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~ hak~i;;t· ~~::ı;t~: ~:;. 
~ etıto hiikümeti en yüksek 
tıt'1llııı.nesıni lngtlterede vermiş
lılıı' au kanşrk ve zor maklr.€
l'ait en. gayritabii ahval ve şe
~lı ~ı;;ınde bile arızasız ve hA. 
ııı~ııız nnsıl işlediği görültirsı~ 
fa hlıkimiyet aleyhinde kula.. 
~Çarpan itirazların değeri 
~bı lnda ıseptik davranmak m. 
' hissedilir. "Eğcmenlik u.. 
itle dur" dilsturu bilyük bir 

~zö9n2~~'!J!:ı!~·.·, 

Surivede 
Kat'i mütare
kename dün 
imzalandı 

_.,--

Bagdattan kalkan ilk 
tren dün Şama geldi 

Londra., 15 (A. A.) - Suriyede 
kat'i miltareken.a.me dün saat 8.05 
de general Vilson ile general Denz 
tarafından imza edilmiştir. Gene -
ml Vilson namına söz söylemeye 
salahiyetli bir taheiyet gazeteci. 
Ierde yaptığı görüşmede müttefık 
kuvvetlerin Vişi kıt.alarmın muka
vemetini yenmek için hayli gil<_;llik 
çektiklerin} tebarüz ettirmiştir. 

SON 

Alman tebliği 
--0--

Leningra-
da doQru 
ileri hareket 

devam ediyor 
--<>--

Vıtebsk cıvarmda 

Çok müsktahkem 
mevkiler zaptedildi 

'--o--

Mogilev şehri zaptedildi 
Berlin, 15 (Radyo) - Alman ba§

kumandanJığının tebliği: Düşmanın 
şlddeUI mukavemetine rağmen Lenin 
grada doğru Ueri hareketi devam e. 
diyor. D_üşmann çok bUytlk zayiRt 
verdirilmiş, Duna mıntakaamda. 101 
tank tahrip cdllmlştlr. 

Berlln 15 (Radyo) - Alman bat
kumandanlığmm tebliği: Rua a.ııkerı_ 

n!n Vltcbsk havalisindekl ınuk&vemet 
teşkilatı ve çok milstahkE'm mevzile. 
rl zaptedilmlş, düşmana büyük zayi. 
at verdirilml§tir. 

Berlln 15 (Radyo) - Alman ba§

kumandanlığmm tebliği: Perlpet ba,,. 

taklığının şlmallnde genlş bir cephe. 
de ileri hareketi devam ediyor. Dnie. 
per ve Duna nehirlcrlnln yukarı mco
ralarmca ileri hareketi durmadan 
devam etmektedir. 

HAVA~ i S LE R 

)> 

Sovvet tebliği 
--0--

Alman 
taarruzlarına 

Şiddetle 
mukavemet 

ediliyor 
---<>-

3.000 kışiıık bit 
, Alman kuvveti 

Son Alman tebllğlerirıe göre Stalln battı önünd<"kl barek!tı göateren harita 

Beykozda ilanlı_ 
bir llavga oldu 

Tamamen imha 
edildi 

ıkı Atman torpıto 
muhrıbıle 13 nakliye 

gemisı bahrıldı 
Mo!>kon, 15 (Radyo) - Bu 

.;aba.h neşredilen Sovyet tebliği
dir: 

Dün muharebe, cenup, garp şi. 
mali garbi :mmtaka.Jarmda dc~aın 
etmiştir. Düşman tanklarının ve 
motörize kuvvetlerinin tn.ıı.rruzlo. • 
r~a şiddetle mukavemet edilmiş, 
mlikerrer mukabil taarruzlarla 
Alınanlara zayiat verdirilmiştir. 
Garp istikametinde kara ve hava 
kuvvetlerin.in harekatı neticesinde 
takriben 100 Alınan tankı imha 
cenubu garbi :istikametinde 3.000 
kişiden mürekkep bir Alman kU\·
veti tarumar edilmiş.tir. 

Londra, 15 (A. A.) - İrakla 
~~~it J JiAlf.SI! .uı ı. • 

mal bir hale gebıiek U&eredlı-. 
Bağdattan kalkan ilk tren dün 
Şama gelmJştj.r. 

Londra, US (A.A.) - (B.B.O. 
HiUerin karargA.hmın teblıtı.ne göre 

A!Jxıanlar Dnıewr :ııehri uıertndekJ 
ll:!.u~c.r. ı::lul.ul .....,.pt.clntl;ıkrdir, :911 
~ lilllıol~ 160 kllometn cenu 
bu garblsln<ledlr. 

BahçeFAe b ı diy.e 
Bir adam bir- kadını taşla yaraıadı, 
oğlununda kazma ile · kafasını k~rdı 

Evvelki geoe ve dün Sov:vet ha 
va ıkuvvetleri düşman hava mey. 
danlanyla :t.an'k ve motöıize kuv• 
vetıerine hücum etmiştir. 

(~amı 4 üncüde) 

parlAmentosunda harp 
si imalatı hakkında uzun 

LreJer cereyan etti. Girit 
'be ine i5tirak etmis \"e 
~ yakından gömıüş bazı 

t da dahil olduf;u halde 
0; hatipler bütün Jkiyetleri· 

~. ~·a di>ktüler. Hilkümct din· 
" tt 211llgeloo notla.rı aldı. l\lcc
~~ toplamaya bile hacet gör~ 
~ille• l'lıınamenın hıu.ika mıul. 
lııı~ ı:ec;u ,.e bahb kapandı, 
.:~ b cUmıe i!:indc hulüsn <>tlilc
't ~ \'aka İnıtllt~renın 'KU\ \et 
~t, bt eUnın sırlannı bUWn dün. 
~ 'aı ~ ders r;,;ckllnclt! göstermc-
bu ldır 

t~.bı U.ıu-._;eli ki bu müzakere müt· 
~t: harp içinde \-Ulma geliyor. 
~.tt~~ iki ıoenedenberi müdafaa 
>~dedir ,.e eksiklerini ta• 
t~ ~ i!:in ı;.alışına.k mecburi. 
~cl!ıı~ır. Kal'§ısında.Jd dilşman 
~s;'~tıt:e göz a.çt ırmamak için de-

l 'e ha\'alarda anuı.nsız 
l' . 

ındlrm<."kt~n geı ı kalnıa-
~'ııı ı,, .. ~r. Böyle oldoğu halde a. 
tlı~~rusr hilkiımetln zayıf 
ıı..~~~n.ı meydana. ,koyına.kta, 
~ sayıp dökmekte hi~blr 
~~ lasanıır etmiyor. 
llb~ •t devlet ıuJaıpları memle
ltı,~ ra1~ faş ~tmckle ,.e dil~ 
ı.~ ldalı nuı.lumat ,·ermekle 
.;'lıı ~dilemezler. İcabında ağız 
,'l....._~ Paınasmı da biliyorlar ,.e 
!'J il \·t bir mesele hakkında ce
t! ~rtılyeccklerlni ~öyledild&o 
~~ ka tnlJlet \'ekiı1crinln ısra
~! 1ltıı llılaşrnryorlar. Çünkii ef
,~ 11rtılye3i t.a.tmın etmek \'e 
~~ ıı:'Urniye Ue blrllkte yürü· 
~i lt.<ıunda ell<>rlnden ~elen 
~'ltıe ~J~etl ,.e itlnayı gösterdlk
~!!Jt itin li deliller \'ermişlerdir. 
1ıa.:llıtıı~ sustu.klan zauıan efkirı 
"'t.:ı 'IUsnıanm elzem olduğu 

b.... il d besliyor 
""1 eı · 
._ 1~111.rın a İngiltcrcnin harp ha 
S~da gev. eklik me,·cut ol
' t~l'daıı fikAyet eden mebuslar 
~~ endi aJdıkJan iı.ahatla kıs'li ... :~lllet Selerini teskin et.tiler. 
tı"lile11 t de parlfı.mcntoda ileri 
te ıc_ \tecı enkitıerde h~ı noktala
~ ~t~tek ic;filbalde Jdöyeti~ 
\ t. lş vermemek çarelerini 
'• lii~nılUetıc hükumetJn el 
~bit _esi ~:e dü5mana k.a.J'§ı 

~l'4ıl lbe ınute.<ianit blr cephe 
~ udur 
~ d~uni. salahiyetler bakı· 
\ ltı~11Yanm en otoriter de, .. 
tı.._ 'ııllett redir denilebilir. tngt 
·""~ a..!'1 .zor claldkalarda bü

-nı sallihfyetler veren 
'-buJ etti,. Hiiktrııe*, )m. 

(Devamı 4 üncüde) 

iltica edenFransız 
harp gemileri 

DUn Beykozda gnrlp bir yaralama 
vakaSt olmll§., birisi bahçesinden ge
!:en bir kadını ~la yüzünden, işe 
müdahale eden oğlunu da kazma ile 
ba§ından ağır surette yarala.mı§br. 

Cephaneleri karaya taşındı. za- Yapılan tahkikattan anıaşUdığma. 
g"re vaka §Öyle cereye.n etınifUr: 

bit anı ve mürettebatı lskende- Beykozda, Önçeşme sokağmda 27.1 

d h ' I · · . . numaralı evde oturan Süleyman kızı 
rundan a 1 e Qonderılıyor 45 ya,,ında. Hadice adında bir kadın, 

• 1 diln komşusuna gitmek üzere aynı 
Hataydan bildirildiğine göre laken. 

derun limanına iltica eden Frauız 
harp gemilerinin enterne edilen zabi.. 
wn ve mürettebatı meınleket dahiline 
nakledilmektedir. , 

Hatay valisi ne komutan vekili 
ŞUkrU Kanatlı, gemilerin silA.htaD tec. 
rldl işlerine bizzat nezaret et.mi§lcr. 
dir. Bu gemilerin allAhtan tecridi ~1 

~mamcn ikmal edilmiı• ve oephanele. sokakta 38 numarada oturan dülger 
n de kı.raya taşınmıştır. Salih örUcUnUn bahçesinden geçmek 

Gemilerin lskenderuna ilticası şöyle istem!§Ur. Kadmm babçe$ıden geç. 
olmuştur: tlğint ve sebzeleri ile çiçeklerini çiğ. 

(Devamı 4 Uncüde) nediğlni gören Salih örUcU hemen 

·-

·~ 
• 

evinden çıkmt§ ve Hadlcenln üzerine 
atılarak yerden kaptığı bir ıa.,ıa yu. 
zUnden yarala.ml§tır. 

Hadice yUzU kan içinde evine gide. 
rek bayılıru§, bunu gören oğlu 26 ya. 
ıında Hasan hemen Salih örllcUnUJl 
evine koşarak yaptığı l§!n doğru ol
madığını, eğer bir ziyanı varsa ta.zın1n 
edebileceklerini annesini yaraladığı i. 
çin karakola müracaat edeceğini aöy 

' Finliler 
Kuvvetli Sov
yet mevzilerini. 

yardılar 
-<>---

Fin kıtalan Sovyet 
arazisine 

60 kilometre gırdıler 
Iemf§Ur. Reisin~ 15 (A. A.) _Fin or-' 

Salih Örücü yaptığı harekete piş. duları başkumanda.nhğmm. tebli. 
ma.n olacağı yerde bu sözlerle bllsbU. ği: , 
tün çığınndan çıkmış ve eılne geçir. Krtalanm.ız 10 temmuma topçu .. 
dlği bir kazmayı bütün hıziyle Hasa- hazırlığmdan sonra düşmaıım ı_.; ~ 
nm ba§ma indirmiştir. Kazma Hasa. , doga - Kareli bölgesinde kuvve.t!' 
nm kafatasma i.aabet ederek derin bir li surette tahkim edilmiş buJunaii'lt 
yara açmq, kanlar içinde yere eeril. mevzilerine hücum ederek düş ;.ı 
ml§Ur. man mevzilerlııi birçok nOkta.lar ; ' 

Vaka yerine yetJşen polisler ifade dan Yannışlardır. Kıtalarm:ı1% bu 
veremiyocek derecede ağır yaralı olan muvaffakıyetten istifa.de ederek 
Haaa.n ile aım~inl nümune baııtane- bazı yerlerde şimdiki huduttan 60 
sine kaldırmışlardır. Salih örllcll ya.. kilometre kadar ileri gitmişlerd.İl'. 
kalanmış, tahkikata l>Ş.§lanmıştır. İleri hareketi devam etmektedu-, 

ÇERÇEVE gü\'encrek prk istfkameüoe çul
landığı merkezindeydi. 

dm erkek bütün İngiliz halkmm 
hayat ,.e malına tasarruf hakkmI 
hah: bulunmaktadır. Fakat İngil. ' 
terenin her giinkU se,·k ,.e idaresi 
işinde hiçbir tahaklcürn eseri göu 
çarpmıyor. Hükümetin haiz oldn• 
ğu fe\'kali.de sa.lahh·E'tlere bin bir 
ihtJyatl& el süriilü~:or ve a.sgara 
bir di"•datörJükle iktifa ediliyor. 
Bütiin bunlara. rağmen pa.rliunen· 
tonun normal hayatı, normal kon· 
( rolu ,.e tenkit hakin bal elden 
masun kalmıştır. De,·let adamlan. 
nm g~terdlği olgunluk kadar İn
glllz matbuat.mm \'C İngiliz balkı
nın ,·e İngiliz mE-buslannm vazl• 
felcrinJ ifa huırıuırınnda ibraz ettlk• 
!eri ciddiyet \'C mu\·affakıyet de 
dikkate pyandır. 

· ingiliz • 
-l Sovyet 
l 

İngiliz • So\·yet a.nla.şmasmm ilk 
nazarda iddlamm çliriitmüşe ben
zediğini kabul etmekle borabcl', 
onda hala ısrar et.tlğlmizi, bn aJi.. 
metl 7.a.nnnnrz aleyhinde mutlak 
bir delil kabul etmediğimizi, bütün 
incelik1eri suıUıyarak kaydetmek 
isteriz. 

Milli ;,&kimiyet prensipi ve par
lamenfo hükümeti en yük..,C'Jt nü• 
muneslni İngilterede vermiştir. 
Bu kıı.rı5rk ,.e zor mak:int-nJn en 
ga~·rit.ahii ahval n şerait içinde 
bile arnaı ız ,·e Jıidisesiz nMıl i~. 
IOOiği görülürs<- mll1i h&.khnlyct 
aleyhinde kulağa. Ç&rpan ltlrazla.
;nn değeri hakkında septik da.v· 
ranmak lüzumu hhı!M'dlllr. "F;ğe
ıtıenUk ulusundur" dihıt..unı büyük 
bir ideal olara.k gözöuünde par
lar. Bu premdpi iyi tatb~1c edemi· 
yen memleketlerdeki Jm.r.nrlara ve 
mahzurlara bakarak ne'\mlt ol
maktansa iyt anhyan ve iyi t.atbik 
eden mcmleket~eld tnane\ıi ve 
hakiki bUytlklöklenlen -.ret 
khDılk ... IDlbldör. 

Tun.an kralı Corç Mmırda bulunduğu sırada Yunanistan barekitına tıttrak 

~ Yeni 7..elaocla.lı ve Avustralyalı a8kflrlere nltanlar vermtıtir. Burada 
kr&l Oomı Yeai ZelaDda2ı bir aakere ıııoao ıtakarkeıı ıörtlY,omuııız. 

anlaşması 
Necip F azu KısaküreK 

İngill:ılcrıe Sovyetler Mosko,·a. 
da. bir anla~ma lmzala.dı Anla,ına
nın metru malum... İ'ki · taraf da. 
müşterek dü!}mana kar. ı biribirine 
ellerinden gelen yardnnı gö:.tere· 
cek; taraflardan berbiri müşte
rek düşmanla kendi başına her
hangi bir anlaşma, mütareke, sulh 
imza.la.maya kalluruyacak. 

Alman - SO\·yet harbinin ancak 
dördüncü haftasında &,·,·etlerle 
İn~llzlcr arasında vanlabİlf'll bu 
anla.,uıa, Uk nazarda bizim mahut 
iddiamızı ~üıiitmiişe beuzemeırt.e 
dir, Zannmuz, tngillzlerlo Alman· 
l&r arasmda glzH bir nyn§ID& oı.. 
dala, AJmanJarm ba ayaşmara 

Her şeyden en·eı sonılacak sa· 
al: 

Bir İngiliz - Sm·yct lt.Ufakı tam 
mana.ı;lyle meydana gelmiş midir! 

Gazetelcrirolroen birçoğu, an
la!;>ma habC"riniıı be.şhğmda (itti,. 
fak) kelimecılnl kullarunış olmak• 
la beraber farkında olmamıJtTr ki, 
ortada bir tngillı.: • Sovyet ittifa
kı yoktur; ,.e bizzat Londra rad. 
Yotill ara yenle bir Jttffak vazl· 
yeti ~tm.adığmı bildirmek lttzama... 
na doymuştur. 

E\·et tngiltere Sovyet RUN'I' 
ıttlfalk 'cllııi uzatmaksızın tıadece 
müşterek dü~maua ~ ona f'Jlln. 
den gelen ya.rdnnı göstermek vaa
dinde bulomn111, Sovyet B1197a c1a 
ayni vw1i JıeudWne tide etımlt
ttr. 

tngUtore 90D tu.t Ye ... ,.. 

1ddu Wlfede ~ w• t• 
CJ)ıe • 'o .• 
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Sağa döndü; ilerledi; si pahilerle karşılaştı. Sola 
döndü;ilcrledi. sipahiler1e karşılaştı. Arkaya bak 
tı; Halil ağanın terkisinden bir ok çekerek yayına 
yerleştirdiğini gördü; Mehmet aff.;tnın zalim sesi
ni duydu: ''Vurma, artık elimizde demektir!,, 

B:ın ı daha ık v ) :.ılçmdı. g<' -

rek kaçış. gerek takip dahn guçtu, 
Cin Afi !bundan hoşlanıyordu: zira 
gliçlUkleıi yenmPk, birlikt<> har -
ket eden birçok kimseler ~iıı daha 
az mümkündu. 

Karant'.k basıyordu. Mehmet ve 
Halil ğıı.Inrın artık takipten vıız.. 

~erini de umuyo1xlu; bu 
il:rikd.irde her şey b.nlledilmış. de

.me'kti. Daha .> nvaş ve gUrillttlstlz 

bir yürüyüşle batJya ve şimale dO 
necek, her ne şekilde olursa ol -
sun tak.ip edenlerden uzak düş 

meğe çalTŞ!ı.cnk, Aydm yolunu tu
tac:ıkıtt. Bir defa gözden kay1Jo • 

ve o yolu bulursa her şey 

edilmiş dem ti. 

.a keııdt in!' mukavemet Pde.b l<'n
lere bır sey ya))mazdı, hiç olmaz. 
l:l<i i;.;k<•n{'p yapma mı bilm<>uif v<> 
ne ) apucağı belliydi. 

Buı unda birkaç klübe. kUçük 

ve tıı.htadan bfr ıskcle, iskeleye 
baglı ikı kilçiık kayık vardı; diğer 
kayıklar kumsala çekilmislerdi. 
Rtizgar karPdan d"nıze dogru ~ 
tiği içın sahıfü•r vt ko; lar fazla 
dalgalı dcgildi; lakin biı· iki yüz 
kula<: açılınca dnlgnlar hem n he. 
men birdenbire buyilyordu. I<.::t • 
ra, ta kimseler gonriınmüyordu. 

Cin Alı müthlı bir endişe jçindc, 
sağa sola saparak, fakat her de
fasmda kurtulu!i Umidi göremlyc • 
rek ilcrli; ordu. 

Fakat bu limit do boşa gitmi.ş-
Sil:aa2:ıil. O'den beş nltı tanesi bL En sonra denize açılmaktan ba.ş 

e }nkmış!ardı; Oımam ka çare olmadıgın hükmetti; n
~~ila:t:t}'(JrlnrdL Vakit vakit du. tını klıçticük ve tahta ıskelcyc çe.. 
.&Cl1;Y91fu.r; Cın Alınin atının veya vırdi; artrk oldukça düz blr sa • 

:emDBillin. ayak elıini dinliyor- 1 haya ın<1iği ıçin dortnal sürdU. 
, ycnlıden taklbe OOştryorla.rdı. Arkadan telfışlı kumandalar yük • 
B~ sesleniyorlıı:rdı. Cin 1 seldı; onun ma.ks.adı anlasılmıştı. 
fAliy.i takip eden koc:ı.man rehin Cin Ali sahile vurıuca attan in~ 
b;.kaıı::ı: adctl gittikçe yaklaşıyor, di, onu gözlcrınden öptü: 
qm:r:w:cyıordu, - Snnn işkence ynmazlnr, hoş. 

Gece ya.rısmda.n sonra ufukta ça kal! 
·lkı~ld,er çaktı, git.tikçe se:rtıeşen Dodı; koşa koşa sandala atladı; 

ırı.ı:ZEllLI" onna.nd korkunç h ırtı • 

ve :uğuıtuıro- yanıttı. Yıldı:Zlı 

giik bulutlarla kapandı, ve yağ • 
mur 'başladı. 

cm .Ali bunun kendisi için ha .. 
mr ydksa bıı.yırsı:z mı olacnğr 

m kestiremiyordu. Bmız sonra me 
eler 'birer Wşer söndü. Acaba 

bn da kendisi için iyi mı yo'k8a re. 

lbra.hlın beyin kanı henUz silin .. 
memiş olan lınn<'crı çekti; sandalı 
1.skch;.; e bagh;an ı.pl kesti; o za • 
mana kadar den.izde gezmcmişse 
de görnıüşttl; kti.rokle iskeleye aa 

yandı ve sahilden uuı.ltlasu. Ha -
lil \'e Mehmet ağo.larla sipahiler 
dört nal geli;orlnrdı. Cin Ali bt' • 
cc.reöH<liği ka.dıır küreklere aınl • 
dı; zaten on rnı .raraunma az n 
muhtaç değildi; çünkü karadan e. 
sen sert rUzgar kayığı zaten engi 
ne sUrllklUyordu. 

mıydı? Onlar ynndıkça kova • 
a,> amarm nereden geldiklerini, 
ya.1d.nşip yaklnşmadiklarmı anlı • 
1'F<lu; fa.knt kendislııfn de göz .. 
den lkaybolmasuıa 1mkfuı kalını .. Mehmet nğn hızını ve hıııcıru a. 
--..ı lam.adı, atını goğsiıne kadar denf. ,_"'u. 

- Bakalım Allah ne göstere _ ze sürdü, biraz dnba .kendisini tut-
eek I maııus ola bUsbüt.ün sulara gö • 

T \'Or ve sabırlı oluyordu. mülecckti. Halil n.&n ile birkaç sl-
1nğmur gittikçe hızlnndı, ara- pahi dclikanlıya do~ ru ok yağdı. 

stm çakan §imşckler ortalığı bir ı nyordu. Ci.n Ali sağma'.. soluna, 
an ~in bir yaz güneşinin keskin kayığın dilmen suyunn duşen ok • 
ıklariyle dolduruyordu; sonra lııl'a bakıyor; gilınlilsU.Yordu. 

ıgök glirültüaU orta.lığı inletiyor • Fako.t ncııba §u dalgalı ve kö • 
du. pllklU denlzi.n enginlerı ona bıışkıı 

Ufukta bir zindan aydmlij;'I be • tehlikeler hazırla.mrs değil mly • 
lirdi. Cin Ali kenfilmnl bir saat. di ! Yağmurdan knçıırken doluya 
ıtenberı bın gUçlUklc, ay:ıklnn taş. tutulmadığını kim temin ede'>llli
!hırn Çllll>arn.k, tı mk Sik sörçe - dl! 
rck tırmandığı bir bayrrm tepesin Ne tn&ırlamı_qb, ne olmuştu! 
do buldu. Artrk 6nUnde b ş-kn te. Annesi ve kardeş eri onu klm • 

AN KARADA 

ürakabe kursu 
açıldı 

nkııl'ft, tıl (A.A.) - Fıyat murn. 
kııbe işlerl.ndt' kullıınılacak kontrolör. 
leri Y<'liştlrml'k üzere İı!tanbuld:ı n
çılmış olan bit inci kur11u takiben bu.. 
glln şehrlnıfzd d"' ikinci bır "fiyat 
murakabe, kursu açılmıtıUr. 

İaşe mUstcşnrı Şefik Soycrin ver. 
mış olduğu ilk denılc nı,:ılan bu kursa 
55 •aınzet ışttrak eyl<'m ktcdlr: 

15 glln de\•am edecek bu kurs dr.v. 
resinde namzetler, fiyat murakabe 
işleri üzertndt.> amdl ve nazari tatbi-
kat gôrecckıerdlr. 1 

iaşe iş birliği heyeti 
kuruluyor · 

---o

Böylece iaşe mevzula
rile alakadar 

vekaletler arasında 

Sıkı bir iş birhği 
kurulacak 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
iaşe müsteşarlığı, Vekaletlerin 
mUmessillerinden mürekkep ola. 
rak bir iaşe işbirliği heyeti ku. 
rulmnsım k::ı.rnrlaştırmıştır. lle. 
ret temmuzun sonuna doğru i~ 
tima yaparak faaliyete geçmiş 
bulunaca~ır. 

Heyete ıaşe müsteşarı Şefik 
Soycr riyaset edecek ve bu heyet 
bühln :memlekete şamil iaşe mc. 
selelerini tetkik ve tesbit edecek. 
tir. 

Böylece iaşe mü.cıt~lığı ile 
alakadar Vekaletler arasında 
sıkı bir i birliği yapılacaktır. 

Hususi takas mevzuu 
ol \Ml.-\c. ._._..J..J.alA't" 

Tıcaret Vekaleti, zeytin yağı, 
prina yağı, tiftik, palamut hulasa 
sı, pamuk dt>küntUsü gibi mad
delerin. mübrem idhalat eşyası 
mukabilinde hususi taka mev. 
zuu olabilmesini kararlaştırın~ 
tır. Bu husustaki talimatname. 
n.in 'bugünlerde tacirlere bildiri!. 
mesi beklenmektedir. 

Çatalcadan getirilen 
kadın neden öldü 

Evvelki sabah Çatalcadan Ha. 
seki hastahanesine muhtelif yer. 
lel'İnden yarunış olarak 3.5 ya. 
t:.ıı·ında lzrettin kızı Şaziye 
adında bir kadın getirilmiş. ya. 
ı ılı kısa bir müddet sonra oı.. 
müştilr .. 

Yakaya adliye elkoyınuş, kn. 
dının cesedi muayene edilerek 
d fnoulnınuştur. Kendisinin ka.s
deıl, mi kazaen nıi yaralamnış 
olduğu tahkik edilmektedir. pe 3 oktu; rengi karaya çalnn kti- bilir ne kadar Mm an bekliyec ! •. 

p'ilklü bir deniz alablldlğhıe uzu • lerdi. Kim.bilir onu, ne kadar nn .. 
yardu. Heın de sağda ve solda f. yacaklnrdı! İ§tc imdi onlar büs- Lozanın yıldönümü 
ti geniş koy yapıyordu; kendisi blltlln yalnız kalmr Ja.rdı. Fakat 24 temmuz Lozan zaferinin 

ı ikoy ortnsmda. bir dil 'Oz • ne çıkar? babasmm intikamı alın- vıltlönümüdUr. Bu münasebetle 
i.iniversited halkevlerinde t.ô-

ır1nde bulunuyordu. Durdu: etrafı mıştı yn; bir zailin cezasını bul • l'{'n yapılacaktır. lJniıversitc rek. 
ninledi; stpıı.htlerin hAJA. onu ko - muııtu ya; :kcndi&i henUz ölmcınl... törlüğü tören için geniş !bir proğ 
;valadsklarını arnsıra ba~ larm • t.i ya .. Sağ olan her şe~i görlir, ram hazırlamnkladrr. 
öan ve atlarının nal ıJeslC'rlnden dağ dağa kavu!jllUlz ıruıan lnsann BUtün halkcvlcri de 24 tem. 
wıladı; h"l.ttft ~arım çemberin uç.. kavuşur! • I muwa l..ozan z:ı.rerinin ~ıld~nü-

mU mU11ase'betiyle genış lbırer 
tarı fki taraftaki koylarm en gir. (Devamı oor; program hazırlayacaktır. 
gftı noktnl rm uzuyordu. 

Cin Ali irkildi vcı mrnldnndı: 

- lşl art.ık yakalandım! , Yeni Sabah 
Madcmkı yakal::ı.nacaktJ niçın Hüs,.yln Cahlt Ynlçm •·tngfıtz 

bu k r zııhmete knUanm15tı. I Rus anla§nıası • başlıklı rnaluıı~ın : 
M ıdAmkı bu kadar zahmet c;ek- de Sovyet Rusya lle lnglltue nruuı. 

miı ti, şimdi onların ellerine gf'Ç- dn Moskovada 1mzalnnan vesikayı dar ı tırak etmek taahhlldU altına 

m k blisbiltün acı olurdu. Onlar bahts mevzuu yapmaktadır glnnitıtır. 
da kendilerine bu derec zorluk .Muhuı rir, bu anı §IDB hakkınıi-ı lngUterc lııtlhbarat aaurı Doff 

mevcut rnalClmntı blldlrdikten Hı bu 
~cktirdiöi içın Cin Aliye dnh!l 

korkunç ve fena bir ll.kıbet haz.ıı'" 
lanıa.kta baklıydılu. 

-a döndü; ılorledl; aip:ıhller. 

le kal'§ılaştı. Solu döndü: ilerledi, 
sip fııl rle kn~lııştl. Arkaya b:ık
tı; Hnlil af;"nnın t€'l'ldsinden bir 
dk çekerek yayına. ycrle6tlrdiğini 
gördü; Mehmet ağaıun zallm sesi. 
nf deydu: 

-v , artık elimizde de • 
ıneıı:tir.! 

Cln A!.I: d!lı-Undfü Herhalde kaT 
• lJlt d .. lı ye ıkôpUklü de -

roda lkl hUkümctln müntcrit bir 
mUtaıeke \:eyıı sulh ycıpmaınak hU8U. 
sundakl knmrlarınd:ın bnhs ttlktcn 

onrn dıyor ki: 

"~imdi harp lhuı toprakları ur.ertn. 
do ooreyan f'cll.) or. Hlltiın ı\ lm3n tn2'.
ylkl (Ws) D> u l Uklenl ·or. Blnııeua.. 

ICJb ulh ıılide&mek lbtlysemı duysa 
dıtl n trıı,riltert'dcu eV\iel RU8yanaı 

dıt;\ nı "" tubii<llr. ll"akat Sovyo&ıer 
lılrllği bhyl bir JhtlJnl'ı hl~ık 

vazly ıe dü bile imzaladığı vOIL. 

kncbrı doby• lngt roaln nmsı lllHıl

nı:ım <.'dınclyo kadnr hn.rbc deviam eı. 
n~ mecbur bulutıa<'a'lkt1r. I~ 

harbin oıınn.a kadar, ne'! olvı.l ol8ull. 

htgtlt.enı vn AJıırıerlb-l •"'--'"'· 

tioopcr, füı .)8.)0 tnarruı. etmekle 
Killer bu harbin en bUyUk bata.mı 

ı,ıemlftlr d!yordu \O zanıanın bunu 
1 bat edeooğlue cmal)Bllnl gü terl.)'or 
dlı. 1'.amarırn iN mllta1eey1 tamaınllc 
tııbat etmeıılıa lntl7.area daha ıımctı.. 
cfı.m lngtltCl'l'nln miihlnı bir kM. ka

uınmııt olduğunda Uıılwı yoktur. l'&L 
Dft Ruaywıın denaokrasl devıotlerlne 
mumkk&t bir nr.fe& allllftk devre.I 
Lemin etm kte kalml)'&l'Rk ~ 
dın-nmlı ve nıUc!ı8lr bir y rdımda bula 
onbll i lçln çarçabuk harp blıır1d 

k.~ icap eder. Mlblltıltll llDHI 
ynpmamak tmıııllüüntM bir mana L 
:tll*ı etmeli ~r.ı ~ 

Narh konulur 
fiyat yükselti e 

1 

! z 
cek 

Murakabe l{omisyonu bu vaziyeti 
tetkik ve ticaret Vel<aletine müracaat etli 

Fiyat murakabe bUrosu nıUhım btr 
meselenin tetkiki ile mF~guldtir. Me. 
sele şudur: Fıyat rournl:abe komır

yonu !Uzum gördUğll mnddelerln tOJ'
taıı veya perakende satışlanndn klır 

hadlerini tayin etınckte, icap ettik<:~ 
narhlar koymaktadır.Bu malların sıı-

Ağustos ıçın 

Yeniden kahve 
tevzi edilece.< 

ilk 
--<>--

partiden kalan 800 
çuval kahvenin 
dağıtılmasına 

llşlnrını yapanların kııcrislnln eski_ 
den aldıklan ve narhın konulmı:ısından 
pek az zaman c\'Vl'I narhtan çol• dl
şlfü flyntlurıa RatııKI ı·ı malların ı .. 
yatını narh kl)nulur konulmaz hemen 
n:ırh hadd.ne yU ıtt.klcri göratmUt
tur l· ıynt murnltab bUroııu bunların 

aynı cinıı nuılın f )atını' nnrb lwnul,. 
duğu için yUlt clLm Jerlnl doğru bul
mamaktadır Bunun için bu glbllcr hak 
kında zabıtlar tut•ı muştur. Halbuki 
bunlar fiyat muro.kabe Jwmlsyonu 
t.drafındnn " rllcn nnrhı öne eUrerek 
l•endlll"rtnt haklı gormckledlrlcr. na. 
zılan 1 omlayona mUr caat ederek 
şlkttyette bulunmu ı nlır. Fiyat mu. 
mkabc bUros ı bu husustaki nokl '· 
n.ızarını U 
Ur. 

ı~t \ e:tA.leUnc blldlrecck-

başlanıyor Q 
Yeniden halka tevzi edilmek U~r<' uncu ar 

vilAyet emrine ''erilen 800 çuval kar. 

venin kııvurtıılup övUtulmesl işi bit- satış kesti er 
mek U7..crcdir. 

Bu luı.h\elerin HIO c;uvnlı m<'murlo. ---<>---
dağıtılmak üzere belediye kooperatifi.. ileri sürülen muhtelif 
ne, 90 c;uvnlı halka ı;erbt"st satılmak sebeblerin 
Uzere biri .Heyoğıunda dı#l't'r lkiel E. 
mlnönünde olmak Uzere Uç kuru kah- Birer bahane oMugu 
veclye verilmiştir. Geri kalan ÇU\ al-
lar da evvelce numara alan, fakat aması 1 yor 
kahvelerini alamıynn hülka verilmek- Yenikapı, Kumlrnpı. Cibali, 
Uzcrc kazalara duğıtılmı tır. Kaza J{andılli ve Kasımı> adaki odun 
kaymakıımlarr kendi mmtakalan dıı. depo u sahipleri di.ın de motör 
hlltndc bulunan kuru kahvecilere bu bozukluğundan, vceaıtsizlikten, 
kahvcıcıi da.ğıtın rşhı.r<lır. miişterilerinin evvelce yaptıkta. 

Kavrulma işl bugUn tnmaml:mdığı n sıparişlcri sıraya koydukların. 
takdirde bugUnden !Ubar<'n tevziat dan, bunları teslim etmedikçe si. 
ba§lıyacaktır. pariş kabul cdcmiyeccklerinden 

Serbest satış yapan kahveciler Jmh.. bahisle satış rapmamışlardır. 
°'Yt:3-t 'DO ~satıl ı---- •·~-....___ ..... '-+·~'""~t4.,• .. ı. .... w ~ı ' 1 i ı " • -

kuruş mukabıllnoo halka \cn~cckler .. 

dlr. 
Bu satış eıınasında vlllyct memur-

ları hazır bulnnacaktır. 
Halka tktnci tevziat ağualo ayın. 

da yapılacaktır. 

Et narhı 
kaldırılmadı 
Diın öğleden sonra toplanan 

fivat ımura'kabe yomisronu, ka
sapların et naıtımm kaldınlmnsı 
etrafındaki 'tekliflerini tetkik et. 
miştir. Komisyon fiyatları yine 
e&&cisi gibi narha tilbi lbulunmnsı. 
ri kararlıi.ştınm tır. 

Diğer taraftan bazı tacirler 
komisyona mürııca.at ederek 
.nusıra geçenlerde konulan nar. 
ha itiraz etmişlerdir. Komisyon 
dilekleri ticaret Vekaletine bildi
recektir. 

Ellerinde çuval bulu -
nanlar beyanname 

verecekler 

rncldc beraber. ha dkntte bugUn
kli narıhlarla odun kömür sat. 
mamn imkanı olmadığı iddiasiy 
le satış yapmak istediklerinden 
dolayı bu tarzda hareket etmek. 
tedirler. 

Bu ciheti gözönüne alan fiyat 
murakabe komisyonu odun fi. 
yatları hakkında yenıden tctki. 
kat } apmLS. fnkat yeıU bır ka. 
rar almamıştır. 

Bu mesele pcn5'!!nbe gi.ınü Ye. 
niden konuşulacak ve oyuncular 
dn dinlenilerek yeni bir karar 
verilecektir. 

Fakat pcrşenbe giinüne kadar 
hcıihnngı bır behane ile narh 
üzerinden satış yapmayan depo 
sahipleri oduncular derhal 'Milli 
Korunma kanunu hükümlerıne 
göre adliyece v"rilecektır. 

Adliye vekilinin dünkü 
tetkikleri 

~dlive Vekili Hasan Mene. 
mcncio~lu. Vekftlcte bağlı mü. 
esseselerdcki tetkiklerine dun 
de devam etmi. tir. Vekil ,diin 
t tanbul adliyesine gderek müd. 
deiumumilik odasında bir müd
det oturduktan sonra icra d:ıirc-

Ellerinde lbefi yU?.den fazıa in gec;miş. bunu müteakiben de 
çuval bulunduranların beyanna. hukuk mnhkemelcrlnin bulundu. 
nıc vermeleri karar altına alın- ğu binayı ge1..miştir. Hae;ıan M"
mıştır. Beyanncm~ler iıç giln ,. nemenci oğlu. lstanbul tevkif V" 

içinde Ticaret mildUrlUğüne ve- ce1..a evindcde tetkiklerde bu. 
rileooktir. lunmuştur. 

ele 'ovyet hUkClıneU Amerika vryn 
lııxlltertl) e !,>eklllrllfl bu hUkCuuetlıı 

l'C8meıı sulh akdetınetıl ne t'trn<m~ı 
ara uıda BnH•li bir fark pel. z olur. 

Sovyetlcr hUkftmetınln Almanya L 
le 1 in llOlrnnıı kaılnr 

fa)dAlı bir ııurett.e harbe dm•ıun OOt'

bllme81 glirlin~ nA7JU11ll İ~llz. \ 
Amerikan ) an1ımınm çabul• ve meb.. 
zul bir !IUl'ette vııkulxılmmmıs bnğlı

d1r. Şlmd13 ö kadar Amerikanın h r. 
rlyetlerlnl müdlılıın ed~ bütün mlL. 
letlere yaıdlm ~ bakkm&ıkl 

vid moMıtre :ılıt pek IU17Art bir ma.. 

Jıtyette kahmlf9n-. Amerlkan yan'lırnı 
yellflllellfo u..eıı.r )"M"dmıa muhtaç 
........... ı. yeı'lertnae yeller eM&. 
Da defa JWJ-a IClrı de•Mjle olnp ol
*-"' qnjc-. ....-11: He lnttw- eiil.. 

--~--... 

lr- dala.& 2'.IJ udr Amerlk.ıct.ım b; l;lt•ııf

cel•tlr. ltu ltlYt\ ııul.ı•dilı"<1Cl ham 
nuıililt•lerlıı 11lmal Bur. dı nl:t.lndt>ıı zL 
J udc (,7,aJtşark )OIUJ lu gundmi(tl('(O. 

J:-inl t hnıln ediJOrtU. lnglltı n:ııln 

.)ıırdrmı f!Kı gnrp ot ııJa' lııdc lmıın 

ıJ:uıayt mc•rl ı•zlerlııe lm rııı ha> \am 
lıoıııbardıuıunl:ırıııııı ldıll'tlt ııdirllı <'-

1 "6(diııd t«ıcelll 0000:?.ğlnl d şıınu. 

l oru1. tnı;:-llttıronln Alınnıı) n) ıı tnl • 

.rı:u-e hilcumL'lrını fJ)ddefJcıulinnelc için 
ltusyalıı kn~ı bir tu.ııhhUt altnıa ı:ir 

nu• ne hl!: hJl-06t )~ı. SoV)ctler Clr 
llğl ile hlCblr nnl ) apılına da 
lngllt~•ıılıı fırsatuuı l!'rtlfııde ederek 
ha11mmıı 111..aml b'UJ retli' darbeler in. 
dirmckh.m g rl ka n ı bukleınlr. 

dl. 

tmmlanan \•Cflikl\ lngllt• re ne Aıne
rlkanuı Rus lııblrilglnden nuıml 1 ti. 
lııde31 tem1n ctmclc nlyetındc oldultla.. 
ruu g6stert,yor. Btunuı ltJn elzem olnn 
3'1U'Chnu Rutı ccph bU!Ue tı~
dan tmnhıc muwtf'nt.: 4llurtnnın ve 
şarfc Juırblnl kış mc k r 
uzntmak3~hmnt1>Vhll'l::ı,.,.~ 

Jlf!l' mklr~dmıı:AfU-
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Toptancı 
m nif aturacı 1 ar 

--0-- • 

Perakendecilere ait 
kar payını 

vermiyorlarmış 

Geccnlerde toptancı man1f ~ 
racılnra. yuzdc bcıı niebetı ~ 
bu P'lYI perakendecilere te 29 
terlcet.mclcri sartiylc, yut.de 
kar haddi verilmişti. ıırt 

O zamırnclan'beri fiyat fl'l r 
kabe ~kilatma vaki şikfiyetl~ 
den, !bazı toptancıların bu ka 
ra riayet etmedikleri anlaşıl~ 
tır. Bunun için fiyat muraklP'" 
komi yamı. dünkü toplan1 
toptancılara verilen yüzde 
kftr haddinden yüzde beşinin Jıt' 
silmesini karar altına nlm"'~ 
Bu yUzde 5 kar nisbeti, pcrıı't\cr 
dccilcre bırakılacaktır. 

Han1ur ekmekler ~~ 
-0- >.~<le 

Belediye teftiş ve tııı:ı aı 
müsadere ediyor htı tııu 

~ t\'\oeı 
Son günlrede Beşiktaş _\'. ~111 1 bazı fırınların çıkardıkları 17 ~ 

meklerin lhamur oldukları ys.pl' ~ 
lan şikayetlerden anlaşılmıi ~ ili ibo 
alakadarlar tarafından dün yJ I{~ 
pılan bir teftiş neticesinde ~ Ue bir 
mur halinde 300 ekmek bul ~ "l'lııa ti 
muştur. Bunlar mUsaderc ~°" 5.:.00 t 
miş ve sahipleri hakkında ıazr ııı14lır 
gelen muameleye tevessül oh1 li:ce. 
muştur • ~tf: ~rı 

Beledi} e ı cis muavini L~ 'tlttlı 
Aksaray sıhhat i~lerı müdll~ t>~ 
Ü'-ınnn Saitle !birlikte buguıı tJ. ~ı~blr": 
fırınlaıı tefti.-ı edeceklerdir. ~ 

Bir yapağı taciri 
'dliyeye verildi 

Fıyat murakabe mcmurt~ı1 
7..eki adında bir yapağı tacirl~ 
20 ton yapağıyı Sami ozaıı ~ 
dında bırisinc • .kilosunu 97 ,5 ıı r 
ruştnn satarken yakalamışl& 
dır. 

Zeki, bu yapağıların bed~I 
den 16.200 lirnyı cck mukabıl1; 
de. 3.500 lirayıda nakden al!ll 
t1r. Zeki, adliyeye· verilmişti!· 

An1erika Genel 
Kurn1ay Reisi 
Askerlik 

müddetinin 
uzatılmastn9 

taraftar 
\'nf<!ln~on, l l <A. A.) - ôf 

ı enlJcıi rine gör Amerika gel.l ~ 
kurmay reısi general Mnr8hall ~ 
gredeld parti relsli''n ile ro.P ,~ 
gurU pnelerde,. ağer Amerikal1 1. 

kerlerinln muayyen müddet ~ 
bir seneden fazla sillh aıtınd81ıır tulnınlnn kabul edllmiyecek . • ~ıJI 
sa uzııkhlrdo.kı A rika m~ 
il lermtn muh

0
tnc• olduğu gn ·IC , 

!ardan mahrum lcalAcağını ~ 

Poı 
ke 

mi Ur. il' 
G n ral Marshnll, askcrlil< !1rı• lto 

met! temdit edilmediği tırl<ct 'J lıı, 
uJustretn blrook kıt.alarm JJ9 

' ~~ 
ao larındnn geri altnmaeı ı~, ~. 
gPle<:eğini ve ilPrde de AJJJ:~ı ~ 
ile d nlzaşır&. U ıer nrı:uımd& ~ t1'ıı 
blr a ker nn:kllyah servisi . 0 tP- S 
etmek icap edeeeğini te1>a:: / 'l<ı 
tirml: tir. =--' 

Al~Eı'lil TJ~ŞEKK"OH 

Geçiniığim at.ık een~ 
oüy~ n t '\"C ib.'t~ J 
mel '.n.tmıı k~ ~t 
praf1lf!Ör ~ .Ekıreıa . ....... ~ 
borttlu olduğum ntlrın~ 
.suna eamhrı \}'etto ~ 
otıır.ak bcoi anyan ve ııa JJ11 
sorma.k nezaketinde bulanatl t#.". 
calarmıa, arkıı.daşlamna ~~.ot~ 
belerime pdı: sanOOıi ~:.ıl' 
min ibtağma yüksek ~ 
teW19!1utAllıu rica ederim. 

Tıb FaldlltıOtii 1kiftti ~ 
hi ·• »oe.-M ,,. 

n.t 'ip ....... 
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Afrika ce es ada 
bava llarblerial et· 
ıeaması bekle 

A lngiliz denizaltıları 1 A. şARKL/ 1 
kdenizde iki l .. .1 

Llbyada İngiliz lmparatocluk ' 
ordulan kısa devreli bir haıixlen büyük vapur 

'- batı dılar sonra işlerini bitirm~lerdi. Fa· 
... kat havadan Afrikaya asker nak 

'!ltıı.. 14 <A.A.) _ Amirnllık dal· letmek imkanlannı elde eden ve 
~~ tebıı~ı: burada büyük çaplı tanklarını bi 
~ iliz kuvvcUcrl başkumandanı le parça halinde tayyarelerle nak 
h.. lltı <1a 
·"'ı ıtı n bulunan denizalUlann lederek kurmak gibi büyük feda-
t,._.e/~11.ffakıyctıerinl blldlrmtşUr. karlık ve mü§kilata katlanan Al-

lorp1l 
1
cc dcn1zıııtılo.rınuzdan bırinln l 

~buıa e ağır hasara utra3 rak la· man ordusu İngilizlerin talyan· , 'bo giden 5-232 tonluk ltaıyan !ardan kolaylıkla almış olduğu • 
.ıı ltaı Petroı gemisi şimdi tam!.r i· Afıika arazisini tekrar işgal ede 
~Yayıı. dönerken baUn~Ur. rek Mısır hudutlarına kadar ilcr 
e b.r hır sıııuııı ticaret kruvazörü ledilor. Bu arada Alman havacı 

Itır.. ~t~atroyenn himayesinde olarak t lar 1 
~.:'"lla Iıgı-nın iki cepheden büyük yar- aa.rruz ını kara kıtalarından miş olmaları ve bu sava§lara • 
-trJıı to eden btr kafileye mensup 

l:r llluk bir la~ vapuru batu'ıl • dımlan dokunmuştu. çok limanlara ve limanlanian o- talyan havacılığının da iştirak et 
~e· ~ Es 1 ·ık rdım Libya. lan nakliye hareketlerine tevcih mi§ bulunması, bu cephede hava 

~tl'! nızıncte dUşmnn kıtaatı ve d k' ;~:e ~ .:n lı ~ayyare· etmektedirler. hnrblerinin şiddetlenmekte oldu 
tlkt:ı ıtıaız~ıne nakleden bUyUk b~ ~l 1

1 
u .. d 1rı ngıy?rişerek b"" Son alınan ajans haberleri a ğunu ve daha da şiddetli hava 

li tlıte.g~nıısı batırılmıştır. cı er e muca e eye u- d d h . 
bır bir cı nızaltı a~ık denizlerde tün dikkat nazarlarını cepheler ~a~ın a, ~zun zamandır, a a ~~harebelen. cer~yan edeceğini 

' C' şrı1an gemisine tesadUt ede· üzerine çekerek Giriddeki nakli _ogdrusu so.vyct - Alm:11 cephe· gosterm?kte<lır. Bılhassa Almlan 
ttıııı,.ce Sıtıgazı ~akınında d mırll • tı _rt.m b ladı Nakli sın e harekatın başladıgmd:ın be tayyarclırnin devamlı olarak s 

"'rırı ) a o eye aş · ye . k . . . . 
c topla hllcum etmlşlir. Bu ta T.. . her türlü 

8
.1• h rı pe seyrek bır mahıyet almış kendenye lımanını ve Kılbn ı 

it "a ~ cıınasında 1.500 tonluk b!r la· yyarecı ıgı . ıse b" 1 ad bulunan Afrika havacılık harekfı bombalamaları ve İngiliz tayyare 
.ı. l>uııı 11 bı 11 hı b lık ve malzemeyı kısa ır zaman a . il . . d 1 1 .. • rııuh 6 r 8 u n çı ge- . . .. k .. tının şıddetleneccği anlaşılmakta c erının e ma zemc stok an ve 
ıı ~ &kkak .surette has:ıra uğra· Lı_b_ y~ c~p~~sıne rdyıgma gıbı tır. Burada kara kıtalarınd"n tecemmüler üzerine taarruzları 
.. Ve belki de b:ıtınlmı•tır. k l b ba .. a ı ... 
p v muş 1 ır ışı ~ · k h • d'kk t ' k kted' l · 1\ -.. 0 ço avacılaMn iş görebileceği ka nazarı ı a ı çe me ır. ngı 

k
roıon\Jalı meşhur Uzun zamandır Mısır hududla naati de mihvercilerde doğmuş lız tayyarelerinin bugün için ba~ 

J nnda ~~rşılıkh bekle~en Alma:ı bulunuyor. lıca hedeflerini hasım tayyare 

et'h ve İngiliz ordularının. ~kmal ve_ 1~ Orta Şarkla Britanya harb meydanları teşkil etmelidir ki. 
•11ancı apisten aşe bakımından 1ngılızler lehın kabinesinin müm ili olan OH· mukabil taaıTUzlar hırpalaıımış 

de bir avantajı göze çarpar. ~"a- ver Lyttelton, yüksek evsafta A olabilsin. Bunun içindir ki Bri-
11.. kurlarlldl kat bu arada Alman tayyarccıle- merikan malları getiren gemile- tanyalı tayareciler Trabluı;;garb, 
~~n, 11 (A.A.) _ D.NJ3.nln bll· rinin bütün ordu ihtiyaçl~nn.~ ~a rin Kızıldenize gelmelerinin Orta Deme, Martuba ve Gazcla tB;yya •. 
~ vadan serpmek ve hatta çolun Snrkt"kı" ""''Ttyf>tı'n -"aha ... ·ıvade re . meydanlarına muvffakıyetlı "fn._..., "' -ıc._... 1' '"""IGT\ oa\Ta ... 1o"'ı •JQ. .-n " ti ,,4 

""'tlı ll{ı ıroııcdenbcr Sovyct ha- ~un tıet c kları nısın cesaret veren taraflardan biri ol tiUcumTar ynpmışJnRlır. 
tıı ı. _~'l'fndo yatan mc§hur Polon.. guk su tulumlarını paraşil!'.1<-.rle dug-unu .. 1 . t" Bir taraftan Alman ve 1taiyan 

"'- ~ın kl .. I kted' B soy emış ır. 1 '"'4 ancı Hcinriclı Schabllıısky'yl attı arı soy enme ır. unda Lytt lt 0 Ş kta b 1 tayyareleri ngiliz kara orduları 
~ ~'Ulardn-. '"'bal~~ 1 ib'l Al 1\. e on, rta ar u u-
•L "" mu "'b" o sa ı e, man :ııa. nuşunun en m"h" hed c· . nın her türlü ikmallerini tahrib 
"l ~· doğan Schabllnsky, uzun mUd vacılannın kara ordusunun su ih u mı e ının, :.ı. '<l8k 'b ku d ve aksatmak için taarruzlarda bıı 
~ ot OVsklnln Fllo.delfiya 11enfo- tiyacını havadan temin etmek im aş man anı ~-ir çok :işlerden 
\~ lııı~8trneındn t lnci keman ola- k' 

1 
lik b 1 d w kurtarmak ve el unvanın bu kıs lunurken, Britanyah tayyarecıler 

~ llnınuştur. Bundan bll§ka Prlm akn ~stna m~ im u un ugunud_az mında hnrbi süratle~dirmck oldu de kendilerine engel olan hrtvacı
'ı Unıversltcslndc de profesörlük çkot• gok ermktı~~ ası nazan ık- ğunu sylemiş ve hnrb devam etti lık üslerini ve cephede yer almış 
s.< -~. a ı çe me 1..-uır. 

"~~:ıneky, 1939 da ı-embergdu Libya cephesinde pek seyrek 
0

_ ği müddetçe Orta Şarkta kalaca kıtaalar ı boş bırakmamaktadır-
~ "'rafından tevki! cdllmi~ ve !arak taarruza geçen mihver ha *mı düşündüğünü ilave etmiş. lar. Bu karşılıklı taan'uzların git 
~ tın 2apU esnasında Alman kı. . . tır.. tikçe inkişaf ederek Afrika cephe 
\r lltılararıncıan kurtarılıncaya kn • vacılan daha zıyade pıke bom· Alman ve İngiliz tayyarecilik sindeki hava harblerine şiddet Vl' 

~Sene Bınııstok ve Mlnsk hapis bardımnncılannı kullanmnkta, lerinin karşılıklı hareketlere ge(' rcccğini tahmin etmcktcyi?.. 
~e yatmıştır. 

~~KOŞES! 
Mafsal 

romatizn1ası 

Bunun iizerine Danzig telsiz is.. 
tasyonu, hadiseyi bUtiin Polonya 
telsiz istasyonlarına sormaya mec 
bur oldu. 

Hiçbir istasyondan miispet ce • 
vap alınmadıysa da Oanzig ista~ 
yonundarı maada garbi Polonyadn 
ıki istasyonun da.ha o gUn sabalı-

lö..tlıtQ llb tanberi ayni ekilde garıp bir re.. 
, "<ıq ite ıne~ daıııı ~LIUuı ronuı. por aldığı öğrenildi. 
lıı...,.. ttıı.ırı gı:nı;lcrdc \C hattıl On d ı:. • b" .'lıt rd:l d !ar a hudise>i. herhangı ır 

· lıtı ahi görUneıı bir 11 t:ı. . erkfınıhnrbiye emrinden kendi is • 
81nlıgın başlıra ııllmıctl · 

lıiı~~ ı ıddotll nğnlardır. tasyonlarmın dalga uzunluklaı ına 
~li bir VU.Zl.)eıto doktora nnl. çarpan saUrlnrı znnedcrek fazla 
~'1-aı Cl'(iktınııeğt gelı~z. :t.lnı ehemmiyet verml\k ıstcmemlşleı 
~~Ilı "<>ınati:ı,111a51 ağırlasır eskir Danzlg tel~lz suba~·ı Polonya 
Ilı ~k llıe.rıru• t()Slr ııder. nuglln askeri telsiz istasyonlarmdan bu 
~ 'ııılıtııu.ıııurd.ı tcsadUf edUr.ıı ccvcı.bı alrnca derhal erkanıharbi 
~ t<'lı;ı»ııi knlb dn7.ıılnrıııın te. 
tl,.."llıı~ıeını mafsal roınntiı.nı.:ı. Y<'Yi haberdar etti ve bunun dilli• 
~- rı olcıu,rıındn 111~· Uphe "· man istasyonlarından gelmesi ihti 
~~~ 1111r. malini bildirdi. O takdirde §Üre-

t.. ,,~l:ı.ına kaıbd~ tesir ı;ın;teron nin dllşman tarafından öğren11ml 
"'hl, ı b tlerı 0 du~ndan lc:tp eden olması liızmıgeliyordu. Bu ist1 

~lıt t:ı ~neaı, bir doktor yapabt. tam harp başlıyacağı Mrada en 
' l\aı; latııllta hnrel•etslz. tut. müthi bir tclfış uyandrracak ma • 
~ :· )'Ul<ı llaht) est 07.l'rlne buz koy. 
ıı,.;ccıc ,.,. k nılktarda &ıllc3 lntc de hiyette bir eydi. Bunun üzerine 
~111'\ıııtın<'k gibi tedbirler ııncnı yarım saat za.r.fmda erkanıharbiye 
~r. UUılyetı dnblllnde olnn şifresi dertıal değiştirildi. 
"ı~~tı~ Fakat yeni şifrenin kabulünden 
~ -~~ llıanrn en kati llAcı olan yarını saat geçmemişti ki aynı 

lldatı lllldeyt bor.dutu ırın bu- cfanleler bu sefer yeni &ifreyle 
'1 bı"1 ınıı edHmektcdlr. Dnnzig istasyonu tarafından alın • 

t 'a.ı t t'ltlbfre whur eden bir 
~ llUcrıırıatıı.ınas, buhranı esna. maya başlandı: 
'ı lqllı ~tıe tec1 '' cdiJdlkten on.. - Yol açı:ktır! Yol kapalıdl?'! 
~'hı ... beb muta \Chmln~ u~ Yol açıktır, yol kapalıdır! .. 

t YoJ tur. Dııhu yıU:ıJ"CB Telsiz subayt tolsiz.Ie tekrar er. 
bııı.:--3 lllr. Ftıknt ronmtn.. 
• ~ kinthnnbiyeye müracaat ederek 
~~ ~n'Iı bir OOCUk hli.dlsenin Yelli şifreyle tekerrür 
tı~bir defa dot.-tom mu:J. 
"' k 4oktor ne7.arctı aıtm.. etmeye başladığını bildirir bildir. 

t cıa,IAJ >-aptınıl!lk ıo. mez hemen Varşova erk&ıiha.ri>i. 
. .1 """" flltnıı,?~ t'' ~ ye datroolndcki bütUn subaylar 

--------··' t•'U!ltlf olundul .... ~e! kıum&Y. 

y .. .,.an: 

Casus mekteh: ıımfesörlerinden 
İsveçli 

A . Wetıqlıam 

~"tl'1'nı 

li. u. 

• 
• 11. 

şifrelerinin müthl§ bir cilretle ça 
lındığına hıç kims<'nin şüphl>si kal 
mnmıştı. 

Genel kurına)lık şifre dniresı 
memurları • ki hemen cUmlesi Po 
lonya ordusunun en dürüst ve va 
tansever kurmay subaylarıydı • 
ı-tirat.li ve şiddctlı bir iBticvapt.a•ı 
geçirildi. Hiçbir netice, hiçbir ip 
ucu elde edilemedi. :Fakat bu mu. 
ammanın Val"§Ova genel kurmay. 
lığında uyandırdığı heyecan ve a
sabiyete nihcı.yet yoktu. Nasıl o -
luyordu <la crkfuııhar.biyeniıı en 
mahrem lfresi yarım saat zarfın.. 
da çalınır ve dUşmanın eline ge • 
!:O-bilir? 

Bunun mümkün olabilmesi için 
şifre subaylarmm ka.t'i surette 
ihaneti ve caswıluğu l!znngelirdi. 
Htılbu'kl şif re dairesinde vazife 
verilmiş olan subayların hepsinin 
de eicillcrl fevkalı1de em.niyet ve
rici, hattiı en ufak bir ~phe br • 
ra.knuye.caJt mahiyetteydi. 

Genel kuıma.ylık haya.ti ehem • 
nıiyette ve ha.rikuUi.de bir casus • 
luk vakasr ikarşrsmda kaldığına 

kanaat getirdiği için deriıa.l aske
ri em.niyet polisinln en mütchas. 
eıs ve ~ şefleri davet edile • 
rek k 'lerinc .. <) bu 

manııı halli vo casusluğun nC' su. 
1 l tıe yapıldığının ke fj cmredll • 
dl. 

Hfıdise, askeri emniyet polis nıU 
tehassıslarmı da pek ziyade hay. 
tele düşürdüğü için bu za\'allılaı· 

dn hayli miişkUI vaziyette kaldı
lar. 

Diğer taraftan harp de bnı in. 

ınış bulunduğu için hildlse genel 
kurmaylık için büsbütün bayali 
bir eııemnıiyet lmıetı . .A.Bkcrl po

lis mütehnssınJarındnn en ileri g<'
lenlerlnden bhisi bu garip şifre 

hD'Stzlığmı, nihayet, şu suretle L 
zah etti: 

Genel kurmay ifrclerinin bu 
kadar silrntle ve şifre dairesine 
yeni şifrenin tebliği akabinde ç~ 
lınabilmesi için mutlak surette 
çok yeni ve feW:alade teknik ci -
hazlar kullanılınış olması liı.wn -
gelmekteydi. 

Yani, bu hareketi yalnız teknL 
ği son derece ileride hlr dü.5111an 
yapa.bilirdi. O da §U şekilde müm. 
kündü: 

Bizznt genel kurmaylı'k binası • 
nm. pc;ııcorclerinden bir teleobjek 
Uf vasıtnsiyle mütemadiyen me • 
murların önlerindeki evrakın fo • 
1ıoğrafilerl alınmak eti~l ! 

ı 
3 

- Tren iki saat 11cç 1ccrldı ha! O 1ıalt.16 tarı/c ne işe yar11ıor! 
- Trenlerin ne luıdar 11cr. ka(dıijmı oostemıcqc. 

Çocuk ruhiyat\ 

Çocukta marazi 
gülme ve gülüniseuıe 

Yazan : HALiS OZGU 
Nev'inln bütün dinamizmi ile 

dünyn:rn gelen, durmadan oluşta 
bulunan her normal çocuğun za • 
manında ve ycdnde gülmesi kadar 
tablt ve hoş bir ey yoktur. Bu • 
nun i~in herhangi bir sebeple gül 
mlyen veya ortada hicbir sebep 
yokken ve adeta garip görünen 
gülümseme ve gülrncler cbevcyin. 
lcıi ha.kh olarak endişeye dilşü -
rür. Çocuklarla uğrn~lnr ~ ba
zan b!iyUklcrc ~:akışan hır ngır • 
başlılık gösteren, hiç gülmı'-ycn 

kUçüklcre raslarlar. Bunun bir.• 
çok sebPpled olabilir. l\IescHi, ço
cuğun daıma bUyüklerin yanında 
bulunması veya kendisini ağır gös 
tcrerck enteresan olmak istemesi 
bu hali yarntabilirlcı-. BUlUn bun. 
,ar arnsmda ebeveynin takındığı 
durum da mlihim rol oynar. Ken. 
disile aliıkadar olmıyan anne ve 
babaların § ddetli hıırckctlerıno 
mı:ıruz katan çocuk zamanla gill • 
mck itiyadını kaybedebillr. Bu gi. 

bllerin yüzünde görUnen şey ke • 
der, acı ve ıstırap çlzgileridll'. Bu 
zavallılar yalnız terbiyenin kur • 
hanıdırlar. 

Gillmiycn çocuklarda ~era~elin 

rıc mUhim tesirleri mevcuttur. Bu 
gıbi çocuklar doğuşta kederli ve 
lızüntüliiclürlcr. Can sıkıntılaıı ha· 
yatlarının bi.ıtUn anlarını doldu -
rurlnr ve glilmiye vakit bulama1-

lar. 

Bunun içın de uzak mesateler. 
den .. fotoğraf çekmeye mahsus o -
lan teleobJektif cihazının ) erle;. 
Urilmİ§ olduğu mevkiden genel 
kurmaylık binasının pencerelerini 
gorebilmek lfı.zımgelirdi. Tclcob • 
jektlfin bulunduğu bina, genel 
lrurmnylrk şifre dairesinin pen • 
c<'relerine hakim olmalıydı ki ev • 
rakın fotoğ~flarını alabilsin. Ji'il. 

lıakika bu suretle şifre subayları.. 
ııın zerre kadar haberi olmadan 
mlltemadlyen çekilen fotoğraflar
la şüreler derhal ele geçebilirdi. 

ŞOphP yok ki gizli askmi polis 
mütehassısının bu iznhı fevkal&de 
zekice ve yerindeydi. Esnsen h6.. 
Ji.senın izahına bundan ha ka im
kfln dlişilnemcylz. 

MUtehnssıs·n bu izahı pek doğ

ru görüldUğil için hemen genel 
kumıayhk binası etrafındaki ge •• 
niş snhadn binanın pencerelerine 
hlikinı olabilecek binalar aranıldı. 

'feleobjektif cihazının bu bina
ların birinde yerlcştırllmiş olaca
ğına hiç kimsenin şüphesi kalmıı. 
mıştı. 

Fakat dnha ilk tetkikte gerek 
mütehassıs, gerek onun ızahınde. 
ki basitliğe pek inanmış olan ge
nel kurmay!rk tahkikat memurla
rı büyilk bir hayal sukutuna uğra. 
dılar. Zira genel kurmaylık daire. 
si -etrafında böyle bir §Upheyc 
müsait olabilecek tek bir bina da
iri yoktu. Vakıa biri eski bir an • 
trepo, biri hususi bir ikamctgfıh 
olan iki binadan şUphe edilerek 
derhal bu binalar basıldı ve içle
rinde gayet srkı anuıtınnalar ya
pıldı. ( Dooamı var) 

.Mara1.i gUlümsemeyc en ziyade 
ve en iyi bir ~ekilde parnnoiyü 
çocuklarda görülür. Bunlar gill • • mezler, b<ızan gillilmserler, sw-at-
ları asıktır, gurul" ve IAkaydilik 

gösterirler, cevap vermlye tellOb
zül ot.mczlcr . .kendilerine söylenen 
her §eye çok manalı, kuvvetJi ve 
dudaklarının ucunu kaldırmak su. 
rctiyln meydana gelen husus! bir 
gtllUmseme ile mukabele ed<>rler. 

Bundan maada bazı çocuklar 
ortada hiçbir sebep yokken duııma 
dan güfı.imserler. Bu manasız gU • 
lümsc.me erken bunama) a namzet 
cocuklarda görillene benzer ve ma. 
mısızdır. Bu vaziyet ruhta meyda. 
na gelen bir gayritabiiliğin lıarıci 

tezahürntı olması çok muhtemel • 
dir. Giılüms('mer.in yokluğu ise 
do.ha tehlikelidir. Zira gülmiyen, 
gülümsemiyen, duygularını her
hangi bir mimikle meydana vur
mryan çocuk bUyUk zihni gerilik 
göster<'bllır. 

Ruhların anormal durumundan 
doğan marazi gulmeleri heyl"canh 
çocuklarda çok i~i bir şekilde gö. 
rebiliıiz. Bunlaı dan bazıları heye. 
canlarının mutlak tesiri altında • 
dıl'lar, hcyecnnlnrının tam mana. 
siyle esiridırl ı . 

Heyecanlı çocukta nğlnma ile 
gülme adeta birbirini kovalar, gü
lerken ağlıyan ve ağlarken gül • 
miye başlıynn bu tiptP.n çocukla. 
rın ruhunda kontrol ve koordlna.s.. 
yon )oktur. Bunlar duydukları he 
ye-canları bu sııı·etle, rani ağlıya. 
rak \'(' gülerek yaronyamalak btr 
şekilde ifade etmek isterler. 

Ahmak ve n}lt.al çocuklar da m. 
ima gülerler. Bunun sebebi ~ 
hesiz zihni geriliktir, mnrazt ~ 
kine fnzla müsait olmala.ndir. 

Sebebi zihni ve rıörolojik kan. 
§lklık olan gUlmelcr, ylb buraı.! • 
turma, sırıtmadan brujka bir §cY 

değildir. Bu gibi hallerde kontro.. 
lun yokluğundan dolıı.yı yersiz ve 
manasız gülmclerP. tesadüf olu • 
ııur. Bu tiptı>n olan çocukları bu 

lıallerindPn uzaklafıtırmak hemen 
hemen imk8nsızdır, hiçbir §eY on· 
!arı bu hallerJnden menedemez. 

Yerlerinde duramıyan çocuklnr· 
da da bu nevi gülümseınnye rasta. 
rız. Beş yaşında küçük bir kız ye. 
rinde duramıyor, saçma sapan lko. 
nuşuyor, hoppadır, gamsır.dır, or • 
t.nda hiçbir sebep yokkeı\ katıla 
katıla gtilüyor, mektepte ci\"a gibi 
kımıldıyor? Yo.pılnn ihtar ve t~
ditlere aldırmıyor, önüne gelen 
şeyi parça1ryor, ellerine geçen 
maddeleri kırıp döküyor. oyuncak" 
!arını ayaklarının altına alıp çiğ. 
niyor, bunlara karşı hlddetlenl • 

yor. ilh ••• 
6 yaşında diğer bir oocuk da 

y<'Tinde duramıyor (instole) bU • 
tün zamnnmı kımıldama.kla geçi • 
riyor. Herkesi kavga cdl.yor, dur 
madan yüzünü buruşturuyor, a • 
znrlamrkC.:. naaihnt verilirken 
kendini gülmekten ala.ouyor. Çok 
ekidir, fa.kat mektepte yazı ve 

roslm derslerinden daima fena 
not alroyr .. 

( Lttt/en 80)!} yı çooi~) 
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Gecen hafta 

13 Alman 
tayyaresi 
düşü üldü 

• 

Londra, 14 (A.A.) - Geçen 
hafta zarfında düşürülen düş
man tayyarelerinin yek\inu 135 
tir. Bunların 22 si İngiltere üze
rinde. 82 si Almanya ve ic;gal al. 
tındaki arazi i.izerinde, 30 mih
ver ve Vi§i bombardrman tayya
resi orta şarkta ve biri de do. 
nanma tarafından dUşürülmüş
tiir. 

İngiliz hava kuvvetleri 96 tay
yare kaybetmişlerdir. Almanya 
işgal altındaki araz: üzerine ya
pılan gece ve gü düz akınları, 
bunlardan 85 ine mal olmuştur. 
Fakat 8 pilot kurtarJmıştır. 

Orta şarktaki harekattan 11 
tayyare geriye dönmemişir. !n
gilere müa:af aasında hiç tayyaro 

İngiliz tayyareleri 
Şerburg 

VE 
Havr 

limanlarını 
bombaladı~ar 
Rodostakı hava meydan

ıarı oa bombalandı 
Londrn, l~ (A.A). - Öğrcnlldiğinc 

göre İngiliz bombardıman tayyare!eri 
dünkU pazartesi günü Şerburg ve 
Havrdn doklan ve vapurları bom_ 
bardıman etmişlerdir. 

Şerburgda. 6.000 tonluk bir vapura 
isabet kaydedilmiştir. Keza dokla.rm 
cenubunda ki demiryolu go rı Ue lokr. 
motıt d!"polarınn ve bir fabrikaya da 
tam isabetler k:ıydcdllmi§tlr. 

Dahı:ı sonra avcılar refakatinde dl-kaybedilmemiştir. 
----0-- ğer bir Blenhelm teşekktillı Harzer. 

l .. ııı·ca e~en Fransız brouckc!a demiryotu depolarına hü • u cum etmi!llerdir. Hedefe blr çok bom.. 
ba salvoları dUşmüştl..r. 

gemileri Yed! düşman avcısı tahrip cdllml~
Ur. İki İngiliz bombardıman tnyya. 

(Bnş tarafı 1 ncide) resi ile dört 1nglliz avcw kayıptır. 
l!."VV«11!, Fransız bandıralı iki harp ICnWrc, lö (A.A.) - Ortnşark 1n-

gmnl~ karasularımızı takiben 1ler. glllz hava kuvvetleri umumt kararg~. 
lediklect Silvcydiyedcn görUlmUş ve hının dUnkU tebhği: 
J:>unbrm Rcsfilhmzirdeh itibaren ro- İngiliz bombardıman tayyareleri 
taıannı değiştirip değlşUrmlyecekleri dUnkU pazar günü Trablı:sgarp açılt
tcsplt edllmlştlr. Bu torpidol:ırı son. ıarmda bir dUşm.::.n kafilesine muvaf. 
r.adan diğcrlcrl takip etmiş ve hepsi- • fnklyetle hücum etmişlerdir. 7000 
nin lskenderun limanına ilticası çar. tonluk bir gemiye ateş verilerek talı.. 

ıramba ımb:ılımdan tUbarcn ertesi gu.. rlp edilmiştir. Gemiden muazzam du. 
ne kadar sUrmllştilr. man sUtunlan yükseliyordu. 

10 bin tonluk petrol gemiwi Berut 'Oç direkli bir petrol veya mUhlm-
liinanrnda bombardımana. uğnya.rak mat gemlsme de bomba isabet etml~ 
bir torpil yediğinden yaraııdır. Mem. ve 100 tonluk kUçUk bir vapur yanar. 
lckctlmlzc ilticaya karar vermiş olan kcn görUlmUştUr. Trablusgarp llma
bu filoya Beyrut UssUbahr1 kuman- nmm içinde bulunan bir vapur Uze .. 
danı kumanda etmektedir ki kendisi rlne de mntcaddit bombalar atılını~
en sonra bir harp g~mis!Ie gelmlşUr. tır. 

Fransızların mllll bayramı olınası lııgiUz ağır bombardıman tayyare. 
dolayıs.ıe gemi Zabıtanı tarafından teri cum:ı gecesi Bingazi limanı ile 
dün, tske:ıdenındnki Fransız mezar. Derncde hava meydanlarını bombard:ı. 
lığına bir çelenk konmuştur. man etmişlerdir. 

Zihneıı geri çı1cukıarda da da • 
ha az vub.m o·ı.;akla bcrar·~r ma. 
razi gülmt>-ye rn.slanır Tama 
miflt ~· & r s..l. z v e mcv -
s.nı~ız b r at.us. o::cseli· ı:::.ı:.uıriik-

ta, f! rı ı;önıJliJtkcn mııerl&r, çUn. 
k 1 g:.:.!:!• ra.ı k< .. tm. eunekten 

m::ıhru·.;dur !ar. 
H-ıhıkl l ııe· 12 7.ih.11 yaşı 9 o. 

lan bir çocuk bazan çılgınlığa kn· 
dar Jlnrı giden marazi bi:- korku 
göstcnyor, b ceriksizdır, l::urnunu 
s·ımekt n ücizd.ir. Fakat hiçbir se 
b p yokken veya kendisini ciddi 
bır duruma sevketmesi icap eden 
hallerde glılmiye başlıyor. Mesela 
kendis:.n" nas hat verilirken, tıbbi 
bir muaynn yapıl.rken kendini tu 

tamı~or, gülüyor. Yaptığı şeyin 

do""ru olm-ıdı.;;mı soylemlye hic; 
gc mcz. Z..ra o zaman tnmamile 
clt i bir vaziyet alıyor, yani es • 
kizlnden daha çok gUlmiye başlı • 

yor. 
Erken bunama hallerinde de 

m:ırnzi gülm ye sık sık raslanır. 

Nadir olmakla beraber bu gibi ço
cuklar ortada hiçbir sebep yok . 
ken d rste birdrnbire kahkaha a. 
tarlar. 

Çocuklara en çok yaraşan gül • 
me ve gülümseme yukarda izah 
etmiyc çalıstığmuz gibi hazan da 
cnlardn me\·cut anormal durumun 
nlamc>tlerl olmaktan uzak kalmaz. 
Evet ne yazık ki gilhimseme, 
gulmc, kahkaha her zaman bede. 
nen ve ruban müspet ve miltez"· 
yit bir seyjr takip edı>n bir ma.hlfı. 
kun duyduğu scv:nç ve neşenin 

habercileri değilJirle:-. Bazan dıı 

bir duraklaman'n, bir geriliğın, ru 
hi bir tf'd nninin hıızin ve elim i
şaretleri oluyorlar. Gülm.iyen ço • 
cuk çorak bir aı azide biten sarar
mış, cılız bir n<'bata benzer. Eğer 
kendısinc hayat veren tohum bo
zuk değl18e inki~af için muhtnc; 
olduğu ~P.rnite kavuşur kavuş • 
ma.z normal durumunu bulacaktır. 
O halde biz onu tamamile yok ol
madan kurtarmalıyız. 

Zihni gerilik, erken bunama gibi 
hallerde gördüğümüz marazi gUl -
melerde ise mürebbiler ve ebcve. 
yinlere dili.Jen vazife ~azılnrmın 
ya.ptıkln.n gibi şiddete müracaat 
dC'ğtl. yaptıkla.rı müşahedelerle 

birlikte çocuğu bu Sa.bndn sa.Wıl
yet sah doktorlara götürmek 

:ve tOOav.i ~'Wr.ınektir. 
Balla özGC 

88 tip!nde bir Yunker cumartesi gU. 
nU Libya sahlll açıklarına bir Ingillz 
avcısı tarafından dUşUrtıimllştUr. 

Ağır bombardıman tayyareıeri cu
martesi gecesi Rodos adasındaki dUı>. 
man hava meydanlarını bombnrdı:-

mıı.n e~ ler lr. "'• • 
Kalatoc!a lni:J meydanlarına bom.. 

b:ılar dUşeı'tk yangın ve l.niilı'!."klar 
vukua guUrllmiştlr. 

Maritzada ha.va meyda.nmm binala.. 
rı ve hangarları alevler içinde bıra.. 

kılmış ve şiddetli infil!klar vukus ge
tlrtımlştlr. Yerde dağınık bir halde 
bulunan ta~arclcrln tahrip edildiği 
zannedilmektedir. Hava mcyda.nının 
şarlundckl orman, tayyarelerimiz ay. 
rıldıkları zam:ın yanmaktaydı. 

Kaltavia hava mcydanındn da yan. 
gın ve ıntntı.klar vukua getirilmiştir. 

Bu barek~ttan bUtiln tayyareleri -
mlz salı.men dönmüşlerdir. 

Alman · teb iği 
(Baş tarafı 1 ncide) 

Bcrlln, 14 (A.A.)- Alıran başku. 
mandanlığmın tebliği: 

Şark ceı.ı.tıesini yarmak için yapı

lan har2kata plAn mucibince devam e.. 
dllmektedfr. F1cd mareşal Manner. 
bayının kumandası nltmdakl Fin or. 
dulan Ladoga gôlUnUn ik• sahilinden 
ilerlemektedirler. 

T<ırpido muhrlplerl iki ·Sovyct ka.. 

rakol gemisini bntırll"ışlardır. 
ALMAN BOllBARDll'tlANLARI 
Berlln, 14 (;.\.A) - Alman hava 

kU\"VCtlerlne mensup a•ıcı, muharebe 
ve tahrip tayyareleri, Stalln hatunda 
mağlüp edilmiş olan Sovyet kıta.lan· 
na. Vlteb.sk Ue ŞltomlrlI: ,arkında.ki 
mıntalmdıı nucum etm\ş'erdlr. Bolşe· 
vlklcr, insan, ağır sila.b ve nakli vası
tası bakımından bilyUk zaylnta uğra· 
mıvıardır. Bl.rÇok zırhlı Sovyet tank· 
lan lle Sovyet bataryalarına ve bir 
zırhlı t.rene tam !sabetle bombabr 
atılınUJ ve bunlar muharebe nıı.ricl 
edilmiştir. Petcrsburg ve Smolensk 
mıntakalarında, Aıman tayyareleri 
13 temmuzda demlryollıınna bUcum 
ederek da.ha evvelce de inkıtan uğra
tılmış olan mUnakıı.lft.tı tıir kere da· 
ha durdurmuşlardır. Bundan başka 
Kiyef şehrindeki askeri hedefler de 
bombardıman edllmiş ve ciddl basar 
ıara uğmtıımıştır. 

Antrepolarda ya.ngmlar çıkanlmııı 
ve su tesisatına tam bir ısa.net kay
dedilerek mezkQr tesisat tahrıp edil· 
mlştir. Bir çok trenler yoldan çıkmış 
ve asker nakliyatı sekteye uğrntıl · 
mıııtır. 

12 ticaret vapuru 
cebelüttarıkta 

Ln.Jinca, 14 (A. A.) - Bir 1n. 
giliz knıvazörüylo 8 torpito muh.. 
:ribi, birn.z sonra dn 6 tomito mu'h.. 
rlbinin refakatinde olarak 12 tica
ret vapuru Cebelüttarık liıruı.nma. 
gelmişlen:lh'. 

Habeşistan ki 
Mavi Nilın cenubundaki 

İtalyan kuvveUeri 
de teslim oldu 

Uç generalle 3200 

asker esir düştü 
Kahire, 14 ( A.A.> - Şimdi ~

lman mütemmim bazı haberlere 
göre Gallasida.no'daki ltalyan 
kıtaları kumandanı General Gaz_ 
zera 3 temmuz da muhasamatın 
tatilini teklif etmiş ve Hab-.a.şis
tanın cenubi garbisinde harekat
ta bulunan Belçika kıtaları ku .. 
mandam General Gilliaer ile gö. 
rüşmek üzere bir murahhas gön· 
dermiştir. Teslim olma şartları, 
Mavi .Nilin cenubundaki bütün 
Habeşistan arazısine şrunil ol
mak üezere 4 temmuma imza. 
larunıştır. 

ltalyanlann teslim olmasına. 
şiddetli bir topçu hazırlığından 
sonra Belçika krtalannm yaptı_ 
ğı kuvvetli bir hücwn takaddüm 
etmiştir. 

3 temmuzda lta1 yan murah
hasları bir mütarel:e teklif et
mişlerdir. Bu mütareke teklifi 4 
temmuz günU saat 2 de Gallasi. 
damada bulunan bütün ltalyan 
kuvvetlerinin yani 15 bin kişi
nin tamamiyle teslim olması §ek
linde tecelli etmiştir. 

Belçika kıtaları Sayoda Gene. 
ral Gazzera ile beraber iki fırka 
kumandam General ve bir GQğu 
subay olmak üzere 1200 İtalyan 
ve 2000 kadar da yerli er ve er
baş bulmuşlardır. 

Albay Noks 
lngiltereye yardımm 
Amerikayı harbe 
sürüklemiyeceğini 

söylüyor 
ı.: ngıort, ;L'f/ ('2'1:.11~ - muc .. 

rika bahriye nazırı oks bir-mü. 
lakat esnasında beyanatta bulu. 
narak !ngiltereyc yardım siyase
tinin Amerikayı harbe götiirmL 
yeceğini ümit ettiğini söylemiş 
ve şunları ilave etmiştir; 

Fakat bana kalırsa Naziliğe 
karşı bir mUdafaa harbi yapmak 
Hitlerizme teslimiyet göstere. 
rek aktedilecek bir sulha mürer-
caht•r. ' 

Şikago. 14 ( A.A.J - "Evvela 
Amerika'' komitesi. dün ak.5am 
bahriye nazın Albay Knox'un 
istifa etmesini talep etmiştir. 
Komite verdiği kararla yalnız 
kongre harp ilan edebileceğin. 
den Albay Knoc'un Amerikan 
donanmasının harbe iştirak tav
siyesinde bulunmasını kanunu e. 
sasiye bir tecavüz addetmekte
dir. 

Sovyet tebhği 
• 

(Bas tarafı 1 ndde) 
12 Temmuz akşamı Baltık de· 

nizinde torpito muhripleri, hücum 
botla.n ve tayyarelerin himayesi 
altında bir Alman nakliye 'kafile_ 
Fine tesadilf edilntiştlr. Baltık fi· 
losu ve sahil müdafaa bataryaları 
ateş açarak ild Alman torpito 
muhribi, 13 nakliye gemisi ve 
tank ta.sıyan bir mavna batırmıı;
lnr:dır. 13 nakliye gemisi bir tor• 
pito muhribi ağır hasara. uğramış. 
br. SovyetJerin zayiatı yoktur. 

Son gilnlerde muharebelerde 
dilşman; ön kıtamız tarafından 

mildafaa edilen cepheyi yarmağa. 
çalışmıştır. Bataryalarmıızın kah
redici ateşiyle bu hareket durdu
rulmuştur. Alman tayyareleri, 
nakliyatı durdurmak için cepheye 
yakın yük istasyonlarını şidcfotle 
bombardonan etmiştir. I<'"akat mli
li'ı.zim Kornuvan kumandası altın· 
da.ki takım tahrip edilen yerleri 
çabuk tamir etmektedir. Buna 
nıılnl olnıağa çalışan bir Alman 
avcı tayyaresi dü.şı.rülınü5til'r. 

Francala bHe eksik 

tartılı bulundu! 
DUn yapılP.n kontroller netlceslndc 

Emlnl:inUndekl birkaç fırında 1333 
adet eksik el{mek bulunmuş, KilçUk 
pazardaki Frnncııla fınnmda da 65 
kilo ~k!'lk frııncala görUlerek milsa,. 
dere ~dlımlştir. 

Bundan başka 26 esnaf, 20 şo!Cr ve 
• anı.bacı cezalandınllnl§tır, 

Bıçağı kızı korkutmak 
için çekmiş ama ... 

Dün tafsilatile haber verdiğimiz çif ~e 
cinayetin failleri hesap veriyorlar 

"Kıza parmağındaki nişan yüzüğünün ne oldu
ğunu sordum: Ayağımda ayakkabı yok, sen ona 

bak! dedi ve beni koğdu,, 
Pazar gtinü akşam üzeri bir ta- 1 ra.~rndo. yanında olmadığı anlaşıı. 

vuk meselesinden dolayı komşusu mışt!r. 
~.brahim oğlu Kudsiyi brçaklıyarnk SULTA..'1\"AH!UET CLVAl~'Tl 
oldüren AU oğlu Veli. dün lı'rinci Dün sa.bnh Sultanahmettc~ ni _ 
sulh ceza ':l~kemesi taı:atmdnn şanlısı Muzrıfferi öldliren katil 
sorguya çekibuş ve tevkif olun~ marangoz B"hzat da ög·ı de .. 
muştur . e n son 

· ra adlıyeye verilerek tevkü edl'. 
Veli hakkındaki takibat eilımü ıni~tir. Behzad dıı. birinci sulh cr

m:şhut kanununa gö:e. yürütül- zada sorguya çekilmiş, şunları 
mu., ve vakanın şa.hldı bulunan· söylemişt;r: 

11 kişi .zabıta t~ınd·an· toplım2- "- Muzafferle k5.ğıtlaronız as. 
~ı:Jc ad.lıyeye g.etır!.lmı.~tir. Veli, kıda olduğundan yakında evlene. 
ogleden_ sonra. cü;ın':meşhut kanu. cektik. Evvelki gün evine gittim. 
nunn. gore, ik.incı agırceza. mahke. Parmağındaki yüzüğün ne olduğu
mesinde hemen muhakeme edile - nu sordum. 
eektir. - Ayağonda ayakkabı •·ok, 

Katil cinayeti hakkında sorgu. 
ya çekilince demiştir ki: 

- Kavga.dan sonra akşam Uze.. 
ri Kudsi ile yolda karşrla..,.um. Ya
nında l:ardcşl Mehmet de vardı. 

Bıçağını çekerek üzerime atıldı. 
Canımı kurtarmak için ben de iki 
elimle kendisini tutarak elindeki 
bıçağı almağn çalıştım. İşte bu sr. 
rnda bıçak 'kazaen Kudsiyc sap
lanmL3 olacak ... 

sen ona bak! dedi. 
Dah:ı bab:ısmm evinde olduğu. 

nu, yoksa kendisine her şeyj ala
bileceğimi söyleyince beni kovdu. 
Fakat kendis'ni seı•lyordum. Ba -
rışmak için yolunu be:kledim. Kor. 
kutmak ma.ksadiyle bıçağımı da 
yanının almı~tını. Yalvarmama ku. 
lak asnızyarnk, barışmak istemedi. 
Korkutmak için bıçağımı göstE'. 
rince de aksi olacalc, korkacağı 
yerde kızdı, üzerime ablarak bo -

Halbuki tahkikat sonunda Kud.. ğu.smaya başladı. Bııçak da bu sı.. 
sinin kardeşi ~lehmedin va.ka sr. rada kendisine saplandı.,. 

inhisarlar Umum Müdürlü-
ğünde tayin ve nakiller 

İnhisarlar umum müdürlüğünde 
bazı nakil ve tayinler ya.ptl.mrştır. 

Bu meyanda mllnhal bulunan 
teftiş heyeti reisliğine Bursa baş. 
mUdürU Cemal, İstanbul tütün 
fabrikası müdilrlüğüno Samsun 
tutun fabrikası müdürü Sami, zat 
İslc.d sıiliP..f'Iİ :ıniıau..lii.'7lin4 ~l;rı:: 

şubesl müdür muıwini ..Ferdi; iBı.u-.. 
sa ba.şmUdürlüğilne Srunsun ba§
müdürü Hüsnü, Samsun ba.smüdür 
lüğüne Balıkesir ba.şmiidUrü Bed • 
ri, Balıkesir ibaşmüdürlüğüne Kon. 
ya ba§II'lidürü Zeki, Konya baş. 
mUdilrlüğüne Tokat başmüdilrU E. 
min, Tokat lbaşmüdürlüğüne Zon. 

guldnk müstakil müdilrli ~fozaf

fer, Samsun tütün fabrikası mc
dürlilğüne Adana fabrikası müdü
rü Hnllt, Adana tütiln fabrikam 
mlidilrlüğünc Artvin müstakil mü. , 
diri Abdullahr Siirt lba.,cımüdürlüğiL 
ne levazım şubesi an.barlar amiri 
Muzaffer, Artvin başmüdürlüğüne 

ÇERÇEVE 

ingiliz
ovyet 

anlaJim s 
Necip Fazıl KısakUrc!< 

(Baş tarafı 1 ncide) 
Almanyayı yere sermek vo bunun 
için SovyetJere ciddi surette yıı.r. 
dım etmek nlyctimle.rse, garııtnn 
büt.iin kon-etiyle Almanya üzcri
no ab:ınmaktan bs ka hıınd yar
dım lnı'kilnınıı maliktir? Bunu Jı1i. 
ıa yapmamış olan ve So\'yet har
binin sonuna kadar ela ya.pmıya
cak \'eya. yaparnı~·a~ak olan İnı;il• 
tere, o halde Sovyet Rıısyaya, 

radyo~ vasıta.siyle zengin blr 
te5,ik edebi~ atı ithaf etmekten 
bıı.5lı;a ne yapabfü•oektlrf İngilte 
reye yapılaaı.k Sovyet Rusya. yar· 
dımını da, doJa.yıslyle ve kendi 
kendisine meydana gelen büyük 
ynrillm dışında, düşünmek blle a.. 
bes ••• 

o halde halı\ So\'Yet Rusya ile 
bir tilrlii ittifaka ya.naşmı:ran, ta. 
mamlylc edebi mahiyette bir an· 
l:ışmayı harbin ancak dördilnc\i 
hafüısında imzala.ya.bll<:"n İngllte
renln bu menudaid bnkiki duru• 
mu nedir? 

Şudur: 
Alınanfarla tngtliz1er ar8E>m<la, 

Almnıılarm Sovyet Rusya. hedefi. 

~~~ 

Ankara iba.şmüdilr muavini Atıf, 
Ankara ba~ııüdür muavinliğine tU 

tün fnbrikalarr şubesi müdür mu
avini Siileymnn, Van başmiidürli.'
ğüne Çanakkale mUdiri İbrahim, 

Çanakkale müdilrlüğüne İzr ıir zi
raat amiri Enver nakil ve tayin e
rlllınir.JAMir.. 

ARABA YA TAKILMAK 
!STERKE.'1 

Cibalide oturan ara:bacı Süley. 
man dün idaresindeki 4042 nu. 
maralı araba ile Arapcamiinden 
geçerken, Kamil adında 8 yaşın. 
da bir çocuk arabanın arkasına 
takılmak i~temiş, fakat yere düş. 
rnü~tür. 

Çocuk muhtelif yerlerinden 
yaralanmış. baygın bir halde Et. 
fal hastalıanesine kaldınlmıfjtir. 

EGE 
Elektrikçi Mustafa lıslubaş 

Sıraserviler So~ancı sokağı No. 6 
Telef'!!,: 40i37 

IJRllU"iilllt!Nm 

hlr murnzn.a çeki~mesl oldoğun:ı 
hiz kanliz. Ilu mumzıı.anın her mll · 
lett.cn e\'\Cl Amerikanın isine r.eı
miyeeeğinl, Amerilm.nın İn~iltere 
~i bundan c!lvdıonal• itin hrr §C~ 1 
~ npaC"ab"lDI ilk clefn kaydeden de 
gnli'nı biziz. 

Bu ~ Uzdcn son İngiliz - S:)\'yet 
anla<jmnsı b:z,.~ ''nlııız ~unu lı;p:ıt 

etmektedir l, A.lmıı.n 'e Ameri. 
Jcan tosklcri ıınısmd'l. ince \ e ~ • 
\lk bir ıwlitika. hılıiblne hn.5lıy:ı.n 
İngiltere, ne elini tam rnunaslylc 
S°'·yct P.usy~ya uzntnbilmc!l•te, 
ne de blisbütlln çekmiş göriiııcbll 
mel•teclir. 

İnr,iitere, Alman - Sovyct har
binin n:;.: ieesine göre yine gnyct 
çe\ik bir hnrck<:"tle hakiki Jllll.nıru 
tatbik etmek Uzer<', şimdilik A· 
mcrikan te;;lrfnc meyletmiş görü
ııUyor. 

F.ğer Alman • Sovyet hnrblnden 
sonra İngilizler Almnnlarla uyu· 
~am:ızsa, idi!lıunızın ilk ltaılcme 
ı;lnde belirttiğimiz gibi, bıı mut la.-
1,;a Am<:"ikanm te irile olaea'k, fa· 
lmt hnbin tnr:M yaz·lırkeın hald. 
kat glzlcnemlycccl•: İngiliz • Al
man rum·IU'..aasr, biltiin Yll!llCJ \'c 
boznc• mUe;;slrlerJyle nydınl:ı.mı
raktır. 

Tekrar edevim Jd, biitiin ali 
metler bana İıu da\ a Uzeriudeki 
menli Amcrfkıı.n tesirinin nğı.r 
bn<ımaya ha.5ladıi;;'lnı gösteriyor a.
ma, her ~eye rağmen Almanlarla 
İnl!;ili:ı:ler arn.sımla 1'ir uyusma im· 
Jmnsızlığmı lıenüz hım \'e kat'i o
la~ lfadclcndlnnl~ bulunmuyor. 

- İngilizlerle Almnnl:ır uyu.ı:a
mazsa, ancak Amerikanın mro.n 
Ozerine uyuşrunaz. 

Diyen bm, hfilii lkJ kutbun n• 
yu5&1Dıyacaiı kanaatine va.mu' 
değ!lim.. 

İngiliz - ~ovyet 
pakti hakkında 

Berlinde şöyle deniYj' 
Düşen iki KıŞ 

biribirine 
tutunmakla 

Düsmekten .. 
kurtulamat 
Ucrlin, 14 (A. A.) -- Yarı 

r i b 0 r kaynaktan bildiriliyor: 1' 
Berlinin siyasi mahfillerinde 

yan olunduğuna göre İngiltere~ 
Sovyeterl Birliği arasında .A}ltl 
yn aleyhine müteveccih olın~ 1 
zere resmen aktolunan aske Jıl 
tifakın askeri ~c.z.iyet Uzcrinde 
bir ehemmiyeti olmryaca.ktır. ~ 
Meşhur bir söz vardrr: d~uf 

iki kişi bhibirlne tuturunakls. .(> 
mekten kurtulmaz. Siynsi b~ 
dan mlitalea edilirse, tngılil 
Sovyet paktı şu cihetten eh 
yetlidir ki plütokrasi ile :Boı;e 
vikli,in Avrupa aleyhjndo kurdll' 
!arı müttehit cepheyi me) 1 
vurmuştur. Çö~ilin Avrupa.~·ı:,1 
hanet ederek Bolşevikliğe ~ 
ctm, ğe her an hazır olduğu 
Berlinin siyasi mahfiller! bi 
zaman şüp'he ctmemi§lcrdi. f'9 
I:at çok şükilr isler uzun zaJll 
danbcri Ôyle bir inki~af göStt! 
mistir kl, gerek İngiliz pıutolı 
sisin·n gerek Bolşevikliğin il?! 
şeklinde cezalandıra.caklarmdıı 
bir r:ıüphe yo~tur. 

ingilteredel<i 
Sovyat heyeti 
Moskovaya geltyor 

Londra, 15 ( A.A.) - B.~· 
Londrada bulunan Sovyet s.:ı 
heyeti reisi general Golikof 
heyet rızasından albay Dtıl 
İngiliz genel kurmay başJ\ll 

1 ğiyle müzakerede bulundtılt1 

sonra Moskovayn gitmişl~frt 
Bunlar raporlarını verdl1'Ji! 
sonra Londraya dönecekle~ 

dar So~th1e)~;ti a~1::ı=li~t• 
mof'un riyaseti altında vaZl' 
ne deva.."?l edecektir. 

ô!JT~SARt .-

Harbin dönürtl 
n ktası olacaktı~ 
Londra, 15 ( A. A.) - 13.13-

0rta §arktn harbin başlama! 
yıldöntimü münasebetiyle cet( 
bi Afr!ka başvekili . m.a! ~ 
Şmu+.s bır nutuk söylemıştif· 
re~cl demiçtir ki- 6 

:!\1usolini yediği darbede~ 
layı elan kendini tophyaın;. t 
tır. Orta Şark, Bitlerin sulttl > 
da büyük bir amil olacaktı!· 
sıl muharebe başka yerlcr<l~ 
reyan etme1de beraber orts ., ,J 
belki harbin dönüm nokfP 
teşkil edecektir. ~ 

Geçen sene düşman taa , 
her ~eyi yrkarken Britan)ıa ;ı 
mı: basına buna r.:ıukabc!e,, 
Hitler o z::.man bile harbı " 
zanamadı. Şimdi, lslandnYıı. sJl 
dar uzayan Amerika. ceR 
amb:ırı vazifesini görecektır· 

Denize dalan 
bir çocuk boğıı!d' 

~· Sam:ı.tyada Ali Fakı Illab9ııl' 
sinde 29 numarada oturan ~~ 
nist Aziz ustarun 16 Y~!i&• 
oğlu Turgut Turan, dün og ııdl 
sonra Sarnatyada Merune~ııft' 
da birisinin sandalını kir 
denize açılmıştır. .ı 

~ıır 
Turgut dolaşa dolaşa .. 0ii 

kapıda Alinin gazinosu 0~pl 
kadar gitmiş ve burada. ~il 9tl 
içinden soywıarak denııe ıı 
mıştır. Etra.f mdakiler ~a 
denize atlad:ğmı, f a.ka~ ~111 
ibir hayli zaman geçtiğ! 
çıkmadığını görünce tel~çıl 
müşler ve sahildeki ka) 
koşuşmuşlardır. Ancak JŞ. 
dun kurtanlm::ısı geç k~l 
çocuk denizden boğulmuŞ 
çıka.rılmıştll'. ~ pı 

Yapılan tahkikata gorf~,ı 
gut denize atla},nca sat; ıı 
içindeki bir kayada 'buluııstlve 
yeler tarafından tuhJlınUŞ 
suretle bJğulınuştur,. 



"AH ! ŞOROLOM GiİTi ! " 
~t ~~ı :~r .. sabah baltasmı o • yüz göz kir içinde, inleye ağlaya, 

ŞI ~-Ş, 0~ Uçük oğlunu yanına çadıra. gelmiş. Anası sormuş: 
\ ~laınllJıa dalnuş, sepetlik dal - Baban nerede! 
~ ~ltıde 1

-' kesıneğe, bir iki sa- - Öldü! 
ı,, birer arkalık odun yap- Kadın, başlamış sa.çla.nnı yolma-

lı lıölilllii~J ya, ba.ğmp ~ğımıaya, elbiseleri 

n /'' Y\iriir~r, bir taraftan tıpış ni yırtmaya, ayılıp bayılma.ya. A-
0 
6~ltlda erken, bir ta.raftan da mda da t.fa: gerdaniye neva üze-
~ bir l'lnı unutmak için rinden basmış meyanı: 

ı lı!{~ hava tutturmuşlar: - Ah! kırk yıllık ş0rolom git-
r olunca. leyiam şen olu'l:' ti! 

r# l!'alıat dağlar, bey hey h~y!. Etraftakiler: 
~ e )ol ÇO:tı;•ndaki yükün ağırlığı - Bari ölüsünü getirelim t 
• tıt' ~Slaınt~ !~ terletmiş, solumaya Deyip, kallmuşlar. Kayış surat;. 
e li' o~ 'Ulllennıek için bir kena Iı çocuk atılmış: 
~!af lılt, dirııe:ltır. Epey soluk a.lmrş.; - O yerini buldu. Götürdüler. 
e.1' i). ......_ lla:tdi l"iler. Baba: Bö~·ıe ölüm dostla.r başına'! 

• jf,'1 beıııı'> • arttı.! Herkes hayret i!,inde çocuğa 
erı ııJ. .(l~ke11 ' kalknıaya d8.\'ranmrş, bakarken o anlatmış: 

0 id •ıtı kal-~ı.ı olmuş, bilinmez, a- - Anlattığnn gibi babacığnnnı 
· .·,e-ı: kiilau 5, bayırdan aşağı pal. ayağı Imydı, yard8JI yuvarlandı, 
d~W1ı:ı \Irk, d~ ~'·arla.nm% aşağısı da ara.elan bir r "':vrek geçm<"<len iyah ;!( Ilı~' "na hır yermiş, dibi bul· siyah kanatlı ölüm melalkelcri gel 

liS ~! ' sıfırı da tüketmiş, öl- dl, etrafında gezindiler, okudula.r, 
gl_..ılf~ Ogı11 t.eı- üflediler, git.tller. Onlardan sonra. 

HABER 

- Ay, bu ne çıtkırıldım ol 
mu§ böyle? 

- Elbette, baksana koca. 
sının aldığı cicibici şeylere •. 

- Fakat o güzelim şeyle. 
ri hiç te yakl§tıramamış! 

M er=· k ı şeyler 

Bir erkeğe 
dört kadın ... 

eıı; ; • 16 fttsı,·· a:5. ve heyef'.an, korku alaca kanatlı cennet melfilkeleri 
~ t, ~ıı, bir llr .. 1ı:ınde, çırpınıp ağlar- sökün etti. Onlar da. okuyup üfle• 
;.ıa!tıırıı 8

lltti kuzgun gelmiş, çeri dikten sonra gözlerinden öpüp git 
Y i gı"'.'~larce~.edine konmuşlar, kdk tiler. Giderlerken dönüp dönüp Amerikada Nevyorka çok 
yıı.~ıi tıııı~ıe~. ır 1>ey yapmadan utup kuş dilince: . yakın bir şehir vardır. Bu 
te-

0 
)' r1lrllk - Seni cennet kapısmcla bekli-

u~.,t J! 'ı>ıııadık b~~tna karşı hir ş"y yoruz. ıehrin ismi Troydur. 
hl~ i. ~ıı iil~ .. •çın mi:iteessif, yukar. Diyorlardı. Ben bütün bütün Troy şehrinin en mühim 
f~ L eıı, lııı-Yti aptal aptal ~yredcr- korkmağa ba.şl:ı.don. Olduğum yer· hususiyeti 195000 nüfusu a .. 

aftl" ,ı,}llla~ d &a.ksağa!l ala..-, sökmü!;, de büzilldiim kaldım. Kendi ken-r ·Jl'ııı ' a " - --...., rasmda yalnız 48000 kişi. 
· te"' l o~duı~.,ede konmuşlar, gözle dime: · k k d l 
·toııı· .. 'llta ~ran sora kanatlarım YU• - Babam cansız! Nasıl olur da nın er e olması ır. nsa-
i1Jllıf'~Qlijp ~0kün ma,ilikleri i~inc aö cennet.e kadar yiirör? nı hem korkutan hem Cle cez 
ds ıı: ~ıı:ıtınişler. "" Diye dü!?ünüyorduın. Blr de k~ beden bir hususiye\ değil 

~ş ıı!1ne da.lgm dal~m sey- ca bir e\'Iiya, meydana (;ıktı, gel• mi? 
~~ı~'.tetinden bir türlü da' - di, babanım başr ucunda rtdul rdu, o Eski Yunanlılar zamanın-

ııı· C!tk~rı kuclu, dua. etti. Sonra Aı ayıp ~ d 
tıı~~. ~ti· kocaınan bir ayı ıı;örün- lıp götürdü! ı~te,...eniz, bu fıkra- a yalnız bir tek kadın 
ııı·~· ~'l'tın basıya yaklaşınrş, koklıv dan hir hisse çıkarabilirsiniz. T ruvada harp ateşini yaka .. 

11,,, a vurunca alıp götür· Her itikat akla göre "haibane,, rak binlerce, yüz binlerce er-
~~lııı.ıı .. dir... keği biribirine geçirmi§ti. Fa 

• 
1 
ti 

~""~ kat Troy kadınları erkekleri .. 
nin kıymetlerini bilmekte ve 

r 
C 

..........._,~~"-...._ -~ ~ -t •. rine oğlu da kalkımı:;, LAEDRi 

.l3·Y,,I'" 0Ji'. 'i :cıu..w.ııı kırk sekiz binden b:r tanesi. 

~ ~~!;(f}ll.ft •. , ;ll/(i]'!~~;.f)lf~fjllJ). :!:ın~~~d~:~~esine razı ol-
;k;~ Cetl\. ,. ...,,,... - .;.. ............. '153 ~ ........... ..,,. Troydan geçen herhangi 

uk~ l}'et kurmak aley- Yaya olarak devrii.lem bir kimse muhakkak bir ka. 
\el\ l • dın kokusu daha doğrusu 
dl·ı;tı 'lltıde olanların seyahatı· ne kadar 

-ıerO' · yüz bin kadın kokusu duyar. 
'j(ıı~ ~· cemi3 1 zama d a ıl ? lroyda caddelerin çok o. 

·f# y ı,.11'1€-ş'k 1 Bir seyyah, saatte 4 kilometre rijinal bir manzaras:ı vardır. 
aı.ı ~ ~ 1 Amerıka devletleri yol almak, gece gündüz yürumek Bilhassa cumartesi günleri 

,.,, trer ,.,.fe\1ka1Melikler ve gara· d' ı k 
,, ·:~a"'~lelı. ti değil, aynı za. ve hiç oturup ınenmeme şar- ve pazarlan bütün mağaza. 

r ki· liJ....ıı..ı klu:p nıemlelretidir. Ame. tiyle yola çıksa devrifilem seya. lar fabrikalar kapalı olduğu 
~~l:tllt Jiı>ten daha ibol bir şey mal edebilirsiniz? için caddeler kadınlarla do.. R .\' .'\la k1 batini ne kadar zaıman?arda İk• 

h ' ~ ·. er Amerikalı hir kaç Tam bir sene bir ay, yirmi lar. Hem bu kadınların he. 
~ta aıac:ıır denilm;- olsa bu gün, altı saat ve kırk lbir daki. men kısmı azamı fabrikalar. 

n1 °1 Uı-. hiç ınıü:balağa edilmemiş kada. da ç~lıttıkları halde gayet 
111 au ı.. •• 

t r 
~~llıle~ar klü:bü bol o!:ın bir =========::::=:::;:==7==:=7:=:.\ şıktırlar. Giyinmelerine aza. 

1 <l~~ktı!tte herhalde garip garip maksadiyle teşekkül etmiştir. mi ıtina gösterirler. Erkeğin 
l ~ ~ e em iye t I er de oL üç sene evvel kurulan bu ~en:ıL bu kadar az 'bulunduğu bir 

J3.~ t>i~t hu tasavvur edobilirsiniz. yete ilk hamlede fbeşaltr bm ın. tehirde kadınlar hem kendi. 
ıı~ h Vaı-du- c~ıniyetlerden :bir tane san kaydolunınuştur. }erini erkeklere, hem de ka-
ceı1 ~~İııi kı garabet itibariyle Bugün bu cemiyet esas .mak;s~-
ar ı...~llti geçmektedir: dından bir parça a.yrrlınrş gtbı. dınlara güzel göstermek mec 

w·. ~ "lll11rı,,-=_~et teşekkülü aJeyhirı.de dir. Şimdi ibu cemiyete, n:~ns'!p buriyetindedirler. Esasen 
. ~~"'lUJ.a.r. cemiyeti. oldukları cemiyetinden guceru~ dünyanın her tarafında ka .. 

el'l ıı; ~lle-tıec~ınıyet Amerikadaki cc- istifa edenler girmekte ve ~ dınJar, kadınlar tarafından 
mııı~ 0l'ln <:"Okluğunu nazarı dik-

1 
klüıpleri aleyhine . ~1 .:001 dedi beğenHınek için tuvalet ya. 

ı..-ııt•1 etak ~iyet kuranlar a. koduyaparak içlerını dökmekte. parlar. 
t~ ~~-~t! Prrcopaganda yapmak 1 dir. 
d" ~ Troy kadınlarının kocasız r ::ır ~ . . 

a. kal1Tılalarında endite eden • 
kJ.4 1 l.ar olur. Belki ... fakat Troy 

• ı ....., Her gün bir isim ::1:.:::.':'d!'~i.i:!~.~ 
1 et ~ Hepsi günde en az üç, dört, 

e~itep"ij{r~.~~ ~, ~ A p o L 1• 5 dolar kazanabilmektedir. "'ıJJ' ~ Çünkü Troy kadınfann çah. 
şabileceği geniş bir sanayi 

~ k ~~~& 
l'1 tr.ı- arargAht dllnkll hartı lebUğlnde Napoli Umanmm 1ngiliz ıayya- l 

n t~ ~aıı0~1lldan §iddetıe bcmbardm.ı.an edildiğini haber verdi: Görü üyor ki Troy kadınları 

~ 111 ~aıı ~e~ lehri, .Napolı körtezı kıyı!armda Vezliv yanardağı eteklerinde bir yaşamak için erkeklere muh 

1 
1 ~ıı.rı &~?ooc tldlr. 2 milyona yakın v.üfusu olan Napoli vilA.yeti.nln merkezi o- taç değildirler .• U ~ ı~lıı lllltusu vardır. Napoli Umanı ehemmiyetli bir ticaret merkezi oı- Fakat, müteessir olmayın, 

•ııı ?o:aPot~:Yrtca bir harp lima.nrı? <"a ihtiva eder. erkek okuyucular! Troy ka. 
alll.ltl~ tı._ iaıı baş; YeryuztınUn en gilzel ~ehirlerlnden biri.13idlr. Şehir deniz kıyı- dınJarı da ya•amak ı"rı·n er • 

tı'lıJı ta hltJc1 k l:Yarak kade;nc kademe yükselir. Limon ve porta.kal ağaçlarının :r -:r 

ırıd~ l>~ ~at~ı bt~kuau etrafa 3ayrlrr. He: mevsimde mutedil olan iklimi memleket- keklere muhtaçtırlar; çünkü 
··t·ıede tn ~ ltuue:r 1lkbabı..r tc..vası ya,1.ıtır. VezUvUn tepesinden dumanıar çıkan si- kazançlarını temin ettikleri 
ot ıı.dl~ ~ <IUıı~a ~ bu ınanzaranm karıı:ı•ık fonunu teşkil eder. Şehrin güzelliği bU· fabrikalar erkek gömlekleri 
a.ı::ı.ıjı' t~ l'a öıı:n: lna.lti.r,,?ı.ı. Bir Fran9ız darbı meseli, ''Napoliyi görmeli, ondan diken fabrikalardır. Ameri .. 

~1-~bıtı.ıı.1 '' der. ~ap«li k ti:fe:.1ind" ~erpiIM.l§ yllzlerce küçük ada ta.blomın k k .. l k b•l 
1ı.ıf' Q..ı~~'ll!Ie l_aınamıa!', IJman etrafındaki eski şehir, ihtiva ettiği bir iki eMr anın en ÇO gom e ve l • 

.~ iil b~ <lıı~<:\ı~~örtııınPğf: lılyıktır. Fa!n.t daracık sokaklarım binlerce dilencinJn hassa kolalı yaka fabrikaları 
ofl ıV~ ~:..llt ~elllı bu kısımda getmek lı~.; de eğlenceli bir şey değildir. Napolide Troydadır. 
rıd ti ~t 1 "al'dır 1 tezgalıJarı top fabrıkı;.um, petrol tasfiyehaneleri, ipek fabrika- -------------

... 1>. il • •h · ta'"' b . . - ,;v ·--~ııp •,,a u ı:man vasıt.as·l~; petrol, demir, maden kömUrU, yUn a· 
1'.. "'- ' ze:yun "' dJi \~ ~k .. l"a51 0 11g-day ihraç eder. 

~ıl · ltaı~~skı olu§una ra~men 1'apollde dünyaca tanmmış eski eserler yok· 
lıöilt tleli~ın en gtızeı tiyatrosu ·,'\apolide olduğu gibi Pompei ve HerkUlanın 
.ı;ıll' lııt ~'JloH ~arabeıerin6'e bwunan eserleri teşhir eden müzesi de e§Sizdir. 

yıl'~ bıı · ~Sltı ;
11 

unanıstan1an ltalyaya geçen muhacirler ta.rafmdan kurulrnU§ 

Beyoğlu Halk Sineması 
BogUn matine 11 de, gece 8,80 da: 

ı - Gnngadln. Türk~ Sözlü. 
z - GUndilz İnsan, gece Kurt. 
s - Tencere Yuvarlandı. Komedi. 

5 

Bir onbaımın hatıra defterinden: Yazan: KURT MAREK 

Destroyerin üstünden yalayarak geçen 
dalgalar sanki birer canavar!.. Dalgalar 

tepeleri karh dağlara benziyor ... 
ilk muşambaııları - ya • 

ni destroyerin müretteba
tı - güvertede, şu· da bur· 
da faaliyette gördük.. Gemi • 
nin yana yatışları gittikçe 
artıyordu. Bazı anlarda kırk 
dokuz dereceye kaJar yana 
yattığını söylediler. Yazımı
zı okuyacak bahriyeliler bu
nun ne demek olduğunu şüp 
hesiz anlıyacaklardır. Yeşil 
deniz, torpil kovanlarının 
ağzına kadar yükseliyor. 
Torpil kovanlarının, deni. 
zin sakin zamanlarında, su 
sathından dört beş metre 
yüksekte bulunduğunu hatır 
latmak isterim. 

Geminin bir tarafından 
diğerine geçmek istiyen bah 
riyeliler, geminin muvazene. 
sinin düzelmesini beklemek 
mecburiyetinde kalıyorlar
dı. Konserveleri götüren 
bahriyelilerden biri güver .. 
tede yuvarlandı. Konserve 
kutularını deniz götürdü; 
kend;sine gelince tutunacak 
bir yer bularak denize sürük 
lenmekten kurtuldu Arkadan 
gelen iki bahriyelinin zin
cirleri tu\arak nasıl sağa so
la savrulduğunu heyecanla 
seyrettik. Sıkı sıkı tutunarak 
bize doğru gelebildiler. Ge. 
mi, tam o esnada müthit bir 
surette yana meyletti. Değil 
bütün güverte, tayyare dafi 
topları namlusunu dalgalar • 
la örtiildüğünü gördük. Des. 
troyerin nasıl olup da dev -
rilmediğine tat rk T oplann 
başındaki nöbetçi kenara 
savruldu. Fakat kendini ça
buk toparladı. 

2 sm. llk topnmuzım bqmda. .Bu. t.ap batan gemiden sökülmüştü, ve daha 
bcııüz; mel"Z~ alml§ken bir düşmımt.ayyaresinl düşürdü.. 

"İrtibat,, sandalından -
sandal tahHsiye işlerinde de 
kullanılırdı - ilk serseri 
mayini görebildik. Mayinin 
mevcudiyetini güler yüzlü 
bir bahriyeli haıber vermi~ • 
ti. Az bir mesafeden geçen 
bu korkunç siyah yuvarlak 
topa "Deniz Aygm,, diyor • 
du. Maynden uzaklaşırken 
içimde karıırk hisler uyan • 
dı. 

Sancak tarafından inerek 
akıam yemeğine dair malu. 
mat almak isterken geminin 
kıçını yalayarak geçen şid
detli bir dalga maı'kbıe dai
resinin üstündeki güverteye 
bağlı motosikleti aldı ve gü. 
v r'tenin İr kaç metre ileri. 
aine fırlattı. Şlinu diifünün 
ki, yarım saat evvel motosik. 
letin üstüne oturmuş ve ar • 

kadaşlarımın ısran üzerine 
yerimi terketmiıtim. 

Gemiyi baştan başa kate. 
den kabloya tutunarak iler .. 
liyen bir bal1riyeliye motörü 
bağlamağa yardım etmesi i. 
çin seslendim. Ağzımdan 
çıkan kelimeleri rüzgar alıp 
parçalıyordu. Kabloya tu'ı:u. 
narak müı.külatla yanıma 
yaklaşan bahriye!! başını 
menfi bir şekilde şiddetle 
salladı ve dedi ki: ''Bu fır. 
bnada imkanı yok, bir ~Y 
bağlayamayız; deniz timdi. 
ye kadar iki tane motosiklet 
götürdü.,, 

Destroyerin üstünden ya. 
laya?ak geçen su kütleleri 
sanki canlı birer canavar! 
Dalgalar, tepeleri karlı, dağ'. 
lara beo~iyor. 

(Devamı mr) 

CEMİYET TETKİKLERi 

Kadın kalbinde yer alabilmek için 

la az beş cinayet lşlamer• 
mecbur erkekler dlJan 

Adam öldürmek ba.ıı yerlerde 
bir cinayet, lba:z:ı yerlerde de mUba. 
riplik şerefidir. 

Habeşistanıd.a. adam öldürmek 
ve ma.ğliıp diişmanm kalbini çı:ka.r. 
mak heme kadar bi:r muhariplik 
usulü .ise de bu garip usul .Soma
lide bir şeref düsturu olmuştur. 
Aşağıdaki notlar bu vahşi aşi,; 

retler a.rasmda yazılımştrr. Gerek 
mu:hiıt ve gerekse halkm ta;biatıa. 
n h&'lrjkmda, o~ eDteresan 
malfiınat verecek mahiyettedir. 

Adam öldürmenin bl.r sanat ve 
yahut; bir zevk olduğu lbu memle.. 
kette ka.tillc..r muhtelif meziyetle.. 
rine göre snuflara. aynbrlar. 

Aflağıda.ki yazıda. Somali haı:ıa.. 
nm, bu geri smrfm y~ t8ıtT,. 
larmı bulaeaıksmrz. 

Fransız Somalisi, Kızıl denhin 
cenubunda. ve Afrika 88h:illeri ü
~dedi.r. Burada yaşıyan halk, 
Dana.killer ve Somalis • İssas'lar 
olmak iizere Edye ayrılır. 

Fa.kat ekseriyet Danakillel'de -
dir. Bu a.c;iretler D.Mtl olup da a. 
srrlarca vahşi ka.bruşla.rdrr? Buna 
hiç kimse kat'i bir cevap vereme
mektedir. 

Arap ve yahudi kanıyla. karışık 
olan bu ilti ırk ahlak baknnmdan 
bazı ka.ra.kteristik birliklere de 
malikfuler. Bazıları müthiş vah
şi, cani t:ı biatli, bazıları mağrur, 
diğerleri harpçı veya. ferdiyetçidir 
ler. 

Her türlü medeniyetten uzak 

Fransız 

Som alisidir 

kendilerine dert etmezler. 
Somali halkı çadırı bilmiyecek 

kadar geridir. Üst üste taşlar yı. 
ğrp, üzerine dallar ve yapraklar 
koyarak evlerini vücuda getirir _ 

mnba.Jrkııık sunıtle biaaç eıtıwk 
öklürmek ~edil'. 

Saınallde aŞk ve edtelrlilı ~ 
y,et kudreti ile ~ektedir. 

Bir eıtcek asalet ünvamnı b • 
za.nmalk ve bir ika.dm kalbine sa • 
bip oia.bilmek için şöyle ~t 
etmek mruretindedir.: 

tık cina.yet !humıst bir ah~ 
yeti haizdir. Cün1di delikanlı bu 
ci:na.yM:i müteaki:p eııkeltler swfı· 
na da:1dl. olacak ve lbiT kadına. yalk
laşmak haldrmı !lrn:uınaca.ktir. 

Bu lbiriıDci eina;yetle hC!'kee eıy. 
n qın ıa1@lı +h Cfm. Adam at. 
düımekle Wu !PJ1dWlb1r unvamnı 
ka,mna.n deJ:LkaD'frnm baim& der
hal ıbir devakuşn 1:Dyt.i, bcJ9maD& 
bir gerdanlık taaa1Ir, elbıe de i*" 
mızrak verilir, art* delikanlı bll.
ramanlaır mrasm.a gim.ı.iş demeık -
tir. Bu şekilde erkekliğini ispa.t 
eden genç mağrur bir vaziyette 
etrafta. dolıı.şma.ğa başlıya.railt ma
Ifım olan an'anevi şa.rkIYI söyler. 
Bu deljıkanlmn:ı cesareti derhal 
Kariada.n Karia.ya. yayılır ve civar· 
dalti kadmlar derhal ,kızıl kumaŞ~ 
larla koşarak kahramanın alnm.r 
silerler. 

Artık ·· ·· ada.mı olan kahra.. gun.un . . 
men beğendiği bir Karı.ay~ gıre.. 
rek bir köşeye otunır ve yıne an. 
ane icabı ağzm:ı açmaz. Etrafında .. 
kiler de bu si.ik\1tu bozma.Z}ar. 

~ ~ lq. trııırı b tnı Partenopedlr. Birkaç asır sonra Atinadan gelen muhacirler 
11~ 1~ehıl' k:~enınenıi~ler ve ynm baş:na (Ne&polls - yeni şehir) isimli ikinci 

O ~ 827 rtnu~Jardrr. Napoll lmıi Neapolisden kalmıştır. Napoll şehri mi· 
pır ~'la ;1z:•ı evvcı Hc:ımalılar tıı.ra1mdan zaptedilmişUr. Mlla.dm 344 Uncl1 

re ı1 \) lll'etıYıı nsdan ge!en kuvveUcr şehri geri almışlardır. 1130 d:t kurulan 

kalmış olan bu millet, her türlü 
~··········-·····---·················~ zak b. , o~°kt:;·i:i;i;;; ..... ii~k.::n :::ıuı;~:~ ~~~j~~· :. 

ft Oahlllye mütehasmıı sa.sen ta.biat ta. onlardan bütun lfı 
ft Taksim: Talimhane :: tuflarmr esirgemiştir. 

ler. Karla ismini verdikleri bu 
evler ufaık bir tazyik ile yıkıla. -
cak v82Jiyettedir. Fa.kat Somali 
hallı:mm en enteresan şeyi ne ev. 
Je11 ne de memleketlerinin fa.kir 
olu.şudur. 

Som.alide en ziyade şayanı tet
k1k olan kmnn. bu ilk devir in.san· 
la.rmda.ki kadın ve erkek münase
betleridir. Somalide bir genç er. 
kak, rüşdünü ispat edip bir !kadın 
yanında mevki ka.zana'bilmek iı!;in 

Ka.hram&n kanla. meşhur olmuş• 
tur Kan daima. kanı kovalıyacaık· 
trr .. En meşhur, en asil, en erlı:~ 
adam en ~k cinayet işllyen<o/. 
Bu şekilde büy!ik bir süklına gö -
millmüş olan yeni kahraman müs_ 
takbel cinayetlerini düşii.ni1r ve 
kan ölÇÜ6Üllli herkesten ileriye 
götürerek en asil adam olmağı ta.. 
sa.rla.r. l~ ı:ı t~/' lllıaı, e~ krallığının merkezi olmuştur. Sekizinci Şarl Nnpoliyi Fran 

~\fe ~ ı.tı.e t\\Ur nıi~ 186S da meşhur Garibaldl Fransızları koğmU§ ve aha.linin r acaat ederek §ehri lt.SJya ile birle§t.inıU§tir. 

i! Güngör Ap. ~İ Topra.kları her türlü zenginlik-
U Bergün öğleden sonra !f\ ten mahrumdur. Fakat bunlara 
@=*W"C'-=Z:""•:.-;;:==::::·-:::-.i rağmen Somali halkı ~ aeyi 

Bu ft=Mca.l3de me~ ertesi 
(LU!fem sayft;yt. çet>il m) 
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K n ura boyacı~arının sayfiyesi; '~~& 11f~~~:-~~ 
Meğer Yenicami bogacılarınsagfigesi, j_ 'Wh 

\ 

hatta sanatorgomu • 
ımış .. • 

Göz! riru ylızümc kaldırdı. 
Sağlam rapılı yirmi ekiz otuz 
yaşında bir delikanlı}dı. Esmer 
vüzünün cehk hatlar.ndan biraz 
derinden bakan küçuk siyah 
gözlerinden şivesmdcn Rumelili 
olduğu anlaşılıyordu. 

Kuçlık siyah gozlcriyJc na7.ar
larımı mıhladı: 

camide çalışırken günde döıt j Küçükpazarda boyacılık ediyor- , 
d<.'fa yemek yeı'Cfim. Mükemmel du .. Göğsüne hastalık mı gelmiş 1 
i tahtın vardı. ı nedir, öksürüyordu ,aldım Yeni. 

Yenicamiın boyacılar sayfiye. ca.mie getirdim. köşey~ oturd~. 1 

sı olduğunu hiç duymamıştım.. ıkı hafta sonra sıhhatı duzeldı, , 
Hayret ettim .. Boyacı Nazmi a. yüzü~ renk geldi .iştaha..,ı ac;ıl. ' 
çılmış, benim de alakadar oldu- dı. Bır sc;ne fl<>nra da senden v 
ğumu hi sedcrok, Yenicamiin ben~en s_ağlam_ oldu... . 1 
hava ındaki· fazilete beni inan. Nazmı bel~ı Yenıcamı hak- , 

Acele bir l 'm vardı. lskar. 
pınlreimi d boyatıp saat dört 
buçukta Beyoğhmda bulunacak· 
tmı. Yenipostahanenin önünden 
Yenicamia çdrnı.ağı, ayakkabıla
rnnı alelacele boyattıktan so~ 
Eminönünden tramvaya binmeğı 
düşündüm. Orrudıbank'm öniın· 
den kıvrıldun. lŞ Btuıka mm ar
kasında k~ başında rastladı· 
ğı:m !bir boyacının kutusuna aya 
ğımı koydum 

- }~fendi. dedi. Sen de günde 
altmrş kuruş kazan beş lira ceza 
ver de görürüm halini .. Bak vn. 
purlnrın batar mı batmaz mı? 

dırmağ'a çalışıyordu. kında da~a bır çok şeyler anla. 
tacaktı .. I• azlasım ııe yapayım... - :Sl71' hıı ı.upcgi tonlf\crm '.) i!l dedllr,r~ 

- İnanmazsın ağabey, bit ar. 
kada.<) ölUmden kurtuldu .. diye 
devam etti.. Bizim Rumelili bir 
c:ocuktu .. Onun da ismi Nazmi.. 
Aama tanımazsın ki ne diye is. 
mini söylüyorum .. fşte o ağabey 

Ayaküstü iki şey öğrenmiştim. bıruı.ır. gezıoln! 
- Haydi delikanlı, dedim iki 

dakikada şunları ıbir renklendiıi
ver, acele işim var. 

-Hay hay efendi ağabey .. 
Dedi. Fırçala.m sanldı.. Ben 

dört buçukta naaıl .Beyoğlundn 
bulunabileceğimi düşunmeğe baş 
ladım. Boyacı fırçala.yor, boya 
suruyor ve ben d,\jşünüyordum. 

Bir ara gö:'dmı nasılsa kund~
ralamna ilişti ,boyacı daha. b1r 
tekini e iboynmamıştı. İtıraz 
ettim: 

- Haydi oğlum. dedim .. Biz. 
sana çabuk ol dedik, sen Jrutu 
ba.'jDlda uyuklayorsun .. 

- Uy:uklıunıyorum ağabey ... 
dedi.. Uyuklamıyorum. 
Efkarhymı da kollarım i le

meyor. 

Boyncınrn att"Şli bir lisanla 
söyldu~i bu sozler hoşuma gıt
mişti, randevumu unuttum ve 
konusmağa başladık .. 

- Beş lira ceza mı. dedim .. 
Neden cezaya c;arpıldm? 

- Neden olacak YC"nicamidc 
oturmaktan .. 

- Yenicamıde oturmak mem. 
nu mu ki? 

- Tnbii ya .. Camiin etrafı \"a. 
pıldıktan sonra biır.e de: KendiniT,Ç 
başka b' r piyıısa arayın .. dediler. 
Böyle kuytu k<>§elerde otursak 
lbelcdiyc bir şey dernlyor ama, 
Yenicamie <;tkmca beş papeli ke· 
siyorlnr. Daha biraz evvel tene. 
keli geldi, beş papeli ya7.dı gitti. 

- Ne tenekelisi? 

(Ga~uizin blrlu •I sayfa.suıda 

başlık yanmdaki tarih cerçevMI ku. 
ponuyla blrlll<t.cı gilndforlle<-.ck) 
E\'l.ENMJı~ TEKLİl:''Ll!:RI, JŞ AHA· 
~A. iŞ \.ER)U~. ALOL SATIM 
gibi UCKri rnllhl.~eti halı. olmı.Ya&n kü. 
~ük llAnlıııı p:tl"B617. nctrohmnr. 

- Neden efkarlr.sın, vapurla
nn mı batt:r? 

- Muavin canım.. Muavin.. Evlenme teklifleri 
Bize cez:ı yazan muavin.. 

Yani aynasız.. • Yaş 21, boy 180, 1<110 rı•. sarışın, 
- Sen d cezaya çarpılmamak eıa gozm ince yapılı orta tabBllli iyi 

gunü so.:00.hleyin erkenden yeni irin Yenicamide dunna. böyle 
klılıroman silah<;.ıya giderek kendi kÖselere ~ığın .. 
si ~ hazirlannuş olan ahlnn Bu cüml ler onu knmcıladı: 
alır.. "Sen ne anlayışsız adamsın!' 

An'ane bumda bitmez.. Kahra- demek ıst:M· gfbi yUzüme iba'ktı. 
mnnlarm sol kollarında demir bir - Afı Yenicami.. Yenİ<'Almi 
bilezik taşnnaları da Mettir. b kadır. dedi. 

Bu ilk cıruıyetl ta.kip edecek o. 
lan ıki yenl cinayet hJt.bir şekil. Ve sonra i~ind n gelen bu 
de mükafallandırılmnz, ancak bu ''ah" ın ne kadar ihakh oldu~unu 
şekilde halkm nar.a.rı dikkatini cel da şöyle anlattı: 
bdt.nıhı olur Ixhı:lüru:U clruı.yetin de - Yenıcami oluktur ağabey .. 
mUkiU"atı eh mmlyetalzd.lr. Fakat Miı,§teri 'kum tbi ~l r. Su gib" 
beşinci cinayet jçin hususi bfr :ıne. akar Alı, (!karken bıi.C-Oc ~biı 
rn6bn hnzırlarur. Beşincl me.rtobe- biraz dnmlnr. 

bir aile kızı, en az uııe mezunu, en az 
70 llra maaılı devlet memuru, 25-35 
yB§JDda, ince ruhlu blr bayla evlen. 
mck istemektedir. Fotoğraflarllc (Ca. 

bide GUngör 21) remzine mUraca • 
at 220 

• Yq 18, boy Ci9, kUo G8 kumral 
babk etinde cıA. gözlü, orta • tab.ıılllt 
temiz b! ralle kızı; tip mevzuubabs 
olmaksızın asgari lise mezunu, dev. 
Jet memuru, Sivil veya subay, yll§iyle 
nıUtentuıip blr bayla ev~mek isle. 

-m ır. ratı)--remz:ıno 'D'tUTll• 

caat. 221 

ye yükselmış otan delikanlının bu O zaman Yenicamiin ki hali iş ve iıçi arayanlar: 
cinayetten oonm tıınınmen yeni gözümün önüne geldi ,ve kestane 

lbisel<"r gıyinmesi earttır. Deli • ağaçlan altına sıralanan a:rzu· 
kanJmrn mensup otduğu grup bil - hıılcılarm, hazır mektupçulann 
tün vnrltklarmı sarfederet bu karşı sır ına dizilen irili ufaklı, 
.ırnJıramanr süslemekle mükellef ku k elli boyncının ~rrnaşık seele. 
tir. rini duyar gibi oldum. 

Bu cinayl'tl müteakip kendisinE' _Ağabey boyayalım... Yuz 
hediye Nlilen yeni ok ve nuuatı rcraya .. 
omu1Jarında tMmuısı dellknnlmrn - Yüz pnraya boya.. Kırk 
artt.k tamn.men asalet umanın •araya cila .. 
kazanrou, oldu&'llnn işarettir. B - Ağabey on para ver ayak 
ikinci merasim gcceei !ka.hramnn i kabının tozunu alaynn. 
kbıci bir defa Karialara kabul 0

- Beyoğluıın gitmekten vaz 
lunur. Ymc bütün harcltetler sil ı.""çtiktcn eonra boyacı ile ahbap. 
kfın de cereyan eder. Fakat ığı ilerlettim. 
bu ikinci 6UıkUtta şaşkınlık değii - İsmin ne? 
gunı.r vardır. Artık tamamen er. _Nazmi. 
kelJ©nl lepat etıı:n otan bu Juıh. _ Ner~lisin ! 
ramaru bangj knrlıı kıılnıl etmez., 
Bu beş cinayetin faili haııgt k - Rumeliliyim .. 
dw için bir §eref değildir! - Kaç senedir iboyacısın? 

Delikanlı arbk kolunu omuzun = ~~~e bo\'acılık ettin?. 
kadar fiklilJ1 biJCZiklerle stlsllyc. _ Hep burada, Venicamide a. 
bilir, ,_ __ d ~abey. 

Fakat cinayetler MıriBl uuno - Ye.nicamii bu kadar çok 
~ erııdıj değildir. Kahramanın mu seviyorsun? 
işbyl'ceği her yenı cinayet. onı n _ Sevmez olur muvum ağa
şerefine bir merhale da.ha Mve c. l ><'V On beş scnooir sayesinde 
der. Kurba.nlan eıttek olma'}( ıı:ır. r•kmek yedim Günde 1ki papeli 
tiyle bl.rrol< cinayet daha i!:1"t. :c>ı:rrultmak f~n bile değildi. 
Gence, Hıtlyan ~ bekıhna?. . _ Şimdi ne çıkarıyorsun ? 
Yalnız erkek olınasl öldUrillmc ı d 1 ki? Nih 
için kruldir Hntt!ı kanımda erk ıc - Ne ka ar 0 ur · ·· a. 
çocuk ~n kadın bile öldilriı' ""1 70 • 80.. . 
bilir. Boyac: ak.lır.ı:ı f evkalllde bu· 

Onunctı ctna.yettc kahraman ve- v gelmış ı?"Jbı başı~ı ~~dırdı: 
ni bir paye almış olur. Sağ bite - H°'!'. ~ı:abcv: hız ışın para. 
fun dn demirden bir bilezik ta ıncla deı,'llız. dedı. 
kılır. Yenicamiden ayrılmak bizım 

Delikanlı erkek muzafferiyeti sıhh·ttimizc de dokundu .. 
nin zirve6ine en,tnl!, demektir Merakla sordum: 
Fakat bund n nra kahraman L - Neden? 
çin de tC'hlike ciddi bir şeltil aL Cehaletime mütahayyir yüzü. 
mıı:ı o)ur. BUruk mu!r.afferlyetl~r me bıtku: 
ka.zanmı.'I oı n bu dclfkanlrnm a.c;a. - Tabıi ağn:bcy, dedi.. Yenica· 
IM.ı k ndL'lme "ok g&-UIOr ve kıs. •11ıln havası muke.mmel yara.yor. 
kandık ka\gusn le intikam almıtk lu bana .. 
hcve11I uvanır. Böylece b.hrnm11,., - N:ıPııl yarayor? 
aleyhine bir del"riJ birkaç löşl bır- GtildU: 
d<"n calrsmıwıı bru n.r, Artık kn.n- - Görmüyor musun ağabey 
nı.nınn lu•nriinl mUdafıuı.da güçlıl>. ı:ı.•ni.. dt"di. Mn.<>alla.h seksen alU 
Ifl!re m!l.nır. knlrr "e nftulyet h1r ••!ovum. On beş sıme evvel bo-
r.ün lir, o dn hn.,K bir delikan ' ılığ'n ba.tjlndığımda G(>CUklum. 
lmrn kıı.hmm nldr merhaleslııc Y nicamie ırelip oturduğum za. 
bir b " m k te~kil et.inek fü:<'r l an da kırk kilo gelmiyordum. 
oldUrUH1r f'C'k -rtiki.ır Ynicamiin cok s:ığ. 

v böy! cc hak verini bulmu ım. ~ok t mı~ ha' aı;ı vardır 
otur. ~abev.. B:ılıkpa7..arı k~ine 

Jıl denfyet Alem1nden umk b r ,• urd ın mu. \'llZlll en ~cak gtl. 
~~ kalmış nlım Sotrıa1f aşlrt>t. ,;mde bık- PA>jtnzda.n esen serin 
leri bugOn ilnvAıım en geri in ~·ırdrn k::ı~ı U~'1ı\':ıbilirsin .. Ye. 
sanlarmdıuı hb' ~. ·icnmiin h::ıv:ıc; cok lvidir ağn-

" Bir doktorun veya dlfç!Din yanın. 
da hlzmet edebilir eııjelaıiyon ve has 
t&bakıcfük lşkrinden anlanm. Yaı.. 
nız ııabah gidip akşam gelmek üzere 
Lat.1yenkıriD adrMlmo blldirmeleri .. 

Top'ka.pı Fatnıasuıtan mahallesi JıJt. 
hem efendi sokak 10 nwuarada 2abel 

• Orta mezunu 33 ya§lllda. Asker. 
ilkle lli§iğl oımıyan eski yazılan bilen 
bir genç l§ aramakt&Oır. Daktilo da 

bilir. (~. K) rcmzlıte mUracaat. 
• Bir yUksck ıııUbendls mektebi ta. 

lebelll tab.ıılllne devam edebllmeei iç!ıı 

taWde çalıımak mecburfyeUndedlr. 
Her işi kabul cdcbllir. 1stiyenle're rı. . 
yaziye dersleri de verebtlır. (Tabsıil 

l<'ln) remztııc mUraoaat. 

• Kasa idaresinde teorUbell ly1 fran 
sızca bilen bir bayan tlcaret.baııeleı
de busuaı ve mUelıeeselerde la ara· 
mıı.'ktadır. Galata posta kutusu 118<> 
da s. N. a müracaaUarı. Reteran.s 
verebilir, 

• Hır yUkaek mUhe.ndl.ıı mektebi ta· 
lebesi tatilde çalıgmak üttemektedlr. 
Her tOıttl ııe..p lflert, proje ve plAD· 
ıaruı t.eml.r.ıe çekllmul işlertnJ aıablllr. 
Herbaıigl bir ıntıeueeen.lıi beaap l§ltt' 
ri.ni deruhte edebUlr. lAae ve orta 
mekt,.p talebeJllM riyaziye denıl ve • 
reblllJ'. (Arı) r mzıne mUracaat 

• Türkçe ve fransızca fizik, kimya 
ve orta mektep t.Rlebeııtn riyaziye 
denılAıi. (F.'K.R.) remzine müracaat. 

• Pel: iyi ingllı?.ce bilen Unlvcr. 
site müdavimi blr genç ku ve erkek 
tıılebeyc,mUııalt fiyatla i"gillzce dorıı
lcrl verir. (B. 49) remzine müracaat. 

• lııtanbulda fakir bir ailenin oku· 
mayı SM'en klmacıılz blr çocufu ken· 
dislnl mancv1 evllt y&paeak, yUkııek 
tahs • devamında yardım edecek 
zengin ve bayır 11evcn lıir zat aramak· 
tadır. Kend!ııi dUr11ııt, temiz ahlA.kıı 

ve k&rakter sahibi, çalışkan, intl 
zamlı, okumayı sever bir Türk çocu· 
ğudur. (S.S.B.ı remzine mUracaat. 

• Beykozda, lııkele ftnUndtkl dal. 
yand.ı g5nde aek!z saat kazıkta bek. 
liyecelf uc Kl~lyıı ihtiyaç vardır. GUn 
de 2 lira yevmiye verilecektir. Diğer 
mesai uıallertnde 1ağ kurutacıı.klardır. 
Fatih, Kıztqmda 58 numarada bacı 
SWeyruan Aknrtı'.lya müracaat. 

• Lise eon aını!tan nyrılmı§ oldukça 
da.l<Ulo bilen bir genç lv aramaktadır. 
(R.O. 74) remzine müracaat 

• Rumca. ı-~ran•ızca, tUrk1:e ya:aar 
Ye ok.::r 2• yıı'ındıı bir bayan hl\fl! n 

Ac.aba modenfler bun1arl:ı. k•. be,· ve e-n hnv ıdar yeri de Balık ışi tezgAhlnrtık yapabilir Ev lşlnJ ec-
\RS ~ •eUee ne olur. Bu p::ızarı köşcsıdir. Vallahi l"f('ndi nebi yanmOa tercih eder. (Sumer) 
da ayn bir sual! ağabC'V sovlemesi koıuluk Yeni romzl.::ıc ınurncn.at. 

&~ki Ycnicami kundura iboyacı. 
larrmn sayfiyesi \"C sanatoryomu 
olduğunu. Boyacıya veda ederek 
uzaklaştım. 

MUZAFFER ACAR 

• Orta yaeıı, namuslu •e emniyetli, 
gUzeı yemek yapmasını bilen bir ka. 
dın bir ailenin yalnız yemek işlerini 
ehven bte flynUa yapmaya taliptir. 
Köye de gidebilir: •rarJnbaşı cadclcsl 
189 rıumarada 8 üncü katta baya.ıı 
V .A. ya müracaat. 

• Orta tab.8illi, uzun zaınan yol ve 
bina 11lerindc çalışmııı. fen işlerine 

vakıf bir scnç müteahhit yanında ve. 
ya devıet işlerinde çalıımnk Uzere I§ 
aramaktadır. T~raya da gidebilir. 
Mcyog-ıu lnglllz aelareUıa.neat arka· 
ımıda Cumhuriyet gaz!ııoeunda Ah. 
met Gi1ng6r. 

• lBtanbul konscrvatunrı ilk direk. 
törU profeaör Hegenin en muktedir 
talebelerinden bir öğretmen piyano 
dcnlıoıi vermcktedır. KUçUklerle de 
uğrag&billr. (Bayan Bcky) remzine 
mUracaat. 

•·u.se son sınıfa geçmiş. Fransızca 
bilen ve çalı§Jnak mecburtyetlndtı o. 
lan. bhr __ lı&)I_......_. U ıer,t~rı 

birinde t'.aıı.Uüe mütenasip herhangi 
bir ı, artUnaktadrr. IUyazlycsJ kuvvet. 
il, yazısı iyidir. (Çokacele) rem.zlne 
mUracaat. • 190 

(8. !J. U. P .) remzine müracaat. 
• let&DbUI Amerikan 'koteJ!nden 

mesun lnglllzce ve az çok daktilo bl· 
len mır tUrlU Ucar1 muhabcrata ve 
tercümeye muktedir blr genç iş o.n· 
yor. (Teziş) remzine mUracaal 

• Resmi vaz.ıfes1 olan orta YR§lı 

ve yalnız bir kadın 'Oaklldarda terci
han P şa limanı kısmında yahut Ka. 
dıkllyde bir aile yanında kiralık ve ee
YILBlZ ikl oda arumaktadır. lzah!J 
mektupla (Arkada~ 4) remzine mUra. 
caat. 

• Uzun mütldet ParfJıte kaimi§ Pi.11-
Y<! ticaret mektebinde ve Sorbonda 
ta.h8ll görmU, bir bayan franııu:ca, 

daktilo ve :lslcno dersleri vermckt.edır. 
1steno metôdu bcynolmlleldlr. 'ror'kı:e
de dahil asri. llııanlan yazar. (H.A.J 
reıru:iııe müracaat. 

• Galatasaray Ll.ecsl 8 od ımıfma 
kadar okum111, güzel ı••ransızca okur, 
yazar, konu§Ur, dakWo da bUir bir 
genç yazıhane ve diğer m\lesscseıer<Je 
az bir Ucretlc iş aramaktadır. 

"' Bir Unlveralte mUdavlml tatU 
müddetince çalıımak l!ıtemektedir. H.I 
yazı ma!Qmatt iyidir. Herhangi bir 
mUesSMede çalışabilir. <H.H.JoJ) rem. 
zf.ne mUracaat. 

• Ortamektep mezunu 17 ynşındn.. 
beııap ve dakUlo ıoıerlnden anlayan 
bir genç lş aramaktadır. GUzel Ban. 
drnna otel.nde Samiye müracaat. 

• 17 yarında orta iki tah81111. dak· 
Ulo kursundan mezun, noter daire 
sinde 4 ay staj görmUş, tUrkçesl kuv
vetıl bir bayan yazıhane. ticarethane 
ve buna beruıer yerlerde ClakUlo ola· 
rak veya yazı (Jlerinde Qalıfttlak is· 
temektedlr. (S. 126) remzine mUra · 
caat. 

* lctanbul Amcrtkıuı kolejinden 
mezııp ve Londra Rczcnt cnstıtftsUnU 
blUrmt, mnarlt ehliyctnnmeıılle Usan 
öğretmenliğine tayin olunmuı bir ba. 
yan ingtlizce dersleri vcrmcktcd!r. ı. 
knmetg(lhlarn de. gldcbiıtr. (Bayan 
KJcra) remzine mOracaat. 

Aldırınız: .. 
&faiıda ru-dan j..ru olaa e. 

ıı.u111cularunr&111 aamlanaa Jef
mektuplan ld•tthaal!'f!llsdeıl berıaa 

.. aı.ht.an ötleye kadar Teya ..aı 17 
df!ll • onra aldlrDllllatı rica olnrıbr. 
(l'Ak 37) (S. 3) CK .M.) (Arkada§ 41 
Çevık 155) ı'r1:kyıldı7. 3) (Erol) 
ı&ıyan c,çr) (ftndfye) 1!?0921 ISumerı 
CNes!bc371 (FK.H.ı CX NI lTdtl 
(Deniz 213) (F.I<. 26) o.::. 12) (lı'.48) 

(S. 126) 

Dalgın 
Alimler dalgmlıklarile meş. 

hurdur. O da dalgınliğile 
meşhu,hir alimdi. 

Bir gün sokağa çıkarken 
hizmetçisine sordu: 

- Şapkam nerede? 
- Başınızda bayım. 
- O halde neye vermiyor. 

sun? 

Karun - lki sene evvel, sen 
benim için "biil ün dünyam sen. 
sin!" dertlin. 

- 1kı sened"' bir ınsa cog 
rafya bilgisıni arttırmış olabıtır: 

- Bir valiz kaybettim. İçinde 
çamaşırlarım, 450 lirnm, bir de 
şımendifcr biletım vardı. 

- Hangi tarihte kaybettiniz? 
- 33 haziranda .. 

Kardeşinin cebi 
Bay öğretmen coğrafya 

dersınde Akaya sordu: 
- Ban<\ öyle bir yer söy. 

liyeceksin ki orada mermer, 
demir, tebetir, lıakır kurşun 
arduvaz ile her türli.i meyva
lar ~ulunıun. 

Aka düşünmeden cevap 

- işte bir tane! 

- Birader tuhaf bir tabi 
var. l cıneden c:alışaımyorurt1· 
kat icınce de çalışa.mıyoruOI 

1 şine geLU'se 

Bayan yeni 
tembih etti: 

- Telefon çaldığı z 
hen evde bile olıam " 
evde yok.,, dersin. S 
"kim diyeyim?,, diye • 
sın. O ismini ıöyler. B 
üzerine: "Kapı çalındı, 
run bakayım. Belki ı• 
diye, bana telefonda k 
olduğunu söylersin. lıinı4' 
lirse gider, konuıurum. ·~ 
gelmezse sen giderıın: 
len hayan değilmi9 .. ,, d• 

Hizmetçi çok zeki bir 
dı. Bu kadar uzun t 
aklında birf"r birer tuttU• 
nı:z, yapacağı itlerin ı 
şaşırdı. 

ilk telefon çaldıiı 
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'~ele orada değil mirim. 
~ i~Uy~r adamdan ne u
~~ kı bizi kara:kollara SU· 

~ r .. 
l'akolda komiserin karşısı. 

ra '~tıkıarı zaman; komi er on. 
, k sual olarak: 
le Denize saat kaçta ~ıktmız 

!'ıotdu. 

~n bey cevap verdi: 
'~n sabah erkenden çık

. Bu zat eski meslek ar. 
larıındand1. Beni ziyarete 

. : Evimde bulamayınca av. 
~ yere geldi. Beraberce 

( tııtarak eğleniyorduk. Ko. 
r tfendi ciddileştı: 

, P_akat; siz silüh ntmı mrz. 
, ~eredc efendim. 

Sadrazam paşa hazretleri. 
l'alısı önünd:m geçerken ya-

6urncelerine doğru bir kaç 
a- b atarak kaçmışsınız! 
~tU baba da Osman bey de 

, .'Şlardı. 
t-\e mUnasebet efendim. Bı-
8ldrazam pnııadan istediği. 
rıe olabilir ki .. Ve nic;in gidip 
?~ı ı önünde tabanca ata

lto ~1aalesef yanlışınız var. 
ll'ıı er aynı ciddiycale ikinci 
!!ordu· ' . Sız hangi fırkaya mensup. 
~? 

Hıcbirisinll .. Ve ilave et.· 

alamayan cesaretler her zaman 
değersizdir .. Silahıma giivendi. 
ğinı için cesur değilim. 

Faziletime inandığım için 
merdim ve kuvvetliyim ... 

Ve sonra da;ba yumuşak ve 
sakin bir sesle: 

- Evlat. Mademki bir hadi e 
vardır. BizimJe oyalanma bak 
gör işini.. Biı.den kimseye bir 
kötülük gelmez .. 

Biz, tarihin seyrini gördük. 
Mihnet ve meşakkatini çektik. 
Şimdide, sakin ve kimseye zara. 
rımız olmadan ömrümüzün çala. 
cak son saatine kulak vermiş 

ekliyoruz .. 
- İkametgah adresinizi veri. 

niz .. 
RUştU baba derhal atıldı. 
- Bu beyle beraber oturuy0-

ruz efendim. 
Ve Osman beye dönerek: 
- Sokağın adı neydi di}"e 

sordu. 
Osman bey; Rüştü babanın ne 

demek istediğini bir göz işaretıy. 
le derhal anlamı~tı. 

- Evet efendim. Bu arkadaşla 
beraber oturuyoruz .. 

- Biraz evvel sizi ziyarete 
geldiğinden bahsedıyordunuz. 

- Doğrudur beyim. Beş, on 
gündür 1stanbula bir akrabası 

yanına gitmişti de .. 
ö - Sandal sizin midir? .. 

1 
tniirlcri deniz ür.erinde gc- _ Evet. 

llsanıarın fırka ile siyasetle Komiser daha fazla bir şey 
nedir ki?.. sormadı. . 

'SaJıl~ beyi tanır mı ınız? _ Buyurunuz çıkınız dedi. 
an bey ceevap verdi: erbestsiniz. 
Sadık isminde liman rei ı bi ~- Riifilü baba ile Ofilnan be)'. ka-
·r arkadaşım vnr efenaim. rakoldan çıkarkeri hA.IA. hayret 
lrttrriyet ve itilaf fırkasm. ve aa kınlrk ~erisfnde idiler. 
Sadık beyden b:ıhscdiyo· Kendilerini buraya n~ln ı::etir. 

' 111 • mi lerdi .. 
rnını gazectclcerdc oku- Sadrazam paşanın yalısı önün. 

~ ~ Fakat şahsen tanıma~o. de tabancayı kim atm tı? 1ak
'°ltzettik Ya efendını. Siva 
aı· · · sadı neydi? 

'

il.kadar dcg~ iliz. · b Ve komi r niçın ta ancasım 
. iser RfüjtU ba:hrıva done. 

~ Sız.in yammu.la tabanca 
1~? dedi. 

, ~et var! 
~ 'tabanca t.aşımanırı kanu
aı.~ak olduğunu bilmıyor 
-~uz. 

~ Bitıyorum. Hem çok iyi bi· 
lll. Ozcrimd ki l ancayı 
0nı.rüm oldukça taşıma hal<· 
"eı-tı1iş olan bir knnun ve 
lll let vardır. Benden bu 

Ilı 11~ ~ edecek yine kanun 
, ltır. 

, '<anun silô.h t.aşımağı ya. 
l.'tnıiştir. Siz niçin ta.şıyo ,. 

~~. Şu halde bir mnksndımz 
\o 

korkuyorsunuz. 
:ı lia},r .. Korlanuyorum. Fa. 

'azüe J1issinden kuvvet 

-~~ Günler geçti .. Gözcüler 
d\il~tierdik •• Elleri bo dön -
qq ıt, Padişah bilt· seni öl. 
\r&.~nnediyordu. Martımın 
c~h a yalnız kalmasını 
~I b~ bulmadı: "Böyle gü. 
~tt ır kadın, ancak benim 
'lq/1rna yaraşır,, dedi ve 
~ t:e~. Beyle birlikte Edir. 
~· aonderdi. 

~~ltl l.ittern kulaklarına ina. 
1Yordu. ' . ~~&.k:adi~ah, benim gibi 

"tii , ar bir adamm evlen~ -
't? •·adına nasıl göz ko. 
[)· 

~ıu 'Ye bağırmaya ba§la-
"' '· v()" 

hn B y: 
il O_ğul ! Telat etme, de
l dışahın hu i~te suçu 

S Uı-
~~rı g lmeyince, elbette 
11

1
1\ ~.dirneye gönderile. 

lt! ~ovlc güzel bir kadım 
tı11de daha fazla tuta. 

almamı tı? .. 
Sonradan öğrendiler. 
Damat Feridin yalısında heye 

ti ·•iıkeUi içtima halinde iken 
kendi fırkalarmdan ayrılan Sa
dık bey partisi adrazamı çeke. 
medıkleri için onu sadaretten at
mağa savnşmııdnr ve hatta gizli. 
den. gi~iye tclhiş siyasetine 
bile başlamışlardı. Hadise öğre. 
nildikten sonra; Rüştü baba: 

Dostlarına: 
- Bir ev çatır çatır yanarken 

çıplaklar ve sefiller de ancak 
bu kadar sevinirler. Hic; olma:zsa 
mazur görülecek bir tarafları 
vardır. Çıplak ve açtırlar. 

J,.mmak ve kalanla doymak 
için fırsat \~ vesile gözlerler. 

( Devrı nı ı 1ıar) 

mazdık ya. 
Omuzunu okfıyarak gu. 

lümsedi: 
- Madem ki padigah seni 

taltif etti.. Yanına aldı. O. 
nunla beraber Edirncye dö. 
nünce, kendisine hakikati 
söylersin! Yıldırım, senin gi. 
bi bir kahramana bir değil, 
bin tane Marta bağışlar! 

Riıstem amcasının bu sö. 
züniı makul bularak yumuıa 
mıştı. Fakat, Martamn haya. 
li gözünün önünden gitmi. 
yor. mütemadiyen onu dütü
yor onun gezdiği, oturduğu, 
yatıp kalktığı yerlerde dola. 
şarak, sevgilisinin izlerini 
arıyordu. 

Rüstem lıu haberı alınca 
divaneye dönmüştü. 

-Ben buraya ne ümi\ler. 
le geldim .. Nelerle karşılaş. 
Lım .. diye söyleniyor. Fakat 
kimseye fazla bir şey söyle. 
mege yüzü ve hakkı olmadi. 

H A B E R - Akşam posası 

(Dünkü nus1uulan devam J 

- Biz kararımızı verdik ... 
Bu sene smıf geçenrem son sr· 
mf talebesi olacağım. O yıl içe. 
risinde evlenebiliriz. 
İlkbahar ilerliyor, günler daha 

uzun ,geceler daha tatlı oluvor. 
du. LUtfi tamamen iyileşince. bir 
gece birkaç arkadaşımı bize ç~. 
ğırıp ufak bir eğlenti yapmağn 
karar verdim. Vecibeyi ve Bos
tancıdaki tatil nrkadaşlarımı ça. 
ğırdım. Lutfinin ve benim bir 
kaç arkadaşımı da ilave edince 
evde epeyce in~an toplanacaktı. 
Sabihayı çağırıp çağırmamakta 
tereddüt ettim. Fakat çağırmaz. 
sam üzüleceğinden korkarak onu 
da davet ettim. 

O, toplantıya en sonra geldi. 
O vakit biz bilmece sorarak eğ
leniyorduk. kahkahalarımız gök. 
lerc çıkıyordu. LOtfi Sabihayı 
g.orür gönnez kalkıp yanına git
tı, ondan sonra dans başladı. 
güldük, eğlendik, fakat eski te • 
miz neşemiz ucup gitmişti. 

Ertesi hafta Sabiha beni w 
I...iltfiyi evine çağırdı. Sabiha, 
sU ... lü, temiz. ne§Cli bi~ evde ya. 
şayordu. Oturduk, konuştuk y • 
mek yedik. ~abiha gUzcl vücudu. 
na çok yakışan bir rob giymiştı. 
Bu kadının I..utfiye sık sık ba. 
kışını hissettim. fakat şüphelen 
medim. cünkü ikide birde: 

- Biribirinize ne kadar va
kışm1şsınız. Ne mesut bir ~ile 
kuracaksımr.. Parlak bir istik-<bal 
b kliyor sizi. 

Kalbinden cUmlelerle saad ti. 
mizden memnun olduğunu hi~ 
scttiriyordu. 

O gundcn sonra Sabiha ile 
daha sık konuşmağa başladık. 

Bir pazar günü annem.le bera. 
her Lutrinin evindeydik. Lütfi. 
nin babası anneme 

- Çocuklarımrl. artık büyUdü 
dedı. Biribırlcriyle de iyi anlaııı. 

yorlar. Onla11 nişanlayacak o. 
tursak iyi hır iş yapmış olaca. 
ğız .. 

.i.il" r her.. taraftan.. •iJJ çle 
karşılandı. Annclerlmızin vln ·lı 
gözlerinde yaşlar parladı. Sonrn 
Lutfi bcnı odadan d. nya sU
rükledi: 

- Heyecan beni çok san;tı, 
biraz dolaşalım 

Şapkasını ve beremı alarak 
koluma ~irdı. 

ız ve tenha ·oll röa do. 
!aştık ,Liıtfi. in.sam saadetinden 
sarhoş eden tatlı bir esle: 

- GUzin, diyordu. Biz seninle 
cskidenberi nişanlıyız. Bunu bi. 
liyorum. 1',nkat böyle olduğu 
halde bile bu ak§ıim hiq b"kle
mediğim bir hadise ile karşılaş. 
mış kadar heyecanlandım ve seo
vindim. 

Sonra elimi ellerinin iç:ne aldı 
uzun U?.un baktı, dudaklarını 

parmaklarıma do!Yunduı ciu. 
- Bu güzel parmaklara ter. 

temiz bir evginin timsali ol un 
diye, buseden 'bir ytiziik takıyo 
ruın. dcdı. 

Saadetimd n kendimi kaybet. 
miş bir halde ıntrıl<landım: 

- Sevgilim... 1 ıı~an ilah bü tnn 

·~~ 
Gözlerinde bir gölge 

Nakleden: M uzatfer Eseı , 
hayatımız gilzcl, temiz ve ı~ıklı Lıitfinm artık eskisi kadar --er. 
olur. best olmadığına dikkat ettim. 

Öyle olncak güzelim. Onu her' ~Un dalgın ve me.c;gul 
İnsan bu kadar temiz, bu ka. görüyordum. Suallerime ce\'ap 

c\ar eski bir aşktan nasıl şUphe \'ermemeğe başlamıştı. "Çok ç~ 
edebilır. Jrştı, yoruldu, bUtün bu aksilği 

Arkadaşlarımız. erte<;i gün bü. ondan" diye kendi kendimi te 
yük havadisi öğrendikleri 7.aman selliye uğraşıyordum. Bir miid. 
kahkahalarla bizden bir ziyafet det de onu eğlendirmeğe uğraş. 
istediler. Bu sefer de Lutfinin tım. Fakat bir tUrlti eski şen, 
evinde toplanacaktık. oeşell LOtfiyi bulamıyordum. 

Vecihe bana bir tavsiyede bu. Nihayet akademinin sene so. 
lundu: nunda vereceği balo geldi, çattı. 

- Sakın bu toplantıya Sabi11a. Bu balonun vakıa resrnt bir ma. 
yı r,ağırma ... Bu kadım görünce hiyeti yoktu, fakat umumiyetle 
bir felftket gönntlş gibi 'sınirle. hazırlıklarını. her sene olduğu 
niyorum. gibi bu sene de son sınıf yapı-

- Sen ele bu kadmcağız hak. yordu. 
kındnki iftiralara inanmışsın. Herkes hani harıl baloya ha
l lalbuJd içyilzil hiç de göründü- zırlanıyordu. Balo için ben de 
ğU gibi fena değil. )'eni bir rob yaptırmış ve ona 

- Hayır .yavrum, o gelirse bir sürpriz olmak üzere kendisi. 
!bUtün neşemiz bozulur. Daha ne haber vermemiştim. 

doğru umı söyliyeyim. Bu kadı. İkindi üzeri ni;;;anlımı bekli· 
na bir türlü Nnamadım. Esasen yordum. Zira sabahleyin Lutfı 
bu çeşit kadınlardan pek hoşlan. bana telefon etmiş. ba{lr ağrıdı-
mam. ğıruı bu ak§am belki de beni ba. 

Bir QOk arkada larımın bu loya götUremiycceğini söylemiş. 
Şekildeki arzularını k1rarak Sa ti bununla beraber sözlerini bir 
bihnyı çağırmaya mecbur oldum. vaat ile bitfnnişti: 
Çünkü bu sefer Lfıtfi Sabihanın 
dağırılması için tsrnr etti. - Maamafih bugün akşama 

Toplantı neşesiz geçdı. hic doğru muhakkak size gelirim. 
kimse abihayı dansa kaldırmak Ne yapacağımızı orada karar ve. 
ıstemedi. lfadmcağızln yalnız ririz. 
Lutfi alaka.dar oldu. Milthi bir endiRe iceri inde 

:t- * * idim. Bir taraftan o kadaı:: özledi. 
abthayı daha ık sık gôrme- ğim baloda bulunamamak ıztıra

ğe ba lrunıştık. Bizı sık sık evine bı. dığcr taraftan Lut!inin hasta 
çağırıyor. yemeğe alıkoyuyor, olduğunu bitmekten doğan Uzün
mUstakbcl yuvarnızn gUzel bir tli. 
örnek diye ev kadınlı •mı eöste. Kitaplarla dolu odama karan
riyordu. J,,Qtfi bu evde eşyaya Irk gölzeler çökmüştü. Dışarıda 

l>aknrkcn derın bir memrıunıyPt iz bir yağmur yai;"Ip dunı
duvtıyo~ro--...;;...u~. ~~-~~-~---::--Y....,or~·~Çahşmak i tiyorum. fa.kat 

Ben eaıı.dcUml lcemiron kurt· 1.mkAru yök. Nihayet kalemi bı-
truı halfi şüphe etmiyordum. L{lt. rnktmı, defterlerimi kapadım ve 
fi y·:mımdan ayrılmıyordu. Her pencerenin vanına oturdum. Dal. 
guıı her gece ~raberdik Tam gındım. her şeyi unutmu tuın. 
rnftnasiyl<ı mesuttum. Saatin kaç olduğunun farında 

nir akşam erken gidip ya.taca bile değilim. Zihnimde bir t~k 
ğım ,dodi. Çok yorğunum ... O da sual ,·ar: Ya Lütfi gelmezse! 
klkada gizli bir end' vUcudu Bu sırada birdenbıre kapı açıl. 
nıu sardı: dr. içeriye btitiln gençlik gilrültü. 

- Sakın hnsta olmayasın. ~iyle Vecihe girdi. Sonra beni 
- Hayır biraz yorgunluk, ya. yalnız görünce şaşkın şaşkın 

rın bir şeyim kalmaz. ordu: 
Filhakika ertesi günü hiç bir - Niçin ):alnızsm Güzin? 

şeyi knlmamıştı. Lutfi nered ? Sonra neden böyle 
Sonra yorgunluk, yapılacak karanlrkta oturuyor un? 

vazifelt!r. tebyiz edilecek not Vecihe sıçradı. elektrik düğ· 
lar beraber bulunmamıza mani mesini ç virdi. elindeki çiçekleri 
birer sebep gLbi ortaya atıldı, za. koymak için koşup bir vazo ge. 
valh ben hala bir şeyden şüphe tirdi. ~onra yanıma geldı: 
etmiyor. I.,fttfınin amimiliğine - Nen \'ar senin Giizin? 
ve doğruluğuna inanıyordum. - Bir şeyim yok. çalıştım. bi. 

Tatil geldi. Annem bu yaz raz yorgunum. 
sayfiyeye gıtmek istemiyor, fa. Telefon çaldı. ;\luhakkak LQt. 
kat Lutfınin annesi ve babası fi bir şeyler söyliyccekti. D<'rhal 
ısrar edince kalktık, hep b~ı·aber telefona kostum. onun 
yine Bostancıya gitrneğe karar siydi. 
verdik. - Güzin. nasıls•n sevgilım? 

iste ancak bu karardan sonra ı ıaale ef bu ak~am ize kadar 

' 

lYazan: lskender F. SERTELLi 
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altında iskence gördüm .. Bu 
na mukabil büyiık bir it de 
yapamadım. Hem sevgilimi 
elimden kaçırdım. Onun sö. 
zünü dinlemiş olsaydım, ,im. 
di burada onunla haşbaıa 
kalmış, ve onu elimden kaçır 
manıış olacaktım. 

Rüstem döğünerek, ağla. 
yarak, gecelerini sabaha ka. 
dar uykusuz geçiriyor ve der 
dini amcası Doğan beyden 
batka kimseye açamıyordu. 

ğını biliyordu. , 
Zira, Rüstem Niğboludan 

ayrılırken, Martaya: 
- Ben, yurdumu ve bü. 

yüklerimi her şeyden fazla 
severim, demiıti. 

Martanın ona verdiği ce. 
vapl:ırı da habrhyordu. 

Marta ona: 
- Rüstem! buraları tehli. 

keli yerlerdir. Seni yollarda 
bir tuzağa düşürürler. Çün. 
kü, haçlılar ordusuna iltihak 
eden şövalyeler tuzak kur. 
maktan başka bir şeyle meş. 
gul olmazlar, demişti. 

Martanın hakkı vardı. O, 

gerek kendi mille"Linin, ge. 
rekse, diğer şövalyelerin mi. 
zaç ve ahlakını çok iyi bili. 
yordu. Rüsteme bunları boş 
yere söylememişti. 

Hatta,. Rüstemin: 
- Ne olursa olsun ... mut-

laka gideceğim. 
Sözüne bile Marta: 
- Seni bırakmam ... 
Diye bağırmakla mukabe. 

le etmişti. 
Rüstem bunları hatırladık 

ça: 
- Alı, diyordu, hangi şey. 

tana uydum da gittim bura. 
dan? Hem değirmeıı ta§ları 

Bereke\ versin ki, Yıldı. 
rım Beyazıt, Tuna boyların. 
da, temin ettiği bu büyük 
muzafferiyetten sonra fazla 
kalml\k niyetinde değildi. 

Beş on gün ıonra. Rüstem 
bir ıabah "Otağı hümayun,, 
un çözüldüğünü ve ordunun 
Edirneye dönmek üz~re ha
zırlandığını gördü ... ve: 

- Gidiyoruz ... diye sevin. 
di. 

• • • • , • 

1 

gelernıycoeğını, öyk! yorgunum 
ki. 

- Fakat na~ıl olur! 

- l'\laruz g-ör sevgilim. Şimdi 
eve gidip vatacağtm. Zaten ha. 
va da kötü ... Bıı havada çıkar. 

sam büsbütün hasta olurum. Za. 
ten ayakta duracak halim de 
yok. 

- Üzülme sevgilim. Şimdi ben 
size gelirim. Bu geceyi baş~a 
ooraber geçiririz. 

- Hayır. buna ihtiyaç yok. 
Galiba hafif bir grip geçiriyo. 
rum. Hir asprin. SJ('ak bir çay, 
terden sonrcı rahat bir uyku, ya. 
rın hiç bir şeyim kalmaz. 

- lyi ya hiç olmazsa gelir 
ana elimle bir çay hazırlar, bir 

aspirin veririm. 
- Beyhude yorulma (',Uzin. 

Sesinde aabırsızhğa benzeyen 
bir öfke vnrdı. Bunu hasta1ığm 
verdiği sinire atfettim. 

- Sonra Güzin, benim için ba. 
!ondan kalma .. Sen bu baloyu çok 
istiyordun; yalmz git. 

Boğu,k bir sesle itiraz ettim: 

- Olmaz, oraya sensiz na.sıı 
giderim! 

Bu sırada arkamda duran Ve. 
cihe telefonu elimden kaptı: 

- Allo, ben Vecihe! Dinle 
Lutfi... Şöyle biraz gayret etsen 
fena olmaz. Mademki hastatığt. 
na. rağmen biltün gün dışarrda 
knldın, gece <le lbaloyn gelebilir. 
sin. 

Birkaç dakika sonra. Vecihe 
Allaha ısmarladık dememe bile 
meydan bırakmadan telcionu 
kapadı. Çok canı srkılınış görii. 
nüyordu. 

- Onun bu kadar inatçı oldu. 
ğunu bilmiyordum, dedi. Erkek. 
ler kendilerinden baSka.sıru dü
şümnQyorlar. 

- Haksızsınız Vecihe! LQtfi 

bakilro.tcn baloya gelemiyecek 
kadar hasta ve yorgun ola'biUr. 
Fal t beni )'anına ıstememesine 
canım sıkıldı. 

- Bunda da ben onu haklı 

gördüm. Sen.in baloya gitJrnene 
mani olmak istemiyor. 

- Allaıh göstcıımesin, ni anlım 
yanımda olmadan hiç iben baloya 
gider miyim? 

Vecihe bu ma2.Cretimt karo! 
ediyordu. bir taraftan o, bir ta. 
raftan Lutfi ile beni almağa ge. 
len Lutfinin arkadaşı Cemil bir 
saat durup dinlenmeden rarar 
ettiler. Nihayet ben de razı ol· 
dum. 

Baloda Pertev de vardı. Per. 
tevlc geçen sene Bostancıda ta. 
nışmıştık. Vecihenin öt1::ki arka. 
da~larma benzemiyordu. Ciddi 
bir hali vardı bu delikanhnm. 

Salon; dersi. imtihanı, istik. 
bali unutmuş, çılgınca C"ğlen~n 
bir kalabalıkla doluydu 

Cemil derhal Vecihe ıle dansa 
hnşladı. Peıtev de bnnıı. doğru 
eğildi ve beni dansa davet etti. 

(Devamı ııar) 

YILDIRIMIN TUNADAN 
EDIRNEYE DONÜŞÜ 

Ri.:stem, Niğboludan ayrıl 
dığı ve amcası Doğan beyle 
veda ettiği günd~niıeri ıev. 
gilisini dütünüyordu. 

Y oJlarda omm hayali gö. 
zünün önnüden ayrılmıyor. 
du. 

Rüstem, Tuna yıldızının 
kendisini ne kadar ıevdiğini 
biliyor ve: - O, beni unut
maz ... diyordu. 

Rüetem bundan ıonra • 
padi,ahrn emrile • maiyet ü. 
merası arasında hizmet ede
cekti. 

Riis'ı:emin ~imdi kafasını 
kurcalıyan bir füpheıi vardı: 

- Ya padişah Martadan 
hoşlanır ve onu Rüsteme ver 

? ' • mezse ..... 
Rüstem bunu dütünerek 

at üstünde gidiyordu. 
Yarı yolu bulmuşlardı. 

(Devamı var) 
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Atletizm grup 
bırıncilıklerı 

AtdU:un Aj:uılığındıın: 
20 Temmuz 941 tarihinde Ankaradn 

yapılacak Tllrklye atletizm grup b!· 
rinclllklcrln aşağıda yazılı aUeUerle 
fştlrAk edılccektlr. 

Bolgemizl temsil edecek bu atletler 
en geç 16--7 9U ç:ırşnmba günü ak· 
şamına kadar ikişer fotoğrn!ln ntlc 
Uzm ajanlığına müracaatları tebliğ 

olunur. 
Muzaffer, Cezmi, Oskan Veıldemir, 

Rıza, Eşref, Canis, Jeba Yavru, Ke· 
mal, Varak, Al~attln, Necat, Abdur 
rahman Muhittin, Ahmet, Selim, Rem 
zJ, Merih, SudL 

15-7-941 

fl A B E ;{ - Aksanı postası 

D IŞ MACUNU 

12.33 TUrkC'e 

• pıAklar 
12,45 Ajans 
13.00 Türkçe 

plAklar 
18,15 Karışık 

program 
18.03 Orkestra 
18,30 Memleket 

~~:~~ =~0sazı. Dişlere hayat verir 
gazctesl 

20,45 Neşeli par- ... ı--ANCAK,--ıııııı.. 
çalar llP' ._ 

postası 

18.40 Orkestra 
19.00 Yuva saati 
19.15 Orkestra 
19.30 Ajans 

21.00 Zirant tak· 
viml 

21.10 Saz eserleri 
21.30 Konuşma 
21.45 Kl!sik 

Türk 
s1kis1 

22,30 Ajans 

mu· 

Şubeye davet 
ı:seyoğlu YcrU Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı ve tUtUn 

ikramiyesine mUstehak maım subay 
erat ve §ehlt yetimler!n.lr. 941 t1ltUn 
ikramiyeleri agağıdaki gUnlerde öğle· 
den evvel dağrt.Jlacağuıdan kendileri· 
ne tab.'tis edilen gUnıerde cllerfndekl 
vesaik ve dörder ad t fotoğraflan ile 
şu~ye gclmelerl. 

2 - Karışıklığa sebebiyet verilme· 
mek için herkesln cUzdanında yazılı 
numaralarına göre tahsis edilen gün· 
do tıracaat etmeleri nrı.o olunur. 

(10~58) 

~ *. 
. çarşamba günU maıru 

r;ubaylar 1 30 
18 -7 941 cuma g11nU maHU subay 

!ar Sl-65 
21-7-941 Pazarte.ııi gUnU malcı e· 
rat 1--40 
23 -7-S41 Çar§tı:nba gUnU malili e
rat 41 80 
25-7- on c;uma günü Şehit yetimle
ri 1~0 
28-7-941 pazartesi gUnU şehit ye· 
Um! ri 31-60 
30-7 041 çarşamba gtlnü şehit ye· 
timleri 61 90 
1-8 941 cuma günü ~ehlt yetimler! 
91 120 
4-8-941 pazartesi gUnO ehit yetim 
lerl 121-lriO • 
6-~ 941 çarşamba gUnU şehit ye· 

Her sabah, öğle ve 
akşam, her yemekten 
sonra mutlaka fırça
l amak şarttır. Bu u
sulü şa§madan, mun
~azam bir metodla
'akıp edenlerin dişle
ri mikroplardan, has
talıklardan muhala
za edilmiş olur, pas
lanmaktan ve çuru
mekten kurtu

0

lur. Her 
l;aman temiz, parlak 
•ıe güzel olarak kalır. 

ile sabah, öğle ve 
ah§cun her. enaekten 

sonra günde 3 defa 

Eczahanclerle bUyUk ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

T. tŞ BANKASI 
Küçük T asaJTuf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞ1DELER : ' Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 8 1kiııc1te§rin 
tarihlerinde yapılll'. 

1941 lkramıyelerı 
ı adet 2000L.lık = 2000.-Llra1 8 • 250 • - 2000.- .. 
2 • 750 • ... ı~.- • 8:1 • 100 • m 3:SOO.- • 
• • 1000 • - 8000.- • 80 • 150 • - ,000.- • 
f • ısoo • - 2000.- .. 800 • 20 • - 6000.- • 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 1 O ve 20 par alıkların tedavülden 
kaldırılma~ı hakkında ilan 
Eski nikel :5, 10 ve 20 paralı'tlann yerine dantelli bir kuruşluklarla 

bronz on paralıklar darp ve piya~.ıı.ya k!fi miktarda çıkarılmış olduğundan 
eski nikel 5, ıcı ve 20 r aralıklarr.ı U.6.9ıU tıırlhlnden sonra tedavülden ko.l· 

T1 iU• Gaııg • eı;ltQrun:k p: ırr~tH~"tlı?'!lIDi en 
1Ubaren artık tedavll! etmlyecck ve bu tarihten iUbaren ancak bir sene mUd 
deUe yalnc malsandıkbrile C . .Mcrke;. bankaaı şubelerine ve C. merkez ban· 
kası gıutcsl olmcyan yerlerde zirı:ı.at bankası şubeleri tarafından kabul cdl· 
lcbllcc.wkUr. 

Ellerinde bu u1ek paralarda!l tıuıunanıe.rm bunlıı.n malsandıklarUo c. 
merkez bankası ve ziraat bankaıu §Ubelerine tebdil ettirmeleri l!!n olunur. 

(029·5605) 

Umlerl 151-180 ı 
8-8-941 cuma gUntl oehit yetimleri 1 Çoctık BeklmJ 
181

-
210 

1 Ahmet Akkoyunlu 1 "" * ~ 
l<"'atlh Askerlik Şubesinden: ı •ukslm Talimhane Palas No. ı 
S. ö. P..s. Me. Dursun Oğ. Ahmet Pa7..ardan maada bergtın 8&l1 111 

Top Dag (1878) çok acele §Ubeye mu· •. ten ııonrs, Telefon 4012-7 • 
racas.t! ua.n olunur. • 

ara Jandarma ON. K. Satın alma Komisyonundan : 
Mil{ tarı Cinal Fiyatı M. teminaU Şartname İhale gUn ve saati 

' bedeli 
kuruş Ura kuruş kuruş , 

214.19 metre yazlık ctbJsc kumaıı 75 0.3S2 25 803 30.i.941 çarşamba saat 15 
60 00 metre ktşlık elbise l • .ımll§I 310 10.674 00 943 31.7.041 perıembe 

" Hl 
28.250 metre kaputluk kumaış 350 6.103 75 495 l.8.941 cuma • J5 
14.100 adt-t k!llm 335 3542 63 236 4.S.041 pazartesi 

" 15 
~ 500 adet battaniye 1000 6500 00 425 5.S.941 salı " 15 

Miktan, c nsı, fiyaU, muvakkat teminatı ve şartname bedeli yukarda yazılı beş kalem malzeme hizalarında ya· 
zılı gUn ve sa01tıerde Ankarcda komisyonumuzun bulunduğu mahalde beş kapalı zarf ekslltmcslle alınacaktır. Şart· 
namel r bedeli karşılığında Anknrada ltomisyonumuzdnn ve tstanbuida J. Sa.Al. Ko. nundan ve J. diklme\•lnden a· 
lınır. Nümun lcr hergUn komisyonumuzda. görUlUr. İsteklilerin kapalı zarf tekJl!lerlnl ihale zamanından nihayet bir 
sas.t cvvcllnc kadar komisyonumuza vermeleri. (4260·5i75) ' 

Acele satılık Arsa 
KArtaJ Maltepesinde. Kuruçcşme 

mevkiinde Bağdat caddeıı!ne 2 dadi
ka meöafede 544 metre murabbaı ar· 

ea acele olarak satılıktrr. Tallpler!n 
Vakıt gazetesinde Adnar Evclmlğc 
mUracnatıerl. 

15 TEMMUZ-~ 

Bat\ Di9, H ezle, Grip, Romatizma 
Nevralji. Kınkhk •e Bütün Ağnlanoazı Derhal Keee' 
icabında fODde 3 ltqe abnabilir TAKLITI.ERINDEN SAKININıı 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

işletme Umum 
15 n~u to!I :o-ıı tnrltılndt"ll ltıooren : 

1 -- Bnnliy1.i yolcu tarifeleri!·~ :z.nhlre tarifesi harlç oımak Uzere. dc:ııı' 
yol!ı::.rı esas tarifelerinin 6 olan P.mı:all, nakil llcretlerlne mlinh:ıs;r oınıa~ 
tarife vahltlerı ile ha~ıı zarbmdan çıkacak santim kesirleri santımc 1 
edilmek fnrtile "U,3., c çıkarılacs.'~t:r. l 

2 - Ana hat tarifelerinden D .D. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ıoı. 
::.09, 112 tf 

201, 202, 203, 204, 205. 206, 208, 211, 212, 213, 2115, 217, 220, 222. 

224. 22~. 226, 227. 228, 220, 230, 231. 232, 233, 234, s 
.. Maktu ücretlere aa III. ü:ıcU wsma,, 236, 237, 23~. 239, 240, :?41, 

2 l3, :::44. :<45, 246, 24i, ~50. 251, 2fi4 255, 256, 257, 258, 259 
Mudanya · Bursa tur'.felerind m. M.B. 1, 3, 4, 5 
Saıruıun • Çar,;;aınlı•ı tarifelerinden: S. S. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, S 9 
1'~rrurum hudut tarlfelerind-:m: 10, 20, 21 sf 

numaralı husuııt ve tcnzilU tariff'ierc 
re her mesafe !çir. tahakkuk ed(C~~: nakil Ucre tlerlnr yUzdc 5 zam yar6' 
caktır. 

Faz\l\ tarel\fıt için istasyonıa:-a müracaat edilmcsi.(42St'. 'i813} 

~. ıt 

· ·. urf 
Muhammen l:cde:ll (3900) ll .. .!l C\ian 15000 adet bUyUk hasır sUP~ 

23.7.lll41 çarşnmba gllnU saat (ll) on birde Iinydarpa§ı.da gar binası 
\indeki kom!syo:ı tarafından açık ckhlltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek l!!tlycrılerln (2&~: lırn (50) kuru5luk muvaklta~ mu''1lıı ıı" 
teminat ve kanunu•ı tllyln ettiği vı;sıılkle birlikte eksiltme r;ilnU !!ııatınıı 
dar komisyona ı:ermclcrl lAzımd.:;o. ı 

Bu ife nlt fartnaınder komls:rondan parasız olarak dağıtılmaktadır.(~ , 
Tl rklye Cumnurıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu~ tan.hı: 1888. - Sermayesı: 100.000,000 Türk Lıra..<1-

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari '•er nevı banka muameltlm. 

Para birtJrttronJett !8.1100 Ura ikram!~ 

4lra&t &ı.nka.ın:nı:ıa ıın1mbııralı ve llıbanm taaarruı ııe~ .. .-•~ ...... rı11 fllJ " 
~ ı1raaı ouıunanıara eenede • .je!a •Ptdlecek kur'e Uf' a.şağldalı' 

ç.Ul.ı.ı.9 ~Ore ı.krıı.nuye ı:ıağıt.ılarıı ııt ı:r . 

• Mll"d ı.ooo ıırıunı l .ooc ılJ'a ıoo IM1oo :;o liralık :;,OOo 111" 
• • :xıo • e.ooo • ızcı ıo • tJWO • 
t • !50 • l,OOQ • 160 • !O • a.tOO • 

co • 103 • 4.000 • 

DlKKA T Hesapıarmdıı..k1 r:>araıar bir sen~ içinde :10 lirada.o ~ 
l~mlyeı:ıJerc Juaınlye ;ıktığ" (..&JU1ı..r<k % ıt •azıasıyıe veı1Jer," ~ 

t{"~ •: 11 Mart. 11 t:la.zıran 11 Ey•üL 11 Blrinclk!\nUD :JLl'l 
r.nJe vapılrr 

.... llllilllll:!:ll5 m:l .. IEl .. BiZIH'blm~F·llliii;" .. !W~fe~~*K•m.,_m:mı1111 .... liılls' .. 

". 
1ıhayet sizden haber alabil

diğım ıçin çok b,ht;\an ... 1. Has. 
ta olmuşda bulunsanıs nasıl olup 
da beni haf tal arca habersiz bı. 
rakmış olmanızı hakıkaten anla
mıyorum. Se;.rier nazırlardan 
mulfıkat i t rler daıına ve hemen 
kabul edilirlerdi. Haıbuki Hols. 
tein o:ıları c;;kseriya k ... bul etmez 
ve kabul edecek olsa da bir kaç 
gün bekletirdi. Aleksandr de 

SlntJGcr ~ilIJcım·i 
lı meselede de yanılmıştı. 

1 Holştayn ittifakı nıü~l ~ 
c;ürük olduğunu görmcırıie• ~ 
Avu:;turyamn inhitatınU1 ~ 
kadar yakın olduğuna. iJJ8 t 
mıştı. Fransa ile İngiltere ~ 
fakının mümkün olduğunu 'f° 
lJyenlere budala göziylc ba1<

1

9
1' 

F'ransa, lngiltere ve Rusya. " 
sında bir yakınlıJa ihtinıııl0ı 
renlere de deli diyordu. tııl 
yıl bu tezi müdafaa etti ,,-e cP 
fikirlere sadık kaldr. tşte tıd 
bütün hatalarım yaptıJ1lt1 

Hochenlohe bır muhavere esna. 
sında ona "'Bu nasihatimi kabul 
ediniz" demişti. Çok nüfuzlu bir 
ad::unın hem oğlu hem de ma..h 
re~mi esrarı olma ına rağmen 

rolstein bir daha onunla gorüş. 
memişti. Nihayet bu dargınlığı:. 
sebEbini öğrenen babası gelip 
oğlunu onun nazarında affettir 
dikten sonra mesele }.apanmış. 

tr. 
Hiç ıtu .. z kabul etmezdi. Bu. 

nun için dostlaı;ının çenlreri git
tikçe daralmaktaydı. Günden gü
,kapn eri artıyordu. Mühim işle. 
ri fakır veya mazileri karrşıl~ in. 

sanlara vermegı tercih ediyor 
bu şekilde onlan daha iyi sevk 
ve idare etmek imkaru hasıl olu· 
yordu. 

Ecnebi memleketlerdeki bü. 
tün mühim yerlerde eli vardı. 
Ynhut kendi vetosunu kullana. 
rak istemediği kimselerin o yer. 
leri işgal etme ine miı.ni olurdu. 

Onu en fazla aHlkadar eden şey 
kraliyet nüfuzunu takviye etmek 
değildi. O asıl mevcut dostlukla· 
rı yıkmak istiyordu. 

Senelerce Bismarkın iki oğlu. 
nu biribirlerine ve ikisini birden 
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de babalanna karşı kışkırtmağa 
çabalamıştı. Daha sonra Enlen. 
burg'u iki mühim mevki işgal 
eden kozenlerinin daha sonra 
da imparatorun aleyhıne tahrik 
etti. itimats ızlığı onda bir cin. 
net şeklinde artmaktaydı. Her· 
kesi kendisine dlişman zannedi. 
yor~u. Hammann. şöyle yazar: 

"lktidarını tehdit altında his
settiği, kendini akif veya pasif 
bir vehim bastığı veyahut iste
rik kıskançlıklarından birine 
tutulduğu .ıaman art.ık kendin-

den geçer. kendine malik olmaz. 
dı, Bir gün ahbaplarından biri 
kendisini dalgınlıkla selamlama.. 
sa iş bitmiş olurdu. Artık onu 
düşman telakki eder ve ona kar. 

şı mücadeleye geçerdi. Bir kere 
birisi yanında hoşuna gitmiye
cek bir söz söylese ona karşı der. 

hal düşman mevkiine geçerdi ve 
bu düşmanlık devamlı olurdu. 
Uşak kullanmazdı. Çünkü uşa
ğın para ile elde edilebileceğin. 

den !;:endisinden mühim şeyler 

çalmağa veya kendiini öldürme. 
ğe teşvik edilebileceğinden kor
kardı. Dahası yalnız politika 
sahasına ve politikada yalnız 

entrika sahasına inhisar ederdi. 
Enlenburg bu fikri söyliyen 
kimseydi. Ve o bu fikre şu sözü 
de ilave etmişti. "Şüphesiz ki 
entrika daima politikanın temeli 
olacaktır ... 

Bu kadar mahimnth olmasına 
rağmen sathi kalmıştt. Bütün 
mesai ve zekasına rağmen Av. 
rupanın ondokuzuncu asır so.. 
nunda karşılaştığı üç. dört esas. 

tez ve bu fikirlerdi ·. · 1~ 
İmparatorun al ıbeti ~~ 

bu adamın il'~ gürı ·enbel"l dl~~ 
karar verebildiği "e tarn ° O 
kestirdiği yegiı.nc nıesel~:,~f 
imparatordan adeta çe~ı tÔ~ 
bütün davetlerini redded1~-o ~ 
G. b. d ":Sif ıyyon ır yazısın a : rııtr. 

yıllar içerisinde, bu adaJJl. ~ ııt: 
bir defa benimle ha;icı~ 
zaretinde yemek yemege r 
du.,, diyor. .,vl 
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