmm 
g o z 1 c r i n i n içi güliln. 
Cf'yc kadar dcva.m ederdi. O va
kit avucuna kovlu<'Tunı son para. . ,., 
:vı gcrı çekiyordum. Bu ~uretle 
ne arahacıların ben de hakkı ka
lıyor, ne de ben fazla part sar. 
fetmiş oluyordum. 

iı>r. 

RUSTEM, YILDIRIMLA 

KONUŞUYOR 

Yıldırım Be} azıt. Niğbolu 
beyine sordu: 

- Yeğenin Rüstem gel
miş. Buna memnun oldum. 
O dclikaniı yaman hir akın
cıydı .. hfl.rr m"yc!!'rırna ?ala
sır.ı nvunr;ı k nirdPini r'1r
d:.i"'ıım .. i'\rnaıı ... ,• l\ıPı k" ar 

d • 1 
mı tt. ~ ... ıra R ~ı ... ~ ı·a 'l • 

• c.1"' •·?er. A ... -c rm l ~. ar.r~. ... 

. . . 
d • "."""•:la: C!jl. r:,ımız ı . nr"ı.. ... • 
r.in e ın. ci iM.h .. §· 

y,. v nrl.'1 'prını ~akarak: 
- G .. ro r"'!dih frk~t. 

d·;.,.~:ı r·'~ ı l. ·~- rt'u:r:f r.la. 
mnc!mı l'i•1"r-ıi bir türlü ye. 
nemiyorum. Hele şu Rlis~emi 
çnt'ır bakalım, bize ı:;ördük. 
)erini. cluyduldaru'ı anlat. 
sın, dedi. 
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Müsabakamızın 
neticesi 

6 ıncı noter Galip Bingöl hal varakalarını 
tetkik etti ve kazananların 

isiml6ı··ini bildirdi 
200 liralık nakit para mUkifıı tJ. 

muta diğer hediyelerimizi ka~ 
nanları b,ldiren noter raporunu 
ne rccllyoruz: 

(Parçalanmr~ şaheser) arilı mü
sabakaya ait olarak muhterem 
(Haber) ı;azctesince tarafnna tev. 
di edilen 23 parça yaprştır.k tab
lo) yu lAyxk olduğu dikkatle tet. 
kik ettim. 

Evvelfı milsabnka şeraitine gC:. 
re umunıt bir tasnif yaptım, 

(A) Redmler sihhnt ve dikknL 
le yo.pışt1rı1Mış olacaktı. 

(B) UC'ssa.mın smı. 

C) Tablonun bulunduğu müze
nin a<1ı doğru bildirilecekti. 

Re! :urun ismi Itubens'dir, Ese· 
rin beynelmilel adı L'adoration 
des ma.ges) dir; v Louvrc müze
sinde bulunmaktadır. Katalok No. 
sı 2077 dir. Tuval yüksekliği 2.80 ı 
geni§!iği 2.18 dir. 

önilnde kuı a çekilmek suretleriy. 1 Bunu hep birlikte tesbit ve im. 
le aşağrda.d li!ıte meydana çıktı: za eyledik: 

C 'Ol linılık beş mlikafat J:~ ""ı"r,lnr (Kur'a suretiyle) 

Hal 'arulm! ;ı 
teslim nsi N o. o 

117 Ferihan 
107 Fahreddin 
115 Leman 
113 Ihsan Dinçel 
l 12 r.ıı~irn GünC''"SU 

Cevaplan tam ve mükemmel 

" 
,, 

" .. .. .. 
" ------------

20 lirnhk pardö ü kuma~ı .azanaıı (Kur'a rz) 

111 

(On be~) liralık ilci pardösü kazananlar: 
(Kur'a ııuretile) 

-----
118 
105 

Kenan <1züt 
Mualla 

LU\'r yerine Anvers 

" " 
na.berin ~enelik aooıı~ill! • ..aa& ııaıılar: 

Bu esasa göre mu abtklardan ' -
(6) kaıi tam ve mükemmel cevap 
vermiş bulunuyordu. Ancak diğer 

101 
104 

Zihni Sezen 
Nejat Köprülü 

(Kur'a.srz) 

Luvr yerine Anvers .. " 
(4) kart ressamın admı ve kısmen 
(Flıi.man) iığını ve Piyer Pol Ru.. 
beM şeklinde göbek adı göster -
mek ve tablonun eb'adını ve hangi 
sene mahsulü olJuğunu aynca biL 
dinnek suretiyle sanat hadi.satlle 
alakalarını anlatmış olmalarına 
rağmen tabloyu (Anvers) müze -
sine mıı.l ettikleri için bu cevapla. 
rr !\ayanı dtkknt bulmamak kabil 
değildi. 

Diğer taraftan müsabakaya i{
tirak edenlerden (3) kari parçala. 
n dikkat ve srhhatle yapD-tırmış 1 
olmakla beraber ressamın: C. H. 
BA VN olduğunu ve biri Tıyet 
Butz ve biri Bandry ve diğer biri 

1C9 

119 

110 

Faruk Tentilz 

KAmil Toros 

Şehriban 

Luvru blldlrip isim gfü:ıterilme. 

rni3tir (kura.sız) 

Ressam ismi bildirilmemiştir. 
(kur'alı) 

Ressam ismi bildirilmemiştir. 
(kur'alı) 

~------- ----------~ 
Haberin altı aylık aboncı.ini ka zananlar: 

103 
122 

106 

120 
108 

Piyer 
Nimet Tekin 

s. Çaglı 

Tuncer Mesinler 
Halis Yalçm 

(Kur'a ile) 

Ressam isml bildirilmemiştir. 
Tabloyu ressam Alleri'ye nisbet: 
etmiştir. 
Ressam Stuerbut'a nispet etmiş
tir. 
Ressam Rafaele nispet etmiştir. 
Tabloyu bir İtalyan refl8ama ııis.. 
pet etmiştir. 

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

<•- ··- - 11 T E !\1 M U Z -~ 

yan yana. getirilnıi~ ve Robensin J,fın müzesinde bulunan L'aİ1 C. H. Allori olduğunu göstermiş 
bir kari de resmin Vatikando. Ra. 
fael'e ait bir tablo olduğunu ilL 

İstanbul Altıncı Noteri Galip Bingöl 
Haber gazetesi ~i Ha.."an Ra.-.lm u~. 

______________ ra_t_i_on dc.s Ma.ges tablosu meydana. gelmiştir... ,_A 

ve etmiştir. Gerek bunlo.r gerek 
bu meyanda hiç. bil' ressam adı 
bildirmeyen diğer (5) karı arasın
daki 3 tanesinin resmin (Luvr)da 
bulunduğunu işaret eylemiş olmn-
sı ve ayni zamanda bu isimlerin 
şimdiye kadar pek o kadar duyul
muş ve t.anmmL' isimlere benze _ 
memesi hnttiı. bir kısmının ressa. 
ma ait ters bir imzanın yanlış o. 
kuııması suretile adeta yoktan ih
das edilmesi "ibı sebepler ve ih. 
timallel' önünde gazete erkiı.n:n
dan ndlan aşağıda yazılı zevatı da. 
vet ederek bir defa da vaziyeti 
birlikte tetkik ettim. 

Ve hatalı blr neticeye varılma. 
mak lizere bu bapta bir defa GUzel 
San'ntlar Akademisinin yüksek ilı. 
tisasına müracaat hakkındaki nok 
tainazarımı tasvlb etmelerinden 
bilistifade işi a.kademid~n sordum. 

Cevaben aldığım ve san'at tarı. 
hi itibarile çok kıymetli bulduğum 
vesikayı raptedlyonım. 

* * * 
Hulasa ve netice: 

Hab<·r c;uetesl mımorrirlerladen Suat Dervlf. 
Haber gazet.esJ mııh8.rrlrle.rinilen Bcldr SıtkT Kunt 

• Hediye kazanan okuyucuları.. 
mızın ellerindeki numaralarla An. 
kara caddesinde Vakıt Yurdunda 
Vakıt KUtUphanesine 15 Temmuz 
1941 tarihinden itibaren bir haf
ta içinde uğrryarak mükafatlarını 
almalarını rica ederiz. 

Hal varakalarını verdikleri za. 
man kendllerine verilen hal vara~ 
kalan teslim fişi numaralarmnı ib-

razı zarurldir. ---
(*) Bu kari tablonun (Pitti) 

sarayında mahfw: olduğunu kay. 
detmekle beraber mevzuu: "İsa • 
nın doğuşunu gökteki yıldızlardan 
anlıyarak gelen üç kiıhinden biri. 
nin çocuk lsa'ya altm buhurdanla 
günltik sunması) sözleriyle üade 
etmektedir. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

Aşağıda r.ev'l miktar muha UJ.ııen bedel ve muvakkat teminat ne eK
ılitme gUn ve eaati yJ~ıll iş kapan zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

tsteklller. muvakl:a\ teminat n::skbuz veya banka teminat mektubu ne 
kanuni vesikaıar.nı :nubtevi kapı'ı uırflarmı bcUl günde eksiltme saatlndeıı 
bir ııa.n.t eV\el!.nc kndıır evkaf t.!>artınanındaki P. T. T. levazım mUdürlU-
Cljnd" müteşekkil satın alma k.?m!.i,\'ODuna vereceklerdir. 

Şartno.meler Ankıı.rada P. T T. levazrm müdUrlUğünden tatanbulda 
YP.ni \'alde bunında P. T. T. levaz•m deposu muha.ııipliğf.rıden parasız veri· 
tir. ( 41)66) 
Cinsi 

1·100 lllk otomatik 
telefon santralı 
Masa telefonu 
Duvlll' telefonu 

&llktare l\fııharnmen Muvakknt Ek!'llltme gün 
vahldl bedeli kminat ve saati 

1 
1) 

ıooı Adet 
5) 

15.000 L. 112!5 L. IS/81941 salı 
11 de 

Sirkecinin durak yerinde 
Bol Kepçe içkili lokantada 
radyo paraziti yoktur. lnhi. 
sar fiyatına rakı içilebilir. 
Sirkeci Beşirkemal karşısı 

Terzi kalfası 
aranıyor 

Tanmmı.s terzihanelerde ça- 1 
. lışmtş temiz elli bir ceketçi 

kal!as!na ihtiyaç var. 1 
\ enıpostahane caddesi Ksan-

topolos han te17.i ( 4) Turgu~ 
Erglln. 

Acele satılık Arsa 
Kartal Maltepeslnde, Kuruçe§mc 

mevkllnde Bnğdo.t caddesine 2 dadı_ 
ka mf'.ulfede 544 metre murabbaı ar· 
sa acele olarak satılıktır. Taliplcr!n 
Vakıt gazetesinde Adnar Evclmlğe 

mUracnatlerl 

aptrrtlaccı 
yolu kontrol amırlığinden : 

'1 - Siirt - Kurtalan yolunı;n S!ırt meodelnden itibaren 600 k!lOtıl 
lik kısmın parke kııldırnn inşas~ı ~ S.941 tar!htnc rnUso.dif cuma gtınU Ş 
16 d:ı. I{urtnıan yolu l'OI!trol a uırı:.g.nde müteşekkil komlc;yon tarıı!~ 
ihalesi yapılma!< tızcre kapalı z1r. usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- IüşU hcılt:lı !O\JSS Ura V.! nıuvakknl temlnnt• llSOG Ura 60 ku~1 

3 - '.falıpıcr!.n er.mat m.-ı.<hıp "·eya :noltbuzlıırını ve thalı den elle/ 
3 gUn evvel Siirt vll::ıyctınc mU.-ıı.cı;.&t ederek bu ış için alacıı.klan f 
ehltyet vesikalarını l::ııullen 249') • 'o. lu kanun hUkUmlerlne tcv!ikştl ıl 
zırltyr.cak!arı tcltllf .:neı-.cuplarmı liıaıe günU saat on bire kacar Koli 
tı.mirl!ğine tevdi t·:ınelerl • p 

4 - Bıı işe ait 'lte~ıf ve şa::.n··.meyi her gim Diyarbakır Nııfiıı ?JU
9
, 

lllğ"Unue ve Sıırttc kontrol A.mi:.ığ!nn" göreoileceklcrdlr. ( 4169 . 5&' 

Oev1et De nizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

Adalar- Anadolu -Va ova hattı yaz tar,fes ı 
l:.! Temmuzdan !tilar<:n Att'\ı.ar - Anadolu - Yalova battınd• f 

tarlf~sı tntb~k cıu~acaktır. Yeni tııı ifc lskc!elere asılmıısur. el 
NvT: Yürükalı plt1jı ve Ada,a ·, I?ostnncı, Maltepe Zıkzak st>terlcrl r 

104 106 - 113 - 112 - 117 - 119 - 116 - 121 - 122 - ~ 
:ı
,, 

l25 - J33 - 130 - 135 - 134 - 14-1 - 142 - 145 - Hl' - O 
204 - ~07 - 208 - 211 - 216 - 222 - 224 - 219 - 22R - ~ 
232 - 223 - 238 - 21!! - 227 - 246 - 233 - 237 - !?s9 
250 - 245 - .25S - 252 - 259 nu maralı seferler şimdilik yapıIJ?I~ 

Yukardanberi kaydettiğim şera. 
it ve 1 Mart 1941 tarihinde müı:. 
te.5lr 3239 numaralı Haber gaze
te.sindeki mütemmim izahat daire_ 
slııde betekrar yaptığım umumi 
bir tasnif neticesinde müsabakaya 
jştirak edenlerin hel'birinin kazan. 
dığı ikramiyeleri tesbit için kıs -
men der{>ce ve tam isabet Uze. 
rinde kısmen yine gazete erkanı ve bu scfcrleriıı icra olunacağı tarih ayrıca ilAI\ edllccektır. (~ 
~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 

P a l t o s u n u n yakasını ''~ 
k al d ı r d 1 • E l l e r i n İ ~ ~ m · ılJ l lan bir müsteşar olarak ~ ., geniş ceplerine soktu. Ve duvar- ntJ er , ı e istiyordu. Daha sonrala .&JI mark onun için şöyle detı1"rt 
larm dibinden yürümeğe başladı. "O çok zahmet ve üzüntU ,.~ 
Gayet sağlam adnnlarla yürüyen bir yolcu idi. Arabadan in01el 
geniş ve sıhhatli vücutlu bu elli. cck olursa yabancılarla ge<l ~ 
lik erkeğin yakasıru böyle kaldır. H AYA T 1 . VA ZAN rdll P' masına sebep olan şey he.,. ha.ide r lik etmesinden korkuyo ·~ 
soğuk olmamalıydı. Yürüyüşün EMiL LUDVl'6 lcnburg gayet emin menbal~i,ıı 

Holstein'in Bismarka .""'-.. ıJ 
den de belliydi. O görünmemek ~~ 
için böyle yapıyordu. Bu adamın Fredrik'in zchirlenmesi?

1 ~ 
bumu bir kartal gagasına benzi. etmişti. Bu teklüi pıensı~ e p~ 
~ordu gözleri donuk ve miıthiş danberi sportif elemansa aliı.k.ı • 40 • miş olan kimse sıfatiyle şahitlik na yaydığını işiten Holsteı~t ~ 
kederli bir bak:şln doluyqu. Yü. duymadığı ne zabit, ne de avcı etmeğe icbar etti. Bismarka karşı büyük b'. ·r#. 
zünün rengi hayatının büyük bir olmadığı halde, daima Burjuva.. gayet mahdut bir dost grupu i. terinin en bariz ciheti emniyet. Bu karanlık vol!ardan Bis. hissetmişti. Bu zincir. J9ıı~ 
kısmını yazıhanelerde geçiren lıların devam ettiği küçük bir çine gitmekti. Hiç bir zaman sa- sizliğiydi. O herkesin karşısında mark Baron de Holstein'i kendi Holstein Bismarkı yıkwbıl~ / 
bUtün insanlar gibi adetiı. açık yerde rovelverle atrş talimi yap. raya ve balolara eğlencelere git. kurnaz bir miıantropukla kur- zincirlerine bağlam1ştı. O da hiç bir zaman tasavvur bl ti" 
gümüş rengindeydi. Sanki göz· mağa giderdi. mezdi. Onu tıazan çok zeki bir naz ihtiyata bürünürdü. Bismarkı aynı zincirlerle kendi- memişti. Faka't bu iki ad~~ 
lerinin içine kadar kağıtlardan Tatilleri esnasında acaba teh. kadının çaylarında görürlerdi. Yaradığını gören Bismark on. sine raptetmişti. ribirinden ayıran kinin f . ti 
tozlnrunış gibi ucu sivrilmiş bir likeli seyahatler mi yapıyor? Ve onun yalnız bu kaA'.lına büyük nun ikinci şefi olan Prens Bismark onu bütün kinine ması nisl:-0tinde, Holsteiıı'iP si; 
eakalr vardı ve kimse onun her Yoksa esrarengiz mahallere mi emniyeti vardı. O :y. lnız kendisi. Tranim hakkında Paristen ra· rağmen işinde muhafaza ediyor. tün entrikalara karşı oJaO ô01~~ 
gün olduğu gibi bugün de cebin- de,·am ediyordu? Hayır! Onun ni hükılmet i~indeki meslekta~- poı'lar istedi. Holstein şefi hak. du. Birkaç kere işinde ilerletmek kii artmaktaydı. B.ındall ~ 
de bir tabanca taşıdığını bile. yegane eğlencesi ağustos ayında Ianna ve kendi muhitinin adam. kında o kadar fazla raporlar istemişse de muvaffak olama. o başvekilin bu.gün yarırı \ 
mezdi. sakin bir mahalle gidip deniz !arına karşı müdafaa etmek için verdiği için nihayet Paristen koğ mıştı 'bu garip tabia'tli adam iler. edeceğini biliyordu. PJ"C~ 
'Yaşlanmrş olduğu halde daima banyosu almak Borchard•rn evin. atış talim! yapıyordu. durdu. Ve mahkeme esnasında !emekten ürküyor gibiydi. O da· helm ile Bismark arala! ~ 
~ talim ederdi. U~ ?.aman. de yapılan küçük toplantl'iaıda _ Baron lV'on ~in k~· Bimıarit om 1btı bai:ıerieri ver. ima en mahrem i~ kullam. (~t 


