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~aA§~ 
Şark 
~arbi 

~ 

~ •~eytn'Ci'btt Yalçın 
.\laaı 

~Ilı nya lle SO\yctlcr Birliği 
~ da cereyan etmekte olan 
\ı: fi~kında ~ıl<, tnm \'e dof,'TU 
~a . r edlnmek çok zor gibi gö
~k; or. Almanlar, bıı harbe ba.cı. 
aııs n a ı t 1 h a f t a lı:inde 
lo11al'aı:ıın l.5ini bitinnevi ümit edl. 
tQ~~ \'e bunu gizle~iye lüzum 
il YorJardı 

'' llliiddeti
0

n yansı geçtl Al. 
dtıhıı01~Uları Rw yanın i_çerilerine 
~ ı;t gırdUer. B~k esir aldık
~ijet bt, bl~Qk da taşyııre tüşür. 
tlt ~' 'I'an';, tnhrlp ettiler ve t.anl;: 

; ltbtiğ~irdiıer. Fakat Rus resmi 
~ b erı de dalına mu\'affakıyet. 
IJtıe,. lhNedJyorlar. Bu resmi teb. 
~ı' tıa1.aran Ruslar Köstence 
~ı~ bir yer artık mewut ol
~!;lnı iddia edebilecek ka<laı· 
~tr0111l'ada. tahribat yaphklnrı ve 
' ll\erkezl olan Ploeştlyi yak. 
~~ tlbi. kendilcrlnin kaybet. 
' ndQn be~, on misli f112la AL 
~ .~·yaresı dü ürmüşlar, Al
~ ı\ı~kı pa.rçala.mışlnr \'C motör. 
ltt~ ....,ıan alaylarını mııll\'cyJemiş. 
~dur nus t~bllğlcri Almanları 
d~ rtııa.ktan hemen her gün 
!it~ <;rlcr \'e <"ephelcrdc mühim 
lt;ltt '<hkJer olmadığını temin ey. 

~· ~ ,.lc'-'rlik işlerinden ıınlamıyan. 
~ ; "esnıi tebliğlerde ı~imleri ge 
;'ita~ ehırtere ha.rita üzerinde ha.. 
'ıııda tnuharebenin cereyanı hak. 
~!il bir fiklr edinmek iktidarın . 

....... 
1
,._..... aJırıım bulunanlar tarnnrnlle 

11..-~~ iclndc bulıınu:v.nrlA.r -
;:"!~ lier eyden §ilphe ctmeğe 

to' 

~ t 0rtar. Çünkü her gün, gerek 
~ğ)ebUğlerinde gerek Alm.a.rı 
~ ~l'iııdo bildİrllen tayyare ,.c 
'- ~~t l'tpJannın yckfınu toplan
~ \ iki ta.rafın da o kadar zayi. 
~ .. ia~l'sl icap e<ler ki, bu kadar 
~tt, .. l"ağrnt•n nasıı olup da Jıiilıl 
~ltınc 'e tank bulabildikleri bi. 
~tlit tnı·ııı.ıu davet etmek lazım 
.\ . 
~ ltı~~tUkt<>n anla.mıyanlar harp. 
~ Ilı llffakıyetl pek ı.ııruri ola. 
L lıtıı ilıur ~ehir \"e mühim me\ ki 
"-'t ~le m~erler. llal!>uki ask<'r. 
~lı-. 1 tneşhur sehirlcre hiç ehem 
~ -~ ,. ~ 

~ tıı~11 erıneder de i mJ nadiren 
hu be\kulccyş mmtakalarma 

"'-~lt~lr lnyme~ atfederler. 
ııı:"llıue 0 Irnakla beraber, Alman 
\\ı 1 ile tıaı.aran, yanı.,nı ı;eç. 
~ l\ı ":'tı eden bu harpte henüz 
~t~tf zaptedilml tir, ne Lc-
11.~· ne de lUoskom. 
~~ >.a nııuın ilerledikleri, birçok 
.;'lıı J\ptettiklerl mulıak':ı:ak. Rus. 

1 illan ta.amızunu durdur. 
l'ı da muhakkak. Çünkü 

1 de C<'phelerde deği~lkJlk 
.., il itiraf ediyorlar. Yalnız 

Q ll\iihim olmadıklarını söy. 
ı • Almanlar loıe muttasıl 

ı 
1 

r Yardıklarmı, hatta St.a.lin 
l"artlıklarnu ilin edi•·orlar I' •• • 

~ bir 01ınıyanlar bunlım1an bü. 
t(>,.)ll'nıa ey anlamazlar ama, cep. 
ııı'lii~ nın ne demek olduğu 
~·· ile "Öriilmücı ve anJru ıl r"t. "' ~ • . 
~a harbJndP. cephe ·:rnnhr 
~lettı:ıi' ~lnıantu.r Fnın ız ı..·u ·• 
~l~c onlerfnc katar lı vüz 
d ~il Cfdr aldılar ,·e blıkaç ~iiıı 
~fa~i "llltıhueheli bitirdiler. Bu 
lıtıı btıl le Jlhe yn~ak teminatların. 

l> 

r 

l> 

z 
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Sık ~lzgflcrle tıırıınmı krsnn Stalln hattının dc.rlnlJj!-lnl göstcrmekt.edlr. Ha. 
rokM blrçoll nokfalarda. bo dorlnlikt.e cereyan etmektedlr. 

M oskovadaki mih
ver mümessilleri 

Dün akşam An aradan hareket eden mi
safirler bu sabah Haydarpaşaya geldiler 

Anam, 16 (A.A.) - Moskovn
da bulunmakta olan Alman, Ma -
car Rumen ve Slovnk bUyük ve 
ort~ elçilerile mUmcssillerl ve te: 
baasını getirmekte olan hususı 
tren buglin saat 16,30 dn. Anka.
raya gelmiş ve 17,30 da tsta:ıb~
la gitmek üzere hareket etmiştır. 
~fisafirler '.istasyonda hiikümet a
dına hariciye vek8.leti protokol şe
fi S:ıla.hattin Arbel ile emniyet 
direktörü Şinasi Tugay tarafın -
dan selfunlnrunış ve Almanya bli
yük elçisi ile Macar, Rumen ve 
Bulgar elçileri ve şehrimizde bu· 

lunmakta otan Alınan, Rumen ve 
Macıır kolonisi. ta.rafmdan karşı • 
lanmıştır. İstasyonda Tül'k mat
buat mümessillerile şehrimizde 
bulunmakta olan bütün ecnebi mat 
buat mümessilleri hazır bulun • 
makta idiler. 
~iman, Macar, Rumen ve Slovak 
sıyasi mümessilleri ile tebaası hu
ımsi trenin Ankarf. garında bir sa· 
atlik tevakkufu esnasında &ehti. 
mlzdeki vatandaşları tarafından 
izaz ve ikrt>.m edilmişlerdir. 

Bu hususi t'l'endc bulunmakta 
(De,·ann 4 iln<"üde) 

PROFESÖR OR. ZiYA GON'ON 
CENAZE MERASiMi 

Alman tebliği 

Vitebsk 
mıntakasında 
Alman motörlü kuvvetlerı 

Bir çevirme 
harekeli 

yapıyorlar 
--0----

Stalin hattında 
son tahkimat da 

işgal edildi 
---<>--

Alman piyadesi 36 saat 
mücadele mecburiye

tinde kaldı 
Londra, 17 (A.Jq - (B.B.O.) Al.. 

man tebliğinin beyanına g1Sre Vltcbek 
l.Btikametinde KurkSa dayanarak bir 
çevirme hareketi yapmakta olan mo,. 
törlU Alman kuvvetıerlnln ileri ham
lesi kızılorduyu l{fyef gehrlnl setret. 
mekte olan tertıbatmı tadile ve l!Ürat.. 
ıe takviye etmcğe icbar etmiştir. 

Bu .AlJn8D.]arm, bilyUk mll§kU!!Ua 

karşıla.şma~ta bulunduklarına. bir itl-

raftlr. 
(De\·aını 4 üncüde) • 

Sovyet tebliği 

·---Soyyet 
mukabil 

taarruzları 
Devam ediyor

1 

~ 

Kızıl ordu 
mütemadiyen 

takviye almaktadır 
Romanyada petrol 

mmtakaları bombalandı 
Londra, 17 (Radyo) - Bu sabah 

ne~redllen resml Sovyct harp tebliği: 
16 temmuzda bUtUn gUn Pskof, SmC' • 
icnsk ve Dobruisk mıntakalannda, 
~lddetli muharebeler cereyan etmiııtlr. 

(De\"amı 4 üncüde) 

Tabut Cerrahpaşa has'ahanes·nden Beyazıt camiine 
getırildi. Namazdan sonra Onıversitede 

merasim yapılacak 

Alman tayyareleri 
TOBRUKTA 
Topçu mevzilerini 

DUnkU nUshamızda. vefatını tces. 
sllrle bildirdlğimiz maruf göz mUtE'• 
ha.ss.ıalarından profesör Ziya GUntln 
~nazesi, b~gUn öğleye doğru mera
simle knldınlmıştır. 

Naa§I havi buıunan tabut, Cerrah.. 
paşa hastanesinden saat 11,30 da 

==ş k::u~~:ştı:;~ı~~;a~::~:l:;: f 

"- Çok memnun oldum. Fakat ne 
yazık ki asıl heykel çöküyor,, demiş. 1 
tir. bomhaladllar 

(\'azı:.ı 4 ün<"üde) 

., 

l'ol'\ı.1! bir netice alınıhh'1nı gör_ 
· Cephelerin yanlmış ol. 

~amı ·1 ünciide) 

1 rnzasız 
mektuplar 
hakkında 

blllerle Bcyazıta gelinmi§, öğle nama
zını mllteaklp Beyazıt camlinde mer. 
burnun namazı kılınmıştır. Namazı 

1 mUteaklp tabut, talebelerinin ve ka. 
dirşlnas yüksek tahsil gençliğinin el. 
reri Usttlnde Universlle merkez blna- , 

.· 

~Örfi idare 
0 rnutar ının 
bir tebliği 

sınıı gctiri'erek holde hazırıaruın mev. ı 

kie jtO"'acak, merhumun hnyau ve U ... 'ı 
me yaptığı hizmetler anlatılarak hatı.. 
raları hUrmcUe anılacaktır. Bundan 
sonra :C:yUbe nakledilerek aile makbe ! 

1 

beresine dc.fl:ıolunacaktır. 
Diğer tara.ftnn, dUnkU sayımızda 

merhumun bir bUStUnUn Cerrahpaşa 
daki üniversite göz servisine dikilece
ğini yazmıştık. 

Profesör Ziya GUnCln, öllimUnden 
biraz evvel heykeıtraş Kenan Yontu~ 
tara.tından mask'ı almmııttır. Merhum 
yüzUnUn mask'ı alınırken: 'l'obnıktaki lnglllz tay yare t-0planndan blrt 

Japon ıı~kı:rlc.rl bir 1dtlş sınuııuda. 

istifa eden 
Japon kabine· 

si yerine 
Beynelmilel 

siyasete uygurı 

• 

Bir kabine 
kurulacak 

Ameri a 
Panama kana
lından geçen 

Japon gemilerine 
müşkülat göster· or 

l'a~ingt<>n, 17 ( A. AJ - Ja. 
ponyamn Va§ington büyilk elçisi 
Amerika tarafından Japon gc. 
milerine Panama kanalını geç. 

Toko, 17 ( A. A.) - Rc rn~ mek hususunda gösterilen müş • 
tebliğ: kıilil.t dolayısiyle hariciye neza. 
İmparator ve İmparatoriçe Ha. reti nezdinde teşebbüsatta ibu. 

yama sayfiye~inden Tokyo'ya lu~muştur. 
-ı"'lmüşlerdir. Imparator bu ak. Sefaret memurlanndan biri 

1 b~" ekil Prens Konoyeyi ~u teşe'b~siin prot~ l!l~i~ 
.. .ıbul ctmi;?tir. Mülakatı mütea. tmde degıl, ~~eleyı hal ıçın bır 
kip Prens Konoye, istişarelerde ı anlaşma zemını buh;nak ~ak~n-
bulunmuştur. diyle maU1ma~ ~eb.ı ~ahıyetin. 

(Denmı 4 Unclicle) de olduzunu lbıldirmıştır. 

ÇERÇEVE 

Aydınhk 
Necip Fazıl Kısakürek 

İngiliz • Alman ,.e lngillz - So~. 
yet münasebetlerinin dört yol ag. 
zmdakl karanlık, artık yavaş yn. 
\a~ ~ılmaya başlamı . tır. . . 

İngiliz ~\eldlinln, komünıı
maya ka.rs1 bin bir (l\la.aı:alla.h) 
ed;.,ı i<'inde \"e adeta. tit•k<'li~·c 
kckeliy~ kendl ... inl So' yeti erle 
müttefik ilan etme-.i, nJhayct. bu 
mevıuu saran ibham gölgcl<'rini 
az çok dağıtmış ve eV\·ekc yürü. 
tülen tahminlerden han~sine hak 
verflme ... ı lazungeldlğinl az c,:o.< 
belirtmiştir. 

Bu hale göre, Almanların şark 
istikametine dümen kımıış olma. 
smda eneJ ,.e ahtr hir lngUiz • 
Alma~ ın·u.,,mıısı yer-.iz teliıkkl e. 
dilmek ı~ıım; dolayısilc mahut 
te1 imlr.in çurük bir miitalea oldu. 
~'llna hü"1<J11etmck gerek ••• 

ı;,·ct, hliAii~eJerin dıs ııliı.ndaki 
kaba ,·e umumi çizgilerine göre 
bö:\"1<'; rakat tı: planın mnhrem 
m~ktilnrr.a niifuz edebilcnler<"e 
tnmnınen başka türlü ••. Ru husus. 
ta d<'rin hlr tahlil, terkip '<' irfan 
ı,:özü, t~ziml:rin çürük d<•ğil, p<'k 
.. a~lam; \e tahakkuk ctını•miş de. 
ğil, a~·nen \·iieudc gelmiş, fakat 
muayyen bir müe"'"-İr ~·iizlinden 
ifna edilmi<> \"e tahakkıı'kuna mani 
olunmuş bulunduğunu anlar. 
Bö~ lece tezimiz ko<"aman bir 

dikta. tE'zimizin en ba ında kay
ılettl~imh ~ibi ona mani oı"n mü. 
e~ir de yine tam bir \İikıa<lır. 
Tarih il<.'ride bütU bu incelikleri 
bPlirttie;I zaman hakikat anlaşıla. 
<'aktır. 

tngillz • .Alman u;yu~mıısms miL 
ni olan, te~hi~iınizin (T) hsrrind<' 
kaydetti~iz yegane ihtimalin 
tam bir tahakkuku bnlind" Ame
rikadır. Btltttn atlmetter, h!ıdlse. 
lerfn re,·~lndeki füılüp, lşlerılc \ 'C 
sözlerde bugüne ka.dar bin bir ke. 

kemell'k \'11Zlh bir l'lnrette göster. 
mektedir ld, Amerika. bu son a.n. 
Iaşma ''e uzla~'\ fırsatına ~iddet. 
le muhalefet etrni~ ve aşn.i;','l yulro.. 
n kendlslno temayül zorunda olan 
lnglltcrcyi peşinden sürüklemiş. 
ttr. 
Amerikanın böyle bir uzla.51Jın.

ya nI~ln t.nraftar olmryaroğı, b:ızı 
bn~muharrlrler müst~--na, fakat 
bir pal'!,'a irfan , .e görü~ sahibi 
oln~ iı.nhtan müstağnidir. 

U:d:ı.şma ve bwıdan dof;'11.C8k 
yeni An·upa ve dünya karşı roda 
Pıısf.fik:ı. ve Anupa p:ı.mrl!l.nnı ta.. 
ınamlylc t<aybetmek korlnısu; ,·e 
bin bir naz ve tereddütle ya'-as 
}'Maş lıarp sanayi.ine çc\Tilmlş 
olan Amerikan endiistriynsmın 
birdenbire ağ.ıı açık kalmnk cndJ. 
Bcsl .. Bu, hemen hemen Amerika. 
nın frliıketi demektir. 

Hakikaten bilinmesi, anla.~ılma.. 
sr, tnhJiJ ve terkip edilmesi esas. 
Jı blr irfan ist olan ha da\"ayı, 
Amerikanın bir tn~llz _ Almıın 
uyusmnsma razı obnıyacağı danı.. 
mı, ewelki günkü (Vaklt) da 

Sadri J~rtem pfi{ !!;Uzel inceıemlş, 
dola),silc tezimizi büyük mlkyns-
t-a snğlamlaştımuştır. . 

Almanlarm Auupa sark lstıkn. 
m<.'tinde fatmin edilerek, gıı.rp b . 
likametini kısmen ı;cr ıest bınık. 
mnk tertibi içinde açılan ve böy
lcr~ kapanan anlnsmıı. ihtlnuılln. 
den sonra artık cihanın bundan 
bi)yh•ki m~nzarıısı galiba udur: 

f,.in Japon\·a \"(' Am<'rikanııı ,. c . ~ üthi 
ıla ııek ya'kımla kan. ıwagı m s 
eşsit ve izahsız hir dün~:n harbi .. 
Yahut pek hafif hir itıtımalle ln 
gillzlerln, Alman - So\'yet hıı;bin 
den sonra Amcriknlıla.rn mbrır .... ·ı 
,\imanlara elini uzatması .•• Bu, bin 
hl dürtüklcyislc uylmd:uı kaldırı. 
ln~llcnAmcrlkn~'I birdenbire şap:ı 
oturtmak ola.cağına göre pek a.7 

muhtemel. .. 
Bir azl.'.metli dünya harbine gi 

rlh·onıı: \P. eğer Almanlar Sovyct 
R~syn hedefi üzerindeyken İn . 
gtlh:ler ,.e Amerikalılarca mıığlftyı 
.-~lllem~e, ilk defa o1ara1• bJ'lle. 
cleylm ki, ondan sonra mağJüp e. 
dilmesi lhtlmalfni zayıf görüriim. 
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Dehşetr bir ç tır'dı ve u'ğ ultu ile silkindi; bjr dal
ga ha ından a . .tı; tutunm ak için el attı; kayığın 
oturak veya küpeştesini değil, değil, bir kaya par 
çasını buldu. 

ı: urwnla:rm ustünda ' 
a.kb :ı yuvalan vardı; s 

ınd b1 e her tarafta 

dol 

ı r c :vr 
kudurdugu sırada adanın manza -
rnsı en c Aıir larm tuylenni 
Urpertec k kad r mUthi J. Fn.kn.• 
Ali b rm hiçbirinin farknıda 

dl'ğfldl; ıı: rn yarı baygın bir hal. 
de kayığın omurgasına yaprş:ınış, 

kendisini artrk ta.liln ellerine bı • 
rakınu:!tt Za n aklı başında ve 
lradcs ne h.kim o ydı ne yapa. .. 

bilirdi kı.. Fırtın ya karşı gelip 
de binl rce insanı birden yutac!lk 
eruıav r agızları gibi onn uzanan 
ve ynkb.cµn kayo.lıldnrdan kurtuL 
mak mümklın ol::ı.cn.k nuyd.J? 

D hşeW bir ç~tırtı ve u~;nıtu ı. 

le silkindi; blr dalga başnıd~n n .. 
tr; tutunmak için el attı; kayığın 
otl.lI'ak veya klipcşteslni değil, bit 
kaıya parçasını buldu; zaten kal -
ç:ısı da fena ilınldo ğnyorou; bir 
kayanın ustilnde olduğuna şüphe 

yoktu. Yanı'.b!ı mda bir çatırtı du.. 

yuldu ve dönilp baktı, kayığın bir 
defa daha dalı:ral r tarıı.fıtıdan ka.. 

yalara çarpılarak ~als.ndığmı 

anladı. Arlr'k buradnn bru:ka hiçbir 
yere gidcm zdl AC!lbn dC'niz ort~ 

sın.da mı bulunu ordu; ydksa sa. 
hı1 miydi? Gökt<' yıldızlar qııldı • 
yordu; doğuda hafif bit aydınlık 
ba.~lamıştr; batı görünmüyordu. 
Çünkü om.da rp ve yalçın kaya. 
lı'klar yUksclfyordu. Şurndan bti • 

rndnn u, nm b ~a • 
ln.rm s e ı duyııluyotdu, bay,ktış_ 

lar ötU~ordu; yarasalar uçuşuyor 
du. Ali di kkat edince sa.hille e;no. 
disl a.rn r a fkI SlVti kayrının 

daha bu undu unu göıdil. Onlar • 
dan s r mıak sur Uyle sa.btfe t1k. 
mak milmkündü. Hem n bunu 
yapmağa kanır vertli; çDnklı dal. 

gnlıı.r onu bulundugu yerde-tı ala • 
rak t krar dcnıze atabilirdi; haL 
til f >!n:la olmulüıızın bö~ıJ~ bir 
kayanın u tUne a.tılmssı, orada va 
kit m den uyanması ve tutu • 
nabılm i btı lı baiima bir tall e8e
nyd1. 

Ortalık biraz daha aydmlanın.. 

ca kayaltklnrm urasmda bura • 
smda mağaralar dn bulunduğunu 

gördü. E P r aeele etmezse ve bir 
şe.}ler bülup .}emezse burada aç -
lıktn.n ölec kti; çektiği bunca znh 
mctlP.r bosa gidecekti. Fakat et. 
rafta kiinSeleiin gorlinmedlği ve 
kims ııin barınmasına da yaramL 
yacalı: olan bu yerde karnım na
mı doyurabilirdi! Evveli!., fırtına • 
mn sahile ve ikayalrklnm vurarak 
öldürdüğü balıklar bliluıınuısı ih " 
timallni dUşUndU. sonra ka;ynlann 
oyuklarına ~ uva :) apmış olan ve 
binleJ'('esl ımdl gUneşin ilk aydın

lığına karşı uqu an mnrtılartii yu. 
murtalarmı hnbrJadı; bu yumur • 
talar ayni zamanda onun susuzlu-
ğunu da gi.derebilinli. 

Her şevd n evvel şu kayanın 

üstünden ve dalgaların hUcınnla • 
rmdan kurtulmnlıydı. Başmdaki 

çevreyi ç6zdu, ucunu nı;'Ztlln aldı 

ve çiğncdı; sonra dqlga. geriye çe 
kfldiği ırad:ı snlıll tarnfmdnld k • 
yalığn sıçradı: tutundu. Dalga i
kinci d fa g(>?iye çekildiği zaman 
da öteki .knynlığa ntlndı; böyle_ 
ce ken'.ll ini s hile nttı, 

F rtma hnfifllyordu. 

D ruz yumu >ordu. 
Giln An do u d wlarmm ar • 

r kay c p rçııl:ın • 
dı bu durgun d nizden A 

n olu kıyı :ınna donmeK, bir ta. 
rafa çıkmak mi.tın lındu. Ufukta 
kızartın tE>p ler Ovacrk i:fyUnil 

çevre ıyen tepelere ne kadnr ben 
ziyorou; hfllkf onlnı rn ta kendisiy 

di. 

C n Ali bulunduğu yerden kalk

tı: ta.şiar arasında ölmliı balrk • 

lar v rdı, ı: kin onları içı çekme. 
di, yukaı ıya baktı, m rtılarm e-n 
çok konup kalkt ki n yerler yuk
sekti, fakat daha ğıls.rdn t<' < 
tük yuv !ar v rdr Tırmandı; yi • 

yecek bulmak Umldi ve yaşamak 
lhtJyacı ona kuvvM vemı· ti. Çok 
geçmeden bir yuvaya yetişti: mar 
tılar onun başrnın tistüne kadar 
geliyor, kanat çırp:ryor, acı çığlık
lar atarak uzakla ıyorl rdı, 

Orada !iç yumUl'ta buldu; bir 
eliyle kıl.yalara tutunurken diğer 
eliyde lm-dı ve içti, ba kn yuva _ 

Iarda on kadar dshn buldu ve bun 
ları kAfi gördü. Aşağı indi: _ıtu}1.u 
bir klSşedo birikmiş olan kunı de.
ruz yosunlarmn uzandı. Yumurta. 
lar onun susuzlui;ınu da adctA gL 

dermişti. Rnhatlr~ duydu ve başı
nı taslara dıwndı; daldı. 

Güneş UUn yüzüne vatıl"Vordıı. 

Işıkları keskinlcsincc gözleri ka. 

maştı ve uyandı, Kendı lrnndiIJI 

nzarladı. 

- Uyuyacak ~nıan değil Hf'. 
men baıftriUn rPfllltıf' h kin lı -

yım. 

Kendı kı:ı.yığr pa.rt; l:uı.mıştı arMI. 

civard ve tid11lfa hlr kayık htı1 • 

mak thtünali dL> vnrdr. Na.<Ul Aruı

doludan buraya ilde b ılduf:'ll 

bit kavı in it Jeli se bur d n ora.. 
ya da ynl ac ldP .;itmek mürn. 
kUndü. 

Elbis(ıl rl ıy~e k urmıınştu. 

Etrafı gonbllilı k içlıı tepe. 
Ye çıknıağa karar verdi; çıku, iyL 

ec tetkik etti VE' koyun ccnubun
dn irili ufaklı, kE'ndiliğinden hasıl 
olmuş bn :ımaklnr ltal nde yukarı 

yukselen bir geçit gördll; oıadan 
çıkmnğa b::ı§ladı, Bazım kayaların 

nrasfnda knyoolu~or; gokyüzün _ 

den b kn bir yer görmüYordu; a
dım b şmda birtakım mlıthlş sır

la.:rla karşılru acak ımnı~ordu. Sa • 
ğrnıhn solundan vahşt kuşlar t1r
kerek frrlı)orlsr; ndelA kayalar • 
dan koupyorlardı, Bauın yol d6 .. 
nüyor; arMasma baktığı zıını9.ö 

kendlsinı hiç olmersa yirmi otuz 

adam bôyu Yllkırekte nsrlmış sam. 
yor; gözleri !kararıyor; hemen bil. 
tün ltuvvetilcı kayalnro yapışarak 
başmı çeviriyorou; bir iki dakfka, 
kendisini toparlamli.k i~ln ôyl('c" 
duruyor, sonra yoluna devam edi
yordu. 

(IJcvamt uar) 

Yeni Sabah 
Htıseyin Cııhıt Yaıç111 ''Suriye nn. 

taşması,. b..'ı§lıklı makalesinde neşre. 
d!Jen Surlye IUIMınw mctnJnl balıls 
mevzuu yaparak diyor ki: 

''Hllbul cdlleıı relimi ''flotıoıı,, (111. 

1 ı fjer'lye)ye göre ıırlyc• vlı.kll5ı ııa.. 

dece mahıUU ve ıısl<eri bir hlldl!Mıdtıu 

lbnrı,tttl. Ve iki kUırıu11118n tarafından 
matuılUnde hlil \•c fn lııdUml tir. W.... 

ortnaakl 
lı mlk'&; 

dmd n bUtun ıhtışamı ile yU.ksell• el r lı;lnd bite tn ıılann r.avablıi 
:yordu. Ali elbiselerini de kuruta- kurtarmak lçlıı çocııl< oyunlnn kadar 

bilecekti, sonra buştnm çaresine safdil.An u uller '" muameleler icat 
bakacaktı. Adamn gör\lıien hiçbir ctnwğe im ı.ndar ebeınttılJcrt vcnnel~ 
tnrııfınd ot \; w nçtan ener Yok· rt ve lteodJ ltL'Ddil rlnl ııldatmış görün 

melerl tuh rınıı:t.!1 gidiyor ... 
tu; Y ll namına her şey s:ı.hllde-
ki kaya.lan yPr ver örten koyu HUscyin Cahlt Yalçın, bundan aom. 

ra. İngiliz baıvekfll Çörçllln Frana.o 
~ yosunb.rdnn lbarettl L5.ldn nın Suriyedekl haklnruıı tnglltercnln 

Yapağı ihtikarı 
davası 
--<>---

3300 lira gayrimeşru 
kar temin edilmiş 

Gnlatada Ömer Abld hanında 16 
numarada yııpağı taclrt İhsan, Zeki 
Ssrıbeklr \•c ortakları Yorgi Kabasıı_ 
kaim muhaltemelertne dlln de lkfnci 
asliye cezada devam cdllmlştlr. 

IJilnkU ceüecıe ctlrmUmeghudu ya. 
pan murakabe memuru Gayret Yel -
mcr ile poJU; memurları d1nkmmlştlr. 

Gayret Yelm~. taclrlerın 20 ton ya. 
pağırlıın gayrimeşru olarak 8800 lira 
kClr temln etm k lSl!!dlkler.nl ltendisl.. 
nln fabrikatör Snrııinın kt'ıtlbi imiş 

gibi yazıhırney giderek içinde 8300 
Jlra bulunan zarfı Zeki • arıbeklre ver 
dl~ini söylemiştir. 

\luhakeme, başka bir güne kalmı 
tır. 

Depolarını kapayan 
oduncular 

---0---

Sürgün ve para cezası· 
na çarptırılacak 

Odun fiyntlflti etrnfmdakl tetkiklr. 
ıere clovam olunmaktadır. •retk!kler 
biter bitmez mes ıe fiyat murııkabe 
koırtfsyonunda mevzuuooh" edilecek., 
tir. Maamaflh kontrollere de dovtı.m 

edilmektedir. Kontroller runnda 
bazı oduncu! rın, 8Cbcbsiz ycnı dUk. 
klnJarını k p dıkl n g rUlmU§tUr. 
Bunlar hakkında zabıUar tutulmuş
tur. Bu gibiler mnıı korunma kanu
nuna gtıre. l!l'llrg1.in eezasllc cualııncb. 

rılııcağl gibi 700 liraya kadar ağır pa.. 
ra cezasma d:ı çarptırılabilecektir, 

Otobüs içinde kanh 
bir boğuşma 
Biletçi ile kontrol 
biribirini yaraladı 

Cihangir • Edlmeknpı arasındu I{ .. 

Uyen 3140 numaralı otoblliı blletçUıı 

Ahmet oğlu Samı dlln otobll e bilet 
kontroıu için blnen kontrolör Ne:ıet 

Ue yanlış hır btlet yüzUridf"..ıı kavgaya 
tutuşmuştur. 

Kavga sırasında SAiih o kadar Sinir 
ıenmlştır ki, eline geçirdiği bir demir 
parçasını Neş Un yilzOne tırltmış, 

yaralamıştır. Bunun tızerinc Neşet de 
üzerine attlmıı kendi.sini yumrukla 
yllzUnrlen yıırafamı§tır, 

Otobtlııtekl yolculnrın bağırıp çağır 

mnsı fizeıino koşuşan pollslor iki kav. 
gııcıyı yakalamışlar, tedavi altına 

nlmışlardır. 

I ktiaat vekili bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

Kısa bir zama.m:lanbc:ri şehri. 
mizde istirahat ve tedavide bu. 
lumı.n lktısat Veh1li" Hüsnü Ca. 
kırın bu akşam Ankaraya dö. 
ne<:cği haber alınmıştır. 

Amerikadan 
manifatura geliyor 
Amerikava slpa.t'iş t,>dile11 mü. 

him miktntda manifaturanın ilk 
parfö:i voldndır. Amcrikadan, 
d~'"T mcmlekeilere na1..aran da. 
ha. ucuz fivatlara manifatura e
min olunmuştur. 

bcyıı.nııtını kaydcu relı şöy1e d-Ovo.m 
etmektedir: 

":t.ntcrı hiç ldııı • Jıı14llt n•ııln Su .. 
rıye)'l emJK!r.valhıt bir hını '""'kile 
bı1UAya kalktıJtını clMI wretıe aklı. 
na gctıreme?..dL lngU&.erc OrtJ)farırta.. 
ki nıev1dlrıl ğlıımlaşt.ınnak ve em .. 
ai.1(lt altında tutmak IÇln rlyeye 
aı koymak r.anıretlnde ldl. Fakat 
l!'rlln!UUUD ıiyOO ld Mklarmuı ın.. ı 

glltere Wafından tanınmakta devam 
edllooefl tıakktndılkl teıölliatlanndan 
sarih bit mana aıiliunAk r.orcJur. 
Eğer VI l bUktıınotlnln 11.ııar otttğt 

ooktal nazıır Ue- lııgllt baıveklll .. 
ııt.ıi vetcllğl tcmlnnt btrlblrlne uygun 
be yani marepl p ten ue l!Atet Çör .. 
çil &YJll ll9IU1 ile konu urorıar ve ayni 
mı&k.i84ı ifade edl701'lar lııe b41tU.ll oı. 
1ııaa büyük bir hayret IObıde laılMlak.. 
tır. Bizim lf8)ııri kannatlmlze göre her 

rt TEMMUZ --==!i. 

1
f Örfi id~re 
·ı kom11tanlığ1-

E t ~nar hını'! .. kal~a- ı nm bir tebliği 
cagı haberı uzerınej 
Evvelki gün mevsimin rekoru denecek ı 
kadar fazla kasapltk hayvan geldi j 

l mza.sız ve adressiı 
mektuplar nazarı 

itibara alınmıyacah 
Orfı ldare Konıotaıılıtmd:ltl: v;t 
Komutanlığa gelen bir c;.ok rne~ 

lar meyanında bir kısmı da ırn 

Murakabe komisyonu bu gün narhın kaldırılması 
meselesini tekrar tetkik edecek 

adres \'c hUv!yetleri yazı.tmıunı~ . .:. 
h!ı.kikate uygun omu~ n bında yr, 
mış buJunmBkt.adır. Ayn• zall\ll~ 
muhteviyatıarmın dellllcıi ve ıst~ 
edilen esaslan da bellrtlfın"mefct~~ 

Bugün t.oplana.cak tıynt muıakabe 

komisyonu koyun etinden rınrhm knl. 

dırılnınsırun münasip olup olmactııtını 
Jklncı defa olarak tetkik edecek ve 
katı kararını verecektir. 

Komisyonun gördllğtı !Uzum üzerine 
dUn belediye iktisat müdürlCğU namı
na pay mtthalll ve mezbahad:ı. t tklk.. 

Valinin dün 'ü 
te kikleri 
- .... -

Barbaros heykelin1ıa 
dikileceği yer tesbit 

edildi 
........ --<>--

Dolmabahçe stadı 
tanzim edıhyor 

Vali ve bclcdıyc relci UiUI Kırdar, 
dUn saooh yanında şehlrdllk mOtc
hıı.ssısı Prost olıtut,u halClıı B slltta ,. 
tııkl Barooros tllrbeaıne gıa rek tıu.. 

rada tetkikler bulunmu ve ll:ırba,. 
ros heykelinın dıklleceğl ver te.'!blt 
edıimlştlr. 

Heykel ıçın en mUn ıs p yerin ştmdl 
yıkılmakta bulun n karakol bınaıruıın 
arsası olduğU anbşılmışUr. Heykel 
buraya rekzolunduğu takdirde hem 
tramvay yolundan, h m de dcnızdcn 
mükcmmeleıı t;fiı.t(UL>blleC!el<Ur . 

l3arbllro3Ull Q.bld at ak dem praf .. 
aflrlertnden beykcıtN1'.! ZUbtüJ.rurıe. 
oğlu ve Hadı Bom turntıncııuı y pıl • 
caktıt. 

S tıanın açıımwıı için burada kalan 
sôn tıına hlldcltl <,; t.aı ve ka ık 
fabrikomdır. Buranın d !ıttimlAk m•ı. 
aıncıceı yukıtıda bltlrfklcek v yı .ıı. 

rna ışıne bl..§laruıc:ı.klır. 

Vnll buradaki tetklkJ.,rıncı n a< r 
Dolmabalıçc stadyum sabb.Jlını da gc .... 
nffş iıiş!latt tetkık ctmışUr. Bu sene 
tadın tribün tem ı rl alilacak v~ 

pist maçların btıd n t ıb.yc 1 mllke•. 
lctleı·in istifade edchllcu•klen hale 
getirilecektir • 

Adliye vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulur.an adliye f'· 

kili Hasan Menemcncioğlu, dün, 
lstan'bul cumhuriyet müddciu. 
mumiliği makmnmda. tapu dni. 
resinde bulunan sulh hukuk 
mnhkemelerirlde. Fntih ulh mah 
kemclerinde, EyUn adliyesind 
meşgul olmUştur. 

GALATA BEŞİKTAŞ VE 
SARIYr~R MAHKEl\1ELEH1N1 

W.b""TKIK E'ITl 
Şehrimi.zcle bul .. nan Adliye 

Vekili Hasan Menemenci%1u. 
bu sabah da şehrimiz a<llire t~. 
kfüıtında tetkihatına devam et. 
miştir. 

Vekil bu sabah snat ondn 
vcla Galata, Beşiktaş sulh mah. 
ker.ıelerini gezmiş ve iiö-Jcyc doj!. 
ru Sanyere giderel: Sarıy r ad· 
liyesind-c meşgul olmuştur. 

altmcln \!01< farklı n k Uarı lfnde P... 

dl}orlar. li'okat esa haklmıdıı ı.ıunn

rncn mutabık lmlıler gtbl davrıuınıByı 
d.Jplomaııl lnccllklı>rlne uygun bulu
yorlar. ÇUukU reaııteııın llııanllo ko.. 
oqmak lcap cderBO !la~~al Pctoo 
ırnın11&1ıın Suriye ttın\ tenılek ini,, 
cllndeo bıtakmıyacatını iddia ediyor. 
ıtster Çörtll ise FrtuWlDm Surl;te.. 

deki haklarının ı.anmooağl teminatı 

De urlyenln bUn4an BODra da J.nn.. 
ııa tamm4an lırtlsmar edllme9lne tn
gllrerenltı rau olacaftıtı anlayamaz. 
Bu ancak a.ci baldkatln leu.otlııl gb-
1 nıek ı~ın hapı yald11Janl8k nC7.Bk,._ 
tlnden ibaret olabilir. • 

JııgtlWcr F.ran81Zlann illeti ne:lllt.. 

al korumak lcln Suriye anu'fmMmda 
61*1111 hllıDU nlyeı ve nC7.8ket göırtr.r
dller. Hlçblr mUtlirokede ghrlllmemlş 
derooode dostça barekl't mtllı•r ve pek 

ler yapılarak narhın devamının yaptı
ğı teslrıı:r tesbit o!unmu§tur. Bu hu
su ta belediye lktısat mütltlrlilğünce 

hazırlan&n rapor komisyonda bugUn 
tetkik olunacaktır . .Ayrıca ıuısuplar 

•cemiyeti namına da nnrhm kaldırılma 
sile fıyaUarnı yUksclınly c gı hn.kkm 
da bugün koml.syona teminat verile. 
cektlr, 

son günlerde narhın kaldırılacağı 

llmldıle lstantrııla tazla koyun gelme. 
ğe başlamıŞtır. Salı gllnll hayvan bor
sası pay mahaillnde 1280 beyaz kara
man, 240 kızıl karaman, 166 dağlıç, 

2770 kıvırcık, 95 Knrablgn. ~91'i4 kuzu 
ve ayrıca beş keçinin d satl§ı ynpıı.. 

mıştır. llu 6469 küçük baq hay,·nn 
meV81min Meta rekorunu teşkil et. 
mektedlr. Bu kadar fazla hayvanın 
narhın kalkacağı ha berlııin doğurduğu 
rekabetle geldiği ııoylenmt'kleclır. 

Ekmek çeşnisi 
de~ şti 

e 
Yüzde 60 buğday, yüz
de 40 arpadan yapılıyor 

Muhtelif makl!atlarl& ft bir ~ 
ifa etmek ka.t!dıle yazılan tııı rrıelC ; 
lnrd lmzıı ve htrli.vctlel'tn! tastl!'MI 
dcnlerin zııruretl kanuni~ otmtıııı"~la 
şahsl~tleri yalnız komutıınlıJ<c;S J~ 
IQm kalaca L tablldir. Btnaen11 ,/. 

kendisinde meden1 ve kanuni eeS$İı 
görcmlyenıerin imzasız adres ve~ 
\iyetıerl tasrih cd.lmeden göııcfC ııs' 
bu gibi mektuplar mUnderlca.tı 1" 
rı itibara almmıyarak yırtılıp ııtı 
caktır. 

F loı·yaya bedal10 
s "'ya hat edilemıyece~ 

Cumart.e i ve pazar ~11~ 
Flon, a pliıJ1an g-örülmemı.Ş 
kuln:balıkla dolup taşmakta 
duğundan, kontrol işi la) l<Çt' 
ifa edilememekte ve bı.r ~ 
kimseler parasız seyahat 5 
maktadırlar. tf" 
Bwıdan dola vı 9 uncu işle'~ 

müdürlüğü cumart.e i ve pıı 
gUnleri bu hatta işleyen trc~~ 
deki kontrol memurlarım fa 
la.ştırrnaya karar vermiştir. 

Bır çuval uncl<ln 103 aile~ ekmek çı. 
kantmaın lçln dün a~rıca btr denem 
yapılmıştır. Tecrtlbeler~ dl'vaııı edılt. 

cektır. Hamal Ücretleri 
Dığcr tıııaftnn tıugllnaen ıtılıtlrcn Cıbalıde umumi mağa1.ttl; ~ 

ek"'ll klfk un lıalilnııı değl.şecekttr. <'alışan hamallar bir çuval~ 
Ç \ ıUlı unu ;;'U"lill! )'Öı:UP 40 ı.rı>0 v el~• t Jco.thı. .,., .. ,.,;,...,, ... A. ,,,. ~t 

y,ILd. vO mı.;d y kullunııacaktır. Y - çıkarmaktadırlar. !: .ecı ve ıtt 
nı {;(: nı ekmek narhı 12 kuruş ıo ı>a. nipostahane arlmsındaki sefllb 
ra oııı.cnktır. Boylccc c.<meklcr tJlraz Galışan hanıallar ise tuttuftl 
ctıüı b yaz otacakur diklerine göre ibazan çuval 178!1 

'O . 50 kuruş almakt!lJırlnt. 

aydarpaşa .. 
arasında 

Belediye iktısa.t mUdur~ilr f yon ve mıntaka ticaret müdill'l ı 
1 aradaki bu nisbetsizliği lzalr ~ 

tetkikle_:e lbru:lamı~lardır: 0 semt iç.ın muayven ham<..hyC 

Munzam bir yolcu 
katarı işletiliyor 

A111'ara, 16 (A.A.) - Biz~ 
verilen mnlümat.a göre devlet de. 
mir yolları idaresi tarafından 
Htt·rdarpaşa Eskişehir - Af. 
vori' hattında yolcu treninde vaki 
izdihamı önlemek ve bu kısım 
yolcularının da daha mıisait bir 
şekilde yahatlerini mümkün 
kdr.-ı:ı.k maksadiyle Haydnrpa n· 
darı Eskh~ehir ve Afyona 1,.8.7.41 
cuma günunden ve Afyondan F..s. 
ki ehir ve Tlaydnrpaşaya 19.7.41 
cumartesi gününden itibaren 
munzan bır volcu 1,atarı ışlctı· 
lccektir. 

Bu katarın I l&ydarpaş..ı.dan 
kalkışı 7.15; Eskişehire varı~ı 
17,35: kalkışı 18.45; Afyona va. 
ı'lşı 2:~.45 dir. 
Diğer taraftan Afyondan kal· 

kışı 3,42: Eskişehire var~ı 8,50: 
kalkısı 9.25: Havda'1'.>a.cıava varı. 
şı 18.52 dir ve bu trenlerin Ada· 
pazarına ve Adapaz'\cnııdan kar. 
~ılıklnn da vardır. 

ret ~e ha> iyetlne bundan ılah.ıı f117J11. 
hUrmet edilf'mı•ı.dl. './'.aten kendilerini 
lınldkntto dalma Fra.ıısuiarııı mllttı.·

fil<lıırl aıJdooen 1nglll:ı.lerdım ba ka tür 

lü bir barck(·t beklemek mıuıllSIZ olur 
cJu. Fllkat tııglltcre lııık n ttalreslnd<'. 
iti bütüıı n~zııkcUerl \'0 dostluJdarı 

ibraz etmek için 110 kad.ıı.r IUrnt ıı>ıı

terll'&l' gösteraln, 11iyafli P""ııslplerlııe, 
ideıLllcrlne, takip ve müdafaa cıttığl 

dııvuya 'ııri;te)1 istıınya IJaolarkLın 

Suriyelilere vu Llı.bnanldaru verdiği 

'ııadlero mulı:ıllf bir harekette bulu. 
namaz. Fnuıaanm bundan MJnra. Sun.. 
yedelü llakkı urlye vo Lübnanm is. 
tlkWlcrinl tebrik ederek omdan çekli. 
mektcn ibaret olabilir. Hu tOrlll lktı.. 

61Lt vo lll7aeet aahalannda anlllfnıa. 
lar, bir ıstu& v tahak"ldim JaarokeU.. 
ııln ııctiecsl şeklinde SurlycWere tatı
ınll edllemer.. Bunlar bl!Mledilen dollt.. 
luğun, beııh.mea mlnnıı'!ttarlıjm ft mü.. 
şabede obuıaa menfaat blrllflnbl ~ı. 
ldıı cWği ur7.u netkc81ndo tbtlyarl 

suretio göstcrilml bir mm 

rcti tesbit edilecektir. 

Ada iskelesinde 
te§yie gelenler 

Tatil ,gUnlerindc sdadan d ·~ 
Y(!ıc1:1ıarın, t~n.ıdıkla:ım t~i' ' 
içın ı kcl"ye bırıken bınlerce ıct 
arasrndan geçemeyip vamJt'\I tıı' 
ç1rdıkları denizyol'an ida~ 
yapılan müteaddit şikliletle 
nnlagıJmıştJr. oıi! 

Denizvolla.rı idar i önü~ ~, 
ki haftadan itibaren t:A>şyı ~ , 
sadivlc iskeleye gelip bileti ol~ 
yanlnnn yolculardım iskele ıJt 
şında nyrılmalannı temin t. 
ccktir. 

Otomobil lastiği 
geliyor ,, 

Ş~hrimiz otomobil lastik tı~ıı 
teleı•i tarafından 5 lbin otOJT1 <' 
Hlstiği sipariş edilıniştir . .t\);;:ı• 
Basra ) olunda ayiardanbcrı .

1 
,·t 

liyen 2 bin adet o tomdbl (P 
kamyon lastiğ: de bugünlerde 
lecektir. 

A ... "h . . • 10 gustos ı tıyacı ıçın 
bin çuval kahve 
dağıtılacak 6,ı 

Tk-aret ofisi şimdiye le~~ 
muhtelif vilayetlere on bin ç ~ 
knhve tevzi etmiştir. Bir~ll~İ)-:ı 
ne kadar da ~tcOOk ayın ılt iJt 
cı için ayrılan 10 lb:~ı çuval ~ 
vede vilayetlere dağrtılacaktl · 

Elde kalan lasulyelıf~ 
hkumete satılabilec~.,. 

Hükfunet, tüccarın etinM ~ 
lan ve yeni fiyat koLultnaS1i~ 
sonra bu fiyatla tacirlere ~# 
etmiyen ıfasu:lyelenıi milb9,....
nı kararlaştırmıştır. d#f 

Elinde lbu şekilde malt ~ 
tacirler nümuneler v~_,,1c)t'I' 
l~nru hüldimete sa.tabiw / 

dit. ~ 
ZA YI - 1699 nwn.araıı .ır" 

plAknmı za:yl cttJ.m. Yenisinl 
'\JıQlantı yoıc.tııt• 
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h
Sovyetlerf e 
arp edecek 
~8Panyol 

gon ·· ııüleri 
~ 4Lrnangada 

ıı'IMllv· 1 :-o--
~ lt-e

1 

1
eJYon için birçok 

D ~ttı~ er tahrik edildi 
...., lG 
hartıc (A.A.) - SovycUerc 
rı 161.nı,.k lsliyen 1spnnyol gO. 

'ıı. 1'eınnıuz sabahı Sarre. 
~e·ecekur. İlk dc!o. olarak 

11..,I \'\ t.?,l'akıarına gelmekte olıın bu 

'e~ 'tc.'JYon,, cUzUtamlan binlerce 
U l'l rekkep bulunmııktndır. 
~!$ n llakıı için mUtcaddit tren

hır l!dllıntştır. Bundan ba§kn 
le c Phe Çok nakliye vasıtaları do. 

~~uıe dog-nı günlerce Alman 
t uıclan geçecektir. 

ııl•" tlııı ıu lspanyoı kıtalıı.rı hemen 
~ ~tıra aınıyıc İspanya dahili bar. 

11... k etmiş oınn eski milli 
"er lf' "Ilı "' n teşekl,ül etmckledlr. 

~ t~~kscr1 1 uzun seneler tecrU. 
~ra.r ? "ır t ''c f vkalll.de mUkemmel 

tO 

e lechiz edilmiş bulunmak-

'tlı, 'Ftır.an: 
elnebı profesörlerinden 

İsveçli 
'1. \1engham 

1 n~ diıai~ • 
hııı, deıi tacirinin, oturdu. 

<lQ tül( bir kntıru intihap 
\o~ğı ~ keti polis şefine şüp. 
~ 0~ Çin' esasen bl r polis o. 
0:.ııa ll.J;ı;.ı.rt.rınnn b kçlsinln de

lal'tııa lloUs Şefi binnnm bod -

A~!a~erek inceden inceye 
"it t1 Yaptı. 

ltı.ı Polis Dlüt-ı..-- . li t Cilı ~ısı, gız 

._.. azı veya. onun yedek 
'"' '-"an b. "•l'ord Irlni bulacağını n. 

~ ~ u. Onun bu ümidi tn • 

' edi. llolıs , bu Mı asla meyus ol-

~ nıutlnka f)ilp • 
h llnaa.tinde inat ettJ 

bıı aklı da çıktı. 
derı ta . 

'tııı ~Ud cırinin geceleri, 
ı,.,,_ a olduğu snııda ken 
"'•ıan k ' 
ı r~ atının zifiri karnn-

et"fne çıktığını ve J§ık 

H '}( B E R - A1[şa.m J>OSM? 

HAVACILIK BA • 
1 

Tayyare sadece bir harp m.Jihı 
mıdır? .. Şehirler ve milletler nra
st işlerinde kullanılan bu seri va. 
artanın günlük hcı.yatunızda da.ha 
ne gibi tesirleri vardır? 

Tayyal'Ceilllı: bir spor vasrtnsı o.. 
larnk kurulmuştu. BUyük ha'rp bu
nu silfilı haline getirdi Son Av. 
rupa. hatbi afacanl tırdı vo bu
günkü haliyle bir milletin mukad
deratmı kestirmede i.m.il oldu. .. 

Fakat; bily\lk harple son Avnı. 
pa har.hl arasında geçen çeyrek 
asrrlrk %8.DlaD tayyareJri çeşitli iş.. 
lerde kullanarak akla, hayale gel. 
miyeeek 6Urpr:iz1er mcydtuıa Çr 
kardı .. 
Amerikada BWomet.re!erce mesafe. 
ler Uzerlnde !kurulu bulunan bağla. 
rın, muarnım !i111'11.P Jmynakla.rmm 
hayatlarını korumak noktasından 
tayyarecilerin bUyilk yardmılan 
.-lakıın ...ı..... u ~-.. == 
l· rda '1Jağbra göztaşı ve kWdlrt 
serpmek lüzumu vardır. Bu bat 1-
18.çlamn işlerini muhtelif vasıta,. 
larla deneyen Amerlka.lılar fazla 
znman kaybettiklerini görmüşler. 
dir ... Bir bağ amelesi bu işin tay. 
yareler vasıtasiyle çok daha. ko. 
lay ve kısa znma.nda ya.pılacağıru 
dü§ünerek teklifte buliiilmuş ve 
hıı.kikaten tatt>ik mevkine· geçinCe 
tıı kendini göstererek, g~ztaşl 
cerpme ve kükilrUeıne ameliyelcı
rlnln diğer motörlü vasrtalarn nıı
zarnn on defa da.ha. kısa bir zn.. 
mandn neticelendirildiği görlilınU!! 
tür. Bunun için de tayyare iç.c~ 
sine yerleştirilen bir depoya. ~il • 
kürt veya gözta.§ı ına}i halinde 
doldurulmakta, tayyarenin kuyruk 
eltına doğru müteaddit borular B• 

çılınaktadrr. Musluklnrın ırums.n • 
ansı pilotun elindedir. Tayyar-.:ı 
bağ mınta.kasına girince pilot :nıus 
luklan açmakta ve serpilecek ma. 
yi yağmur halinde bağlnr Uzeri
ne yağmaktadır. Bu suretle çok 
büyük aahalar üzerine kuTUlmu~ 
olan ıbağlann ilaçlanma işi kıSa 
zamanı a temin edilebilıncktedir 

• 

ÇM'trenı 

B. D. 

sız camlann arka.tından hiç hava
ya kıpırdamndnn uzwı müddet kor 
kunç korkunç baktığını, tıpkı uy. 
kusunda gezen saralı bir adam gi. 
bi mütemndiyen dudaklannı oy -
natarak bir şeyler mınJdandığmı 

gormüştü. Adamın beyaz geccJik 
pljamnsiyle karanlık pencerelere 
böyle korkunç p:ınltılı gözlerle 
hava.ya doğru niçin baktığmı an.. 
lnmak imkansızdı. 

Polis mlltehassrsı adamın bu 
garip halini keşfedince crtes.J ge
oe, daha ertesi gece ayni saatte 
ayni yere gelerek tarassuda do • 
vnm etti. 

Her gece muntuam surette ve 
ayni saatte aynJ halin teken-lir 
ettiğinı hayretle gördü. 

Bunun Uzerlruı polis mUtchas • 
SISI bUtUn dikkatini bu garip ada .. 

Medeniyet dünya.sının başlıca 
Mvaş mevzuu olan petrol ve pet
rokuluk da tayyarenin yardmun
dan istifade etmektedir. Bilhassa 
petrol ıkuyulnrmda çıkan yangın -
1arın söndüıillmeslnde bfiyük rol. 
ler oyn:ımo.ktadrr. 

Petrol kuyularında. <µkan yan . 
gınlarda alev kuyu ağzm.dan yir. 
mj metre kadar yilksekten başla. 

jA.şA~KLıl 
makta ve bu irtüaa kadar petrol 
tazyikle fırlatılmo.ktadır. Böyle 
bir yangını e8ndllrmck için de ya 
kuyu ~e bir cölrllntil yaparak 
alevle petrol arasDll kesmek ve 
smh' &t:uJı unıua. o..tttna 

tazyiki meydana getirerek yine a
levi petrold.an yukarı atmak kap 
etm€ktedir. 

Tayyare ilo bu i;ı temin edile
bilmektedir, Böyle bir yangının 
söndürülmesinde tayyare lle u • 
çan bir rasıdın iırtibalannı kendi 
ağztndan dinliyellm: 

"Tayyarcmiz yerdeın havalanır_ 
ken pet.rolculnrm .hepsi korku ve 
dehşet içindeydiler. ÇünkU ynn . 
gın geniş mikyasta kuyuyu sar • 
mI§tı. Yükseldik, Ateşin ctra.fm • 
dn daireler çizmeğe ba§ladik. Tay
yaremlzdc çeyrek tona yakın in. 
fi!Ak n:1addesi vardı. Bunu kuyu -
nun içıne at.arak bir havnyr nesi.. 
mi çöl\:üntüsil ynpnıamız lii.zımdı. 
Tayyarenin çimlği daireler git 
tikçe daralıyordu, Yanan bir pet 
rol kuyu.su ağzında uçmn.nm bir 
volkan üstünde uçmaktan farksız 
olduğunu za.nnedeıim. Pilot git • 
tikçe tayyarenin süratini nrtt.ırdı. 
Bu alevin tazylkbıden nncak sU • 
ratle lkurtulacağınuza kani idik. 
Bu a.ra.dn. gırtlnğnnn dolan, ncl'e • 
simi ta.ıkayan knluı ve koyu bir 

mm Ustünde teksif etmeye mee • 
bur oldu. Bu garip tabiatli deri 
tüccarı, nitekim, süvari kıtalnn. 
nm hücumundan bir gün sonra 

Vnrşovadan trenle Danzige geldi. 
Kendlsini bir sa.n.lye gözden a • 

yn:makSIZm tn.klp eden polis 5c!'l 
bu a.calp deri tücoo.rmm elinde h:ı 
kika.ten kıymetli bir deriden y~ 
ptlm.IŞ valiz şeklinde büyilk bir 
çanta :taşıdığını görünce, esraren 
gız adamt, Danzlg istasyonuna çı .. 
karken tev'kif etti. 

Derhal askeri polis garnizonuna 
sevkedilen deri tiicennnın elinde 
taşıdığı kıymetli deri valiz içinden 
de hakikaten husust surette ya • 
pılmış, bugiln kilçUk tanklnrda 
kullanılan portatif bir telsiz ver. 
mc cihazı çıktı. 

Hemen Danzig t<'llsz lstnsyo • 
nunun subayı davet olundu ve tel
siz makincsı kendisine gösteril . 
eli. Subay bu makinenin bilinen 
makinelerden hayli farklı -olduğu. 
uu, fakat yalnız kendi istasyon -
larma meden mahut dalga u 
zunluğunda ~alıştığım tesbit edin· 
ce, gUnlerdenberl aranılan esra • 
rengiz casus tnmamiylc meydana 
çıkmış oldu. O esıiada Danzig fev. 

• 
1 LE 

• 
ı 

duman bulutu ortnsmdan geçtik. 
Tayyarede maske yoktu. Sadece 
ıslak hnvlular vardı. Bunlan ağ • 
zonıza tıkıyarak nefes o.lınağa 
boE;'Ulmrunağa çalrşıyorduk. Yanan 
petrolun müthiş kokusu burnumu. 
za doluyor. boğulmamağa çalışı 
yorduk. 

Bir daire çizdik. Tnyyare hız.la 
bir tara.fa yattı ve tekrar bir du. 
man kasırgası içinden geÇtlk. Sı
cak dayanılmaz bir hal 'almağa 
başldı. Tyyn.re bir tayf una yaka
lnnmış gibi sallanıyor. Pilot tny • 
ya.reyi güç idare ediyordu. Had
dinden fazla ısmnn ha.va hortum -
lar teşkil ediyordu. Alevler içine 
tepe Ustü düşmek tehlikesi geçi. 
riyorduk. GtrUağımız yanıyor, ya.. 
kıCI dum:ı.n ciğerlerimize sokulu • 
yordu. Gözlerimiz yuvalarından 
fn'lıyacnkmLS gibi ~işmişti, Pilot 
·~ .ı.vo doğna lrt yor -

du, yere yrudaşıyordı:ık. :Slr a.ra;. 
lık nefesimizi tıkıyan bir sarsıntı 
oldu. İstikamet değişUrdik ve ha
valnndık .Tayyare sarsılarak, tit. 
riycrck, sarsıntılı uçuşlarla e.ynl , 
llll§ ve temiz ha.vaya kavuşmuş • 
hık. K.tsa süren sarsıntı ile tay • 
yare 1kiye ibölüncct'k zannetmiş -
tik. Bu hissin hemen o.rknsmdan 
d:ı. bir uçurumn düşUyarmuşuz 
hissine kap1ldlk . ., 

Pilotun ve rasıdın duyduğu 
d:ırbe, bomba.lıı.rm patlamasından 
hllsıl olo.n sademedir. Görillüyor 
ki basit sanılan bir hadise, tay -
ynrcci üzerinde geniş mikyasta 
nksi tesitJ.er yapmaktadır. Fa.kat 
şu muha.Tckak ki, tayynrecllik sa
dece harp mcydanln.rmda öldüren, 
kıran bir vasıta değildir. MedenL 
yet dünya.smm en bilyük ihtiyaç. 
!arı karşısında da faali te geçe. 
rck, belki de istikbal savaşlarmm 
ham maddelerini koruyan bir va .. 
sıtndır. 

Nnkliyaltn, ziraattc ve sana~i • 
de kullanılan tayyareciliğin daha 
çok çeşitli işlere elverişli oldu -
ğunu da inkar edemeyiz ... 

knlft.de ka"rgaŞnlık içinde bulundu
ğu ve Polonya ask-Orlerl §ehri ter• 
ketmiş olduklan için, deri taciri 
sllratle gayet §lddetll bir istic -
vaptruı geçirildi. 

Faknt bu garip adam, bUtUn taz 
yiklere rağmen ne koou~u. ne so 
rulan suallere bir tek kelime ile 
cevap verme~i kabul etti, ne de 
elindeki telsiz cihcızı hııkkmdıı 

herhangi bi:r şekilde izahat ... er -
me~i kabul etti. ' 

Fakat erkanıharlnye şlfrelerile 

düşınnna süvarj kıtalarmm hn:re
kfı tı hakkında malfimat veren en. 
susun bu adam olduğunda hiç 
kimsenin şilphesi yoktu. 

Onun için, son kıtalar Danzig 

gamizonlnrmı terkedcrkon bu de· 
ti taclıi şafakla beraber kUJ"§une 
dizildi. 

Filhakika casusun bu Bobemya 
lı deri taclrj olduğuna eUphe yok. 
tur. 

Fakat bu adamın genel kur • 
maylıktn şifreleri saati satlnc na 
sıl çaldığı, fllindek.i hususi telsiz 
makine.sini nasıl ve nereden aldığı, 
nlçln bu mak1neyle şifreleri dilş. 
mnna verdiği onu tnktp ve tevkif 
etmiş olan Varşova nskerJ emnı • • 

3 

datıraıarı yazan : ADÇl eae nrab·m ey 
Aşçı dedenin gözleri görmüyor .• Bir başa bir göz 
yeter - Yedi ayda on bir Hra ile idare olunan aile 
· İşlemeli çevre - Zikir dersi .. 

47 
GQzlerimln malüli ·eti fevluı.11i.de Yarın kapıda bir kfiğıdm üzerine 

ziyadeleşti. Sol gözüm görmez. güzel celi yazı ile yazdrrrp getire_ 
Bir başa blr göz yeter derlerse de yim ona göre ipliklerini ve tülbcn. 
~ağ ~züıne de yavaş yavaş du • di alıp gelinim Fahriye hanıma 
man ve arızalar zuhur etnıl'ğe i~lctiniz !'' dedim. Fahriye han mı 
başladı. Evden kapıya giderken pek güzel nakı bilir.. lşlemegc 
önüme bakarak asaya dnynnara.k başladı.. Nihayet on be" ~ irmi gUn 
e'renlerc sığınarak gidiyorum. Et. de ancak bitirdi. Uk n çok uıhmet 
rnfımdan ge(1en ihvan selAm verir. çekti. "tövb(' olmasın ama; bir da. 
se, göremedi<Yim cihetle seIAmını ha böyle b;,r ey ınıemem !" dedı. 
alamıyorum. Karşıdan gelen ta_ Fevk iade antika bfr şey oldu. 
mamiyle ynnmıa gelmeyince tnnı. Refikama hediye verdim. Kullan. 
yamıyorum. TekııiitlUk zamcını fer mağa kıyamıyarak sandığında sak. 
sah fersah geçmişse de tekaUt sıın lamış .. Tahsin Bayın büyük lyHlk
dığmm heli malfım n. avlıklar ve. 

1 
lerine karşılık bir h<>diye takdim 

rllemiyor. Şöyle bir niyeti fnside etmek ıstedim.. RefL ya: "Ha. 
de de bulundum ki, tekaüt olaca. nnncığım ! dedim Geçenue slzc he_ 
ğmı zaman bir yüz lil'a kadar na. dl_Ye etmiş olduö-um namaz örtü . 
kil mevcudum o~un da, İstanbul. sUnU Tahain Beyin haremine tak. 
da, gerek Kandlllide. gerek Taş. dim edt'lim. Bır antikn gibi oldu. 
kasapta birer ufak hanemiz var. Çok memnun ohırlar .. " dedim. 
Şimdilik öyle bir kalabalığımız da "Baş ~zerine... Emriniz Uzcrlne 
yok, aybeay b~ lira kili ol~uğun. k.e~~lı memnuniyetle takdim ede • 
dan aybeay mezkur yUz !ıradan rı~ dcdJ. Mezkur namaz örtüsfi. 
beşer lira alarak, idar i mo.slahat nti, bir ufak boh<;nyn koyduk. Na. 
ederim, hangi vakıt maaş çıkarsa ma.zda başına koyncağı için başına 
alınan lirahra bedel sandığına ko. sikkcl şerıfe koymuş gibi olacak-

tı. Mevlevi tarikatinde ise :izin oL 
ynrmı. 

Altmı senelik dervişin fasit mayrncn kimse başma sikke koya... 
niyctıne ve küstahlık sözlerine ba. maz. lcazetnnme olsun diye bir 
km ihvan! .. Ey koca öküz! Cenabı kağıda bir beyit yazarak nnmaz 
hakkr unutup liralara güvenip bu örtilsU ile bera.ber takdim ettik: 
fşf yapncnksm koca budala!. Hırsız Do clh n altm olm lst.e.J:"8ftt 
gelip bu yüz liraları çalıp giderse hanım 
0 zaman ne yapacaksın?! Senin Sikkesi nltma gir Hazreti ev. 
mesleğin a bazlıktır. Böyle dlln_ IAoımm!_ 
yanın altın ve gümllşilnde ve lbun- Refikam ile gelinim Tahsin be. 
Iarı biriklinn~k sevdasında. değil. ycfendlnin evine gidip hediyemizi 
sin!. Eğer olmuş olsaydın senede hanımefendiye takdim etmişler .. 
bir lira köşeye koyarak şimdi alL fevknlAde makbule geçmiş., "Zi.. 
nıış adet lı"rtı.n olurdu. kir de verecek olurlarsa ya.panm. 

1321 ecnesi ağustQsunda, mu. Ama, pek çok vermesinler .. beliti 
hasebecı Tnhsin Beyin hinunet ve yapamam!. Az bir şey verirlers0 

delfıletlerile blrilaniş m~lanmı memnun olurum" dedimş. Kandil 
aldmı. seksen liramız oldu, Bu tebrikine giden refikam ilo söy _ 
seksen limyı maya yaptım. RefL lettlm: "Şimdilik her sabah aa. 
ktım hanını ile Ar:iİm ikarısr gcli • · lbah namnznıdan sonra sEICCade ü
nlm Fahriye hannnm gönUllerlni 7.erinden kalkmayxp gözlerini yu. 
almak ~ln birer kat elbise yap. mup huzuru lknlp ile yüz kere ismi 

tı ccıaı çeksin.. Sa.dasını kendisi işi. m. 
Yedi ay içinde on bir lira ile deeek kadnr çıkarıp Allnh Allah 

ıdnnı olunduk. N sıl oluyor! Dly • Allah ... yilz kere zikretsin .. Biti • 
ceksln!z. Berekltı iUUıiye!.. rlnce de üç ihlüs tılr fatiha okuyup 
Şu kndar anedebllirim: Evimi- Mevlfı.na CeialMtinf Rumi'nin nı. 

z1n usul ve fulctl, öğle ve akşam lhuna hediye etsin! .• " dedim. 
yemeği en az üç kap yemekten 
ibarettir. Karpu7., kavun ve üzüm 
hoşafı eksik değildir. Ara sıra tat. 
h ve börek de yaparız. Bir ayda 
Uç dört okka yağ, beşer okka pL 
rinç ve §eker, Uç okka sabun ve 
iki okka kahve ve buna !kıyas edi. 
!erek sair 1üak ve tefek erzakla 
ldarei maslahat olunurdu. 

Uç ay kadar evvel refika.mm 
ahhablanndan blr hatun bize gel
miş. Bir namaz örtUsU önıet;1 gc. 
Urm' : ''Hacı efendi mevlevi 11cy. 
hldir. Bu örnek bir namaz örtilsli 
işletaln. Namazdn b;ışma örtersin! 
Güzel olur .. Size ne kndar yakı. 
şır! . .'' demiş, örneği birkrp git-
miş. 
Akşam kapıdan geldim. Refi -

kam hlklycyi söyledi. örnek olan 
örtUsUnU gösterdi. Gördilm ki "Ya 
Hazreti ?.fcvllina" diye nakış ile 
işlenmiş .. Etrafında dört bt>Ş adet 
destarh sikkei şerif ı,ıenmlş ... 
FP-vkaliıde hoşuma gitti. Fnkat: 
"Bu örneğin yazıSt ildi yazıdır. 

yet §Cfi tarafından ancak şu su. 

retle izah edilebildi: 
Müteh8BSIS iddia etmekteydi ki 

bu adam doğma olarak asla dilsiz 

değildir. Zira anadan doğma dil -
sizlerde görülen fevkaltlde seri el 
lşaretlerlyl-e konufrI?lak melekesi 
bu adamda yoktu. Bu tamamile 
ispat etmekteydi ki bu adam son.. 
rndcm dilsiz olmuş, yahut dilsiz 
gibi olmu tu. 

Bunn da sebep bu adamm meç
hu l şahıslar tarafından şiddetli 

şekUde manyatize edllmesiycfı. 
Bilytik mik •asta manyalize e • 

dilmiş olan bu adam manyntize 
edlll'nlcrde görülen bir dimağ ka. 
l>llh·etini hnlz bulunmaktaydı. 

Bu kabiliyet de gözl1 kapalı ola. 
rak veya duvnr ve kapalı binalar 
gibi hailler ark115mdan görmek 
ha sasıydı. 

Umumiyetl<l manyetlzmacıla-rın 

yaptıkları bu tecrUbel~r herkes • 
çe maliımdur. Manyatiıc ettikle 
ıi şahıslar gözleri kanalı olarnk 
bir zarf içindeki mektubu veya ka 
palı bir kitabı, ynhut bir msanın 

cebindeki yazrlı blr kAğtdı okuya

bilmektedirler. 
(Devamı var) 

en dün o genç ll'~~w.. 
la bulu mussun ! 

- A~ol onun neresi gen~ •• 

DOKTORUN KOSESı 
~ •••• ş.,.,.. 

Yavrunuzun 
gözleri 

1'ıll:ır geçtıı.ı;o lruiıuı.lar ,am• 

sında mi) oplar !:-<> !alıyor; bugiln 
blrc;ok geııı;lcr Jyl gönnUyor, bonon 
sebcıbinl C,:(l(·.ı.ııdukta gö2Jero 1,Yl ı... 

kllnıanuısmd;ı arıırD!\k UUnndır. 

\ 'al>lo. doğıır doğıııa.z çocuğun gö.. 
:t.Üno !Una gösterlllr. l'nlmt ynvnı 
biraz bl\yUyllnoo bu dikkat artık 

uımtulur. Birçok yavnılnnnm uya. 
uı ın:ı dlkknt etmezler. Uynndı •ı 

\'akit çocuğun kirpikleri blrtblrtno 
ynpı:'jını tır. Hatta gö:ı. kenarlarında 
bir dııınlacık cc.mlınt de '\'ıırdır. li'n
kat bu yapı mn., \o bu l!eratını nnnc. 
de hiçbir endişe u)ıındırnuır... Çocu.. 
{;run gözünü oğtık ı;u ile ) ık00U'"
la iktifa oderlcr. Hıılbııl•I bu kUdc
kl bir gb1.e oğok su rıınırdır. Hu 
nızlJ ette göıc tu:ı.Iu su lir ) hu1 
kıı~ ıınııu pnp!ltyn, en 1~1 ç:ı) lle 
rnın3 o ~ ııpmuli fnJ dnlıdır 

Bllhıı ço<"uld:.ırın oku rlwn Hl 
den;c çnlı ırkcıı uldıklnrı \'llziJdt' 

çok dlldmt lllı.ımdır. Ziru gcnc:llkt 

"lirUlrn bütün ll'oz nadan talısll 
çağmd11 b:ı tnr. uııııns&ı derslt'rlne 
1.)1 cınlı nınynn tı~ıbcl !Ut ·dığmuz bir 
çok çocuı.ınr, gözlerindeki dnzayı 
kı•ndllerl d~ rarıı: l'tntlJCP bir ~kını 
tuı .. tnınrdır. mnııcnalr~ b ııab:ıhları 
ulannn glizJcrl görür g ·nneı. Çoetı.. 
ğu bir gli7. dolttonına ı;:öturmek fny. 
daı;ız ııayılınn7~ 

Küçllldllğtlnde şa ı bul>an rooıık. 

ıarm, bir mütrJuı ı elinde ve bu 

malı: t fl'ln ynpllınıt gö:r.lllkl rl • bu 
rınznd: n lmrtulmalnn mümlcUn ol
du~ınu d:ı hiçbir nıınl' omıtmamnlı. 

dır. 
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ay 
Ah rkap 

sahıııe .. ınde 

Yar ~, bereli 
bir ceset 
b lu du 

Dlin Ahırkapı ile Çatladıkap1 
arasındaki sahilde genç bir er. 
kek cesedi bulunmuştur. Cese. 
din Uzerınde oulunan kağı• ıarda 
bunun Mı-hmet oğlu • recip adın. 
da birisi old:•ğu anlaşılmıştır. 

Yakaya müdd~ umumılik el 
koymuş, adliye doh"toru Enver 
Karan cesedı muayene etın;ştir. 
C~edin ÜZ":"ir.dE birtakım ya. 

ra bereler ~uluı1d11ğundan dok. 
tor ölümün boğulmak ı:uretiyle 
mi. yoksa b:ışl<a hir şekilde mi 
vukua geldiğinm te!loiti için ce. 
sedi morga kaldırtmıştır. 

Necibin bir cinayet~ kurban 
gitmiş olması ihtimali üzerinde 
ehemmiyetle tahkikat yapılmak. 
tadır. 

Sovyet tebliği 
(B~ tn.nı.fı 1 ncide) 

Dobrulsk ve Novograd VoUnski mm. 
takumda Sovyet mukabil taarru...?an 
devam etmiştir. 

Sovyet tayyc.releri, dU:ınıın ha.va 
meydanlarına, dü,şman tecemmu nok. 
talarma ağır taarruzlarda bulunmu§

lar, PloesU petrol mmtakasile suıı.. 

na, Tulçea llmwılannda dllşman nak.. 
liye ve petrol gemUerlni bombardı. 

man eylemi§lerdlr. 
Bir keştt mUfrczcmlz, cephe geris!n 

de gayet Jyi maskclenmlı 8 dllşman 
:tayyaresi keşfetmiştir. Bu tayyareler 
mo~rleri bozuk olduğund:ın dolayı 

havalanamamı11lardır • .Mutrezem.!z 17. 
makinist ile 'J:1 tayya.red esir etml§
tır. Bir Macar tayyaresi Sovyet top,, 
mklarma inip teslim olmtı§tıır. 

Roga.çeften çekJlmekte olan 1lir dU§ 
man tank ta buru ihata edilerek imha 
edilml§tlr. 

Londra. 17 (A.A.) - (B.B.C.) 
G<!rek Sovyet ve gerek Alınan teb.. 

li.;leri, butUıı cephelerde luı.rekdtm 

dünkü gibi aynı §lddeUe devam ettiği. 
nl tı~ı.rmckle ikUfa cdlyorl:ı.r. aov. 
;)et' Leı:mıti, kizıl ordunun takviye la.. 
taau 'dığıru, mukabn taanıızlarmm 
gUn geçtikçe daha müessir olduğunu 

kaydediyor. Sovyet tayyareler!, dU,.... 
man ııskerlerinJ ve muharebe meyda. 
nı yakmmdaki hava ıo<:ydB.Dlarmı 

bo.nbardrman ediyorlar. 

Moskovadaki tnih 
ver mümessilleri 

(Ba.5 tarafı 1 ncidc) 
olan Alınanynnm Moskova büyük 
elçisi Fon Şalenburg Alman bü -
yük elçisinin misafiri olarak §eh -
ıimizde ka.lmıştır. 

Fon Şalenburg yarın buradan 
tayyare ile Berline gideeektir. 

zt. • * 
Misafirler! hıımil tren bu sabah 

saat 8,45 de Haydarpqaya ge~ ve 
mlBa.firler men.sup olduklnn konsolos 
luklara ve otellere yerle§tJrllml§lerdir. 

Çuval beyanname 
müddeti bu akşam 

• bitiyor 
.Ellerinde bc3 yUzdcn fazla eski ve 

yenJ un ve marda çuvalı bulunanların 
vermeğe mecbur oldukları beyanna • 
menin müddeti bu aqam bitmcktr
d!r. Beyannamenin \il!yet veya kay
makamlıklara verilmesi lhımdır. 

Her akşam 
(Ba.5 tarafı 1 ncıde) 

masında şilphe efmlyclim. Fal<at 
netlcc nl.ruıuıdığmda da şüphe 
)oktur. 

Ru larm bUtiin hUcumlara rağ. 
men ya muntazam surette, perisan 
olmadan rlcat et.tiklerini, yahut 
harp ahasına kolay kolay yeni , c 
taze lro\"\·ctler e\kederek muha. 
rcbcye muntnznman de\'nına mu. 
\'nffok olduldanna Jıü"timetmı-lt 

zamrct ke bediyor. 
Rus ordn u perişan olmadık~a. 

paniğe uğramadıkça., muntazaman 
~eklldil.çe Kil efin, J,cnlngrııdın, 
l\lo~'l\O\ nnm dUsmesi harbi netice. 
Icnıllreml~·eceği, bllald~ mücadele. 
)i Alman hudutlarından çok uzak. 
lam intJkııl ettirerek daha zorln5. 
tını.cağı ve Lıgillz • Arnerilmn yar. 
dm.ınm vctt me ine imkan ,·ercce. 
fd tabüdir. 

Fıık-ıt biz, s:ı1ii.hl~·etimiz harl 
~Jnıle meselelere knnc;mı,·abm 
ellmJzdcJ-! anın m,u u ile bir şey 
ar.l vnbi'm~1· lcln vukuatııı inkişa. 
fmı bc!dlvC>llın. 

HC~EYJN C.AJl.JT YALÇIN 

Bcrlın, 16 ( A.A.) - D.N.B. 
aansma verilen bir habere göre 
Alman savaş tayyareleri 14 tem. 
muzda Tobruk'da topçu dafi ba. 
taryaları mevzilerini muvaffakı. 
yetli bir surette bombardnnan 
etmi§lerdir. Müteaddit düşman 
topları su.,turulmuştur. 

Londrn, ı 7 (A.A.) - BugUn 
Londrada bildirildiğine göre, 12 
temnıuT.da İngiliz krtala.rı tarafın. 
dan Tobrukta yapılan baslnn d!.:ş_ 
man taarfmdan ehemmiyetli bir 
huı-uç hareketi sanılmıştır, Baskm 
Tobrukun 60 kı1ometre cenubun • 
da ve Tobruk • Elgabi yolu Uze. 
rinde 40 kişilik bir kuvvet ve bir 
avcı tank milfre-....esi tarafından ya.. 
pdnuşt.tr. Topçu ve İngiliz hatlann 
daki mitralyözler baskmcılan hi . 
maye etm~tir. Baskından maksat 
düşmana zaiyat verdirmek ve ba
zı mnlfımat almaktı. Bu hareket 
esnasında düşman elli ki5,i kaybet 
miş, ve 003 esir vermişitr. Matıüp 
mnlümat esirlerden alınmrştır. 
Baskın yapılırken hiçbir düşman 
tankına tesadüf edllınemişti.r. 1 o 
İngiliz yaralaruruştrr. üç İngiliz 
kayıptır. Düşman bu baskını Tob_ 
ruktan yap:lan bir huruç hareketi 
olarak göstermek!~ yanılmıştır. 

Sovyetler Alman 
notasına cevap 

verdiler 
Alman hastane gemile • 

rine harp gemisi 
muamelesi yapılacak 
Berlln 16 (A.A.) - Resmen bildi. 

rildlgine göre, Alman hllk1bnet1 Ba.ı,. 
tık ve buz dentzlcrine l:.astane gemileri 
göndermek u!yetindo olduğunu Vol gön 
de.r1lmck istenilen Alman gemllcrinln 
isimlerini Bovyet hUk1>.meUne bildir. 
~Ur. Sovyet hllkt.met1 bu gemilerin 
beynelmilel hukulrudüvcl ka d ~ • 
den istifade edemJyeccği cevabım vc.r. 
mJştır. 

BerlJn, 16 (A.A.) - Harbin lnsan1 
§artlar altmda ldarcsl için bıızı kat... 
delere riayet edilmesi !Uzumu etra!m,. 
da ileri s'J.rUJ.en mUtnlealara cevaben 
Alman hariciye ııazıı.rctl mahfilleri 
AJ.mruıların bu kaidelere bağlı kal. 
m:ık lçln her gcyl yapml§ oldukıarmı 
beyan etmektedir. 

Bu mUnasebctlo Almanyanm Sov. 
yeUer Birliğine bir nota vererek Ba.J,, 
tık denlz!ne hastahane gemileri gön.. 
derllcccğinJ bildirdiği, fakat Sovyctıe
rin buna menfi ve kllstı:üıça bir cevap 
vermiş olduğu ha.tll'latılmaktadır. Fil. 
hakika Sovyetlerln verdikler! cevapta 
Alman hastaha.m:ı gemilerini tanımı.. 

yacaklarını ve bunlara harp gemisi 
muamelesi yapacaklarını bildlrml§ler. 
dlr. 

BerUn siyasi mahfilleri Sovyetler!n 
bu kararınd:ı, blltUn garp Alen:.lnl 
tahrik edecek §ekildc ln.sanl prensip. 
leri çiğnemek arzusunun parlak bir 
tezabUrUnll görmektedir. 

Alman tebliği 
(Ba§ tarafı 1 ncldc) 

Berlin, 16 (A.A.) - Vitcbsk 
mm takasının şarkında k.8in S talin 
hattının son tahkimatı da pazar -
tesi akşamı Alman krtaları tara -
fmdan znptedllmlştlr. 

Betonarmeden yapılmış bUyi.ik 
r blok teşkil eden ve yeraltı te

sisa tmı da ihtiva eden buradaki 
ba§lıca mevzii tamam.ile cle ge -
çirmek için Alman piyadesi 36 sa
at mUcaedle etmek mecburiyetin
de ka.lmıştır, Bu mevzi gayet mü· 
kemmel bir surette gizlenmiş bu· 
lunuyor ve çelikten mamul mü -
teharrik kubbeleri ihtiva ediyor
du. Açıığlarm üzerinde saklanmış 
bulunan avcı askerleri mevzii ha
ricen mUdafaa etmişler ve Alınan 
askerlerini b.ir ku!'§Un yağmyru 
ile kSr§Ilamışlardır. 

Diğer toplarla havan toplarından 

yardım gören Alman kıtaları bu 
mevzlln bataryalarını susturmag-a 
muvaffak olmu§lardır. Bunun llzcrJne 
piyade kuvvetıer!le 1.stihkAın latalan, 
civardaki sığınaklı m vz!lcrden açr. 
lan şiddetli bir ateşe rnğmen birlikte 
llerlemeğe muvaffak olmu§lar ve baş. 
lıca müstahkem sığmağın mazgalln.
rma lnfilAk meddeıert yerleştirml:'er
dlr. Şiddetli tnfilAkıar neU<'esinde be. 
ton duvarlar çat\ıyarak yıkılmııı ve 
!çerdekiler ölmUştUr. 

Bu mühim mevzlln zaptından sonra 
hUcum kıtalanmız diğer müstahkem 
mevzilere, ı:ıu mevzilerin ölü zaviyele-

Harbe fılen girmiş 
oluycruz · 

Vaşbıgt-On, 17 (A.A.) - Cumburlyet 
çi l\en&töıhı>att radyoda söylediği bir 
nutukta. lzlandanm lşgall meselesinde 
hU~eU tenkld eylemiştir. 

Senatör bu işgalin birleşik Amerl
kanm kongrenin tasvibi olmadan har .. 
be girmesi demek olduğu kanaatin
dedir ve şöyle dem!Ştlr.: 

"İzlanda Avrupa kıtasındadll'. Biz 
mUdahale ediyor ve 80.000 İngiliz ıııo. 
kerini serbest bırakıyoruz., Bu suret. 
le Dk defa olarak İngiltere • Almanya 
harbine fillen ve askerl surette f:U. 
rak etmiş oluyoruz. 

Japon kabinesi 
istifa etti 

(Ba..5 tarafı 1 ncidc) 
Tokyo, 16 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre Konoye kabine
si, yerini milli ve beynelmilel si· 
ya.sete uygun daha kuvvetli bir 
hükflmete bırakmak için istüa et
miştir. Bununla beraber lmpara • 
torun emri üzerine Konoye kabi
nesi muvakkaten vazifeye devıı.m 
edecektir, 

Bu resmt beyanat, Konoyeıtln 
imparatorla 25 dakikalık bir mü -
lfilcat yaptığı Hayama sarayından 
döndilkten 40 dakika sonra ansı • 
zm. ve hayret uyandırıcı bir !ickil· 
de yaptlmııstır. 

Kabinenin istifasma :Konoyenin 
nezdinde saat 17,30 da. yapılan 
fevkalade bir nazırlar içtlmamı 
müteakip karar verilmiş, mütea.
kiben Başvekil trenle Haya.maya. 
hareket etmiştir. Konoye sa.at 
21,40 da Tokyoya dönmüş ve ka • 
bineyi tekrar toplıyarak im.para • 
torun yeni hüküm.etin teşekkü -
lilne kadar işlere d~ edilmesi 
hakkındaki emrini tebliğ eyle -
ml§tir. 

Bu:ra!ia, vaziyetin fevka.IB.de ne
mıceti clolaYısiie ımparator ve im
paratoriçe yarın öğleden sonra 
Tokyoya. döneceklerdir. 

Matsuoka, bir kaç gündenberi 
soğuk algmlığmdan muzta.rip ol· 
dui;'U için ka.blnenln fevka.lA.de 
toplantısında ha.zır bulun.amaml§, 
buna blnaen kabine başsekretcri 
Matsuokanm. istifa. i.mzasmI a1nuılt 
üzere ikametgihına. gitmiştir. 

Bil- tesadüf eseri olıı.rak ikinci 
Konoye kabinesinin istifası eski 
bahriye nazın Mitsumnsa Yonai 
kabinesini istihlAf ederek iktidar 
mevkiine geçtiği 17 temmuz 1940 
tnrihinden tam 'bir sene sonra v~ 
ki olmuştur. O tn.\i.hte Yoı;al ka
binesi İngiliz - Japon - Ame
rikan i']birliği taraftan ?larak te
lakki edilmekte idi. 

İkinci Konoyo kabinesi idare • 
sinde Japotf tarlhlr'in mühim M
dise1eri şunlar olmt tur: 

1 - ".Milli hizmet birl'ği,. nin 
tesisi ile tnlıaddüs eden totaliter 
mllll hareket üzerine btltün siya
si partile:rln dağılması. 

2 - Japonyayı Almanya ve !
taıyaya bağlıyan Uç taraflı itti -
fakm akdi. 

Toıdo, 16 (A.A.) - Sa18hiyetli 
hükflmet mahfilleri ne dahili, ne 
ele harici siyasetin ana hatların· 
da hiç bir değişikliğin olmıyacağı
nt bildlriyorlnr. 

I...ondra, 16 (A.A.) - İmpara
torun emrile Konoye kabinesi mu
vakkaten iktidar mevklinde kala
caktır. İstifaya sebep, beynelmi· 
lel vaziyeti vo milıt durumu daha 
iyi kSr§ılıyabilecek daha kuvvetli 
bir kabineye yer vermektir, 

Orduda fasulye mahıu· 
lü 3 misli fazla olacak 
Ordu, 16 ( A.A.) - Son gün· 

terde yağını bol feyizli yğa.mur
lar mısır ve fasulye 7.eriyatı i
çin çok faydalı olmuştur. Şimdi. 
ye kadar yağmursuzluktan sı. 
kmtı i~inde bulunan köylülerimiz 
böylece kuraklık tehlikesini at. 
!attıkları için derin bir memnu. 
niyet içinderlir. 

Bundan sonra havalar 
normal şartlar içinde devam e. 
derse mısrr ve fasulye mahsulU. 
nün geçen yıldan üç misli fazla 
olacağı tahmin edilmektedir. 

ri tarafından yaklaşarak, bıın!arı da 
ln!il~ maddelerlyıe taıırlp etmişler. 

dlr. Bu sureUe beton müdafaa sistE'. 
minin cenahları zarar vcrcmiyecek bir 
hale getirilm~Ur 

Bir İsveç gazetesinin 

muhabirine göre 

Amerika harbe 
. girmek niyetinde 

Berlınde buna söyle 
cevap veriliyor : 

Almanya hiç 
endişe duy
mamaktadır 
Berlin, 16 (A.A.) - Berlin siya.at 
mahfilleri, bugün Aftonbladet İsveç 

gazetesinin Nevyork mul.ablri tara!m 
d:ın verilen Ruzveltin Amerika birle. 
glk devleUerlle Almanya. arasmd& 
harp vazJyeU doğurmak niyetini blldJ 
ren haberin Alman matbuatı taratm_ 
dan gayet cidd1 olarak kar~ıl~dığı. 
'lI tebo.r1lz ettirmektedirler. 

Bu mahfillerde, matbua.tm, salA.lıl. 

yettar mahfillerin kanaatinl yU.zde 
yüz aksettirdiği beyan olunmaktadır. 

Alman hariciye nezaretinde, İsveç 
tabcrlnin doğruluğundan gtlphe edil. 
mE'mektedlr. Almanlarİn kanaatince 
hu baber, Amerlkalılarm aldıktan ted. 
birlere dair yapılan ve Alman ma
kamları ta.ra!mdsn duyulan bazı teı. 
mihlcri teyit eder mahiyettedir. Ruz. 
vc.ıtın vaziyetindeki dUşlmcesizllğe 

ve ondan doğabilecek teh!!keye, bil • 
tUn dUnya A vrupasmm nazan dikkati 
nl celbetmellcllr. 

Berllnin gayri resmi mahfillerinde, 
I.sveç haberi, Ruzveltin Avrupa har. 
bini daha ziyade ka.rıştınnaktan ib:ı. 
ttt olan slyasctlnln yeni bir delili o. 
:S.rak addediliyor. 

Burada, Ruzveltin, bu İsveç neşri. 
yatı hakkındaki nokta.l nazanru her. 
l:.alde taBr!h edeceği zar.n~dllmekte • 
•Jir. Sırası gelince Almanlnrm da bu 
hususta vaziyet :ııacaklan bayan o.. 
lunmaktadır. 

Bu mesele ş!mdWk mUnhasnım A. 
merikan millet!nl allk&dar ettiği iı;in 
bu hususta söylenecek bir §ey yoktur. 
Alman milleti hJç bir korku veya en. 
dişe duymamaktadır. Hıldlsenin bu ka 
dar ııçıkça kendisine blldfrllmi§ oı. 
ınıuıı, mezkO.r mabfll!erde Al1Il3.D şef 
tarının hll.discy1 yalnız clhıın ~ 

umumlyesl önU?\de değil aym zam.:uı
da Alman mlllelının önünde de mUn:i. 
kqa etmek azminde olduklan anlaşıl. 
maktadır. 

Bugün Alman 1ınriciye nezaretinde 
matbuat mUmcsslllcrlne §U beyanatta 
bulunulmuştur. 

Hukukudüvel prensiplerinin böyle 
bir 1h1Allni, bolşevlklerin hastane ge. 
mllerine karşı hukukube~r kaidele.. 
rinin tıı.tl>lk edilmlyeceği haltlmı<la.. 

ki beyanatıarile aynı zamanda duy. 
muş bulunmamız enteresan bir tesa.. 
d!lftUr. 

Bu tesadüfün, Çörçll, Ruzvelt ve 
Staıın arasındaki ahengi bl· defa da
ha isbat ettiğl kaJ:ıaati hUkUm .sUr. 
roektcdir. • 1 

1 

General Veygand 
Cezeyir umumi valihğine 

tayin edildı 
Vl§t, 17 (A.A.) - Ofi: 
~eral Veygand Cezalr umum! va. 

llllğ!nc tayin edilmiştir. General aynı 
zamanda Frarunz Airikası umum! de. 
legeliğlnl muhafaza edecektir • 

Avrupadan dönen Sov
yet tebaası E rzuruma 

vardı 
Erzurum, 16 (A.A.) - Sovyet 

Rusyanm hali harpte bulunduğu 
memlektlerdeki bazı siyasi mü -
mcssillikler mensubini ile taba • 
asından 144 kişilik bir grup mem
leketlerine dönmek üzere dün sa
bahki trenle şehrimize gelmişler
dir. 

79 u kadm olan bu grup bir 
mtidılet istirahat ettikten sonra 
tahsis edilen otobU.slerle Karsa 
gitmişlerdir. -l..~ 

148 Sovyet tayyaresi 
tahrip edildi 

Berlln, 17 (A.A.) - Alınan ha.
va kuvvetleri 15 temmu7..da cere • 
yan eden hava muharebelerinde 
42 Sovyet tayyaresi dilşllrmü:ıler. 
air. Ayrıca yerde de 106 Sovyet 
tayyaresi imha ('dilmiş !bulun.malt. 
tadır. 

Eminönü malmüdürlüğü 
Eminönü m::ıl müdi.irlüğü bil. 

tün teskilatı ile 'iriıeeicle evkafa 
ait Kilikyan hanından, Divanyo. 
lunda ''eski Şark n.ahfeli" olan 
binaya nakled.ilıniştir. 

Arap milliyet 
perverleri
Bağdat - Hayfa 

tren yolunu dina
mitle uçurdular 

Tahran, 17 (A.A.) - Bağdat.. 
tan gelen haberlere gö:re, A.rah 
milliyetperverleri Rut'baidda Bağ_ 
dat • Hayfa yolunun bir kısmını: 
dina.mi tle uçurmuşlardır. Binbaşı 
Glup Arab milliyetperverlerini a. 
ramak lli:ere bir motörlü müfreze 
Ue hareket etmiştir. 

· Yeni üsler 
kurmak için 

Amerika bahriye neza
reti 300 milyon dolar 

istedi 
Va§ington, 16 ( A.A.) - Uni. 

ted Press'in verdiği bir habere 
göre bahri~ nezareti, kongreye 
bir kanun projesi tevdi ederek 
bahriyenin kara. tesi6atmı geniş. 
letmek ve Kodiak, 1'Iıdway ve 
Wake adalarında deniz üsleri 
inşa edilmek il7.ere 300 milyon 
dolar tahsisa. istemiştir. 

ARJANTlNDEN HAM 
MADDE ALII\"IYOR 

Vaşington, 16 (A.A.) - Ame. 
rikan hükümeti harp sanayii için 
ıbüyük miktarda ham ve i~len. 
memiş maden cevheri satın al. 
mak Ü7.ere Arjantin hükfunetiy. 
le mtiz.akerelere başlanmrştır. 
Alman ve Japon mübayaatçıla. 
nna ipucu vermemek <jin hangi 
maddelerin mübaya.a edileceği 
gi?.Ji tutulmaktadır. Brezilya, 
Mek~ika ve Bolivya ile buna 
!benzer anlaşmalar yapılmıştır. 

Dün cezalandırılanlar 
Çarşamba • MectdlyeköyU hattın. 

da jşl!ycn 3058 nunıaralı otobUsUn, 
l değil tam 11 yolcu fazıa ta§ıdığı 

g6rUJ.mUş, Gahlbl hakkmcla ceza ya. 
zılm~tır. 

Bundan bB§ka tramvaylardan atla. 
yan ll\ kl.gi ile 111rtta yll'I< taşıyan 6 
hamal ve 16 esnlif m\iht.ellt cezalara 

~rpılmı§txr. 

POLIS'te: 

Beygir bir çifte ile 
sahibinin suratını 

parçaladı 
İçerenköyünde. Kıryolu soka. 

ğmda 9 numarada oturan Yahya 
evinin yanındaki tarla.da harman 
sürerken, beygirlerden bir tane. 
sinin çiftcsine maruz kalmıştır. 
Yahya dizine isabet eden çifte 
neticesi eğiimişken ikinci bir 
çifteyi de yüzüne yemiş ve su. 
ratı parç.alamnıştır . 

Yaralı !baygın lbir !lıalde Nü. 
mune hastahanesine kaldırılmış. 
tır. 

BIÇAKLA YARALADI 
Talhtakalede Mnhl."'eme soka. 

ğmda 11 numarada oturan ve 
bir çuvalcı mağw..asmda çalı,c:ıan 
Abdülkadir adında birisi. dün 
aynı yerde çalLsan şçi Cevat ile 
bir meseleden dolayı kavla et. 
miş, Cevat bıçakla kendini mub. 
telif yeri rinden yaralamıştır. 

Yaralı hastahaneye !kaldırıl. 
mış, carih yakalanmıştır. 

ARABA B1R İHTİYARA 
ÇARPTI 

Kerim oğlu Habil Ozsan adın. 
da bir arabacı dün idaresindeki 
3090 numaralı araba ile Beyoğ. 
!unda Kuloğlu sokağından geçer 
!ken arabasının oku 80 ya§lmda 
lstapana çarpmış. kendi.sini muh 
telif yerlerinden yaralamrştrr. 

İhtiyar yaralı hastahaneye 
kaldırılmış, arabacı yakalanmış. 
tır. 

Liman mtldlrllll 
, memurları 

nizamnamesi 
Ankara, 16 Devlet 

limanları işletme umum mildür. 
lüğü memurlanrun tayin. tebdil, 
terli, teçzi~ usulleriyle bunlara 
verilecek harcirah, tazminat ve 
tahsisatlar hak!kmdaki nizamna.. 
me Vekiller Heyeyetince tasdik 
edilerek yarından itibaren meri· 
yete girecektir. 

A vrupadan dönen Sov· 
yet heyeti Karatan geçti 

Kar&, 16 (A.A.) - ıu ldşllik bir 
Sovyet heyeti bugUn trenle tatanbuı.. 
dan gebrlmize gelmiş ve ııaat 16.~ te 
aynı trenle Rusya.ya hareket ctın!§tir. 

Bir ita/ya~ 
generali 

Sovyetlerle harbin uı 
süreceğini söylUj 

1 
Roma, 11 ( A. A.) -

Ambrogio, Roma•da int~ 
Piccolo ga:.-.etesinde ys:dl-:1'. 
makalede ltalyanlaı'I ik8Z 
Sovyetler Birliğine ka~ ~ 
lan harbin "uzun ve çe~,ı 
harp olabileceğini kaydetW 
dir. _,.,, 

General Bonau, şark cepheı<"" 
mck üzere §imdi yolda buıuıı~ 
yan kıtaıarınm zafer tacını 
mek için vaktinde yeUşcceJ.de~ 
ni olduğunu ve muharebenin , 
mekten henüz uzak bulund~ 
ve çylemekted1r. 

General° dö Gol 
Surıyede harp eden 

Fransızları mahkentef 
vermiyecek 

Kıılılre, 16 (A.A.) - ~ 
tarekeni.n nihai §artları ile •~ 
manda neşredilen bir vesU<a 
sustaki mUzakcrelerin ne gibi ı: 
dahillndc cereyan etmı, oldU~ 1 
termcktedir. ıl 

Ves!kada ezcümle şöyle d~~ t 
Müttefiklerin Suriyede bıl ~ 

et topraklarının düşman ıtaı11 
va kuvvetler! tarafından bir O' 
rak kullanılmasına mani oııııl 
t>:ıı.ıka bir emelleri yoktur. 
ba§ka müttefikler Arap bal!>& 
blr takım mUkelle!iyetler al~ 
mi§ bulunmaktadırlar. Bu ııı11 
yctıer müttefiklerin Surıyeye ~ 
!eri sır:ıda mezldlr memıeıtet 
ne vermiş oldukları istıkl41l tt 
tmaan ne§et etmektedir. 

Bahis mevzuu olan vesi1'1lı? fi' 
dan böyle Fransayı şarkta :acıt _.ıı 
mz makamlarının temııll ede"° 

ll!ve edilmektedir. Bu teJn5il ~ 
yeU, istiklll vaadi çerçeve.si JPt1 
de tatbik edilecektir. Mütte!i • 1' 
riyedek.i Fransızlara kar§ı hiç s' 
retle münfail değildirler. BIJll~ 
ada Suri~deki Fransız nıalı 
hn'MA.,,.A.nlAMl VP. kıtJılaTll. ~ 
dCdilecek her hangi bir ithn'ııl 
sı da mevcut dıığlldir. ~ 

General dö Gol ~imdiye 1'& ; 
dıklan emre itaat ederek !<:!. 
kar§ı harbede..n .eill'ıh arkndaŞI '1 
hiç birini mahkemeye verm~w' 
bilhassa bugünkü §8.Ttlar d~t~ 
ıa böyle bir niyet beslemem~I 

MUtarekenamenln §8.Ttıarı 
§U maddeler vardll': 

Müttefiklere UUhak etme!>~ 
askerler, bugünkü rütbe ve d 'fı) 
rlylc ve terfi haklnrı kalınal< , 
hlzmı!te kabul edilecekler ve &. 

rrnı alacaklardır. Bunların teP 
hakıarı dıı. temin edilecektir. 6' 

Memurlardan mUtte!iklerill ~ 
nı benlmsiyccck olanlar, ını1'/ı 
betinde, bugüııkll mevki ,.e d ~ 
ile hizmete alınacak ve bunl& 
Ucret ve tekaudiyclcri teınınııt 
aıııuı.caktır. ~ 

Suriyede bulunan bütUn 1' 
ve İtalyanlar, enterne edilJllelt 
Müttefiklere teslim 01uruıcaı<ııt/ 

BUtUn harp gemileri sağlııııı o/ 
teslim edilecektir. Bu gemiler~· ıl 
ten sonra Fransa.ya donmeıe y1 
olunacak ve Fran.saya bir .ııe 
mlnat verllP.cektır • 

----ıo __..... 

Çörçilin nuıku11 
ltalyada nas, 
tefsir ediliv0 

Roma. 16 (A.A.) - Çö~ f 
kundan bahseden İtalyan ~ 16ııı 
filleri İngiliz başvekJl!nln tJl~ıt 
dillerle İtalyan mıııetınl ~ 
daha. korkutmak ıstedlğtn! / 
mektedirler. ıı 

Bugün ltalyada buluna.tl r;i~ 
İtalyan milletinin nasıı tıir 80

, 

lılıkla ve ne derece ytıI<sel< bl #tl 
mihverin harbine ~tirAk e~er 1 
duğunu mUşahede e~bUir gııı' 
yan bu harbln nıçıo yapıldJ 
yor. .e' 
Eğer Çörçll açık ttaıya.tı ,~ 

nln bomba:-dnnan edUeceğlll' rf 
rek İtulyar.lar 11ZerJnde ~ ~ 
ğmı. onları korkUtacağcıl \lP 
retle İtalyan mllleU.ni ıııaC1 ~ 
ğinl tımit ediyorsa, bir kerre rtJl·l 
yal sulrutu:ıa nğrayacnk ~ 

----------~------
8 ey oğlu Halk ... i,ıet11 

Matlne 11 de 8,SO da: "'~ 
l - Çöl Sllilı..,c.örlerl ( '~ 

Tekmlll birden. l\tJı 

ı - KarakcıJnr AdaSL 
ı - .aıw. 
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--, "ALLAH SENi SEVGiliNE ı 

lolda: 
ŞiRiN GOSTERSiN ! ,, 

slaJı Seni ~e\giline şirin 
>ıı.ı; lıa • ~undan bir tane al ba. 
~tica l''&ncı,rym ! 

'er, bitatiıe ya bir ünnedanlık, 
t"Gtlrsur ._Paket firkete uzattJJ';."lm 

ı. ııuı 
0ıııııa,. ' 
~- (!) Yeni türeyen seyyar es. 
ı....°' dır. En çc:~ Beyoğlunda 
~ 1 Tün<'Hc Galatasaray ara~ 
l'jj)iiy0;tayı faaliyet et tikleri ~ö-

0 .• 
~ lıı,~r, muziç \'e arı;ız şeyler 
1 ııu ba hir kere mu-;.allnt oldu. 
'~ 11'8.kmalarmın imlciını yok. 
'"1'rkasrna tn.lnlıp: 

dar ki astığı a.<ıtık, koı.tiği kestik. 
Bizzat padişah gihl yaST}or, ze,·k 
ve safa içinde ömlir sürüyordu. 

Kendisini çelwnılyenlerin ba~ma 
çorap Öı lİ) or, rakip olabil ece':\ 
kim cleri felfıketc uğratıyordu, O. 
ııuıı bu ~ iiukn mah\'ettiA-i değerli 
insanların ı;nyısı, oldukça kabarık 
bir ) ekfın tutar. 

~! lah SC\'gillne şirin göster. 

GO ~ ~ratııe, t.akip ediyorlar ,.c 
~ .. ~ P bir irfkete paketi, Jlr 
ı "'ııeıa 
'Ilı eııı aldırıncııya kadar de. 

Fakat biitlin lddet.in<>, kahrına 
rııi:,rmcn, Canip Efendiye bir türlü 
dis geçirememişti, Bir türlü onn 
öldürt<'medl. Onnip Efendi, :ıf'ki, 

ön ı•Jiındo. gelen bir de' Jet ada
mıydı, Fakat biraz !;Clıre ziiğürdü 
idi. "Zafran renkli, kö c, iğrenç 
yüzlü. ucube hıyafet, kl'ı~lil• gö:tJü, 
luıhlhul mıınznr bir ı.ath." 

Bunun nk ine olarnl' Halet E. 
fondi de çok ı,'!ÜZCI bir adamdı, BL 
riblrlerinc dtişınanlıklsrına, biri. 
birlerinin nleyhlerine ('ntrlka ı:e

' irmelcrin<>, rnJ;mcn soka';ita ras. 
ladıkça lrnımsurlar, ~knla ırlardı. 

~leıı·l'or. 
9(118 dttu, 'Yenin yalnız -.akatlarilc 

'• ı:Oı>a snkatlarile de uğrai'. 
tıi:ıı, )frn gelecek. 
~ ıı, ha.~ıa da oldu. Mnlımut Ye. 
~"ıı l~nelden çıktık, vuknrı 
~n!llla~elıyorduk. Bunlardan lılri 
'lıtd oldu, Kıli~cle~mis ı·.rı 

.\ ı. 
~)~le ka 
1 

1 la . dın hususunda • benim 
~t atın lıi Pek o k:ıdnr yar ''e ya. 

~tı ~Yan a'IİL dostum, bnnn 
;eiı ~t• n ona b:ı.ktım. \'e-... arl, çcy. 
~· \·, rf'rcıt bir pa':.et frkrt~ al. 

r ~b 0 sırada, yanımız.dan goçe..n 
t'a te ziiğürdünü i•.:ırc ederek 

' n~lnv.ene kızına: 
~! d:tııu duayı, ha.na clPğil, ona 

L?ııuıı . 
ı:ıı~ "lttlat bu sözii. ban:ı f:U tıl•ra~ ı 

it t I • 
ye 4. ~leı ·, 
et ""l'fııd f.:fendl, İl\İncl Mnhı-mt 

Illr ~ün bir nln\"ıla hnlu::ıtular. 
Fakat rütbe \'e m~mur'i)ct ltiba. 
ril~ lhlet ı~rcndl önde gftme/Ze 
mC'c'Jur o':tuğu için ar!rnd:ımnd'.!n 
ayrıldı; öne geçti, Clanip :Efendi 
arlı:ada kalclı. nu <;Jnıda, lliılet 
Efendiye Ur dilenci yanaştr, el 
acb: 

- Bir snclaka himmet et. açım. 
Allah seni pııdiş:Lha şirin gôster. 
sin! dedi. 

llf&:rt Ef"ndi yn' o.Ş"n ar•m~ına 
dondii, dil~nc'ye C<>nip Ef('ncJi~i 
~Ciskrerck. ona i~ittirccek bir ses. 
le: 

Bu duayı, arkamdan gelen 
"'nrıklı efendi~·e eyle! 
Çekil ey çchrei şitayı azap, 
Ne kadar benziyor yiizün ölüme! 

LAEUR! 
";,/ ~irıı '\.~~s nıü<~:nir sıfnfile l . 

~~tırı~·ordu, lfat~o kn. 

~- ' ~/.~~:aıı 1; /!·,ti!:, , Vi!th dr' /KStf ilLır ~, ,", . -.• Jl:J.,,, ,.. . • . /Ao,,!..... - '-' ... , 
~........., .,,;.,/.zg • 1t ,........,..,~-= 

Con Vinanfın Eski İngiliz kralının 
. ~lh~ .kütüphanesi kehaneti 

tıkanın Londra sefiri Con 
~lııt Amerikanın en z~gin 'Şimdi' İnğiliz ve!iahtl 

~ ~~Dha ... 'ler·nden blrlsin sa- Prenses Ellzabet 21 nlsan 
l't 11 t ı.... 70.000 cilt kitabı ıhtiva da doğmuştur. 
~ııı hvu kUtUphanenin en mü. Prensesin doğumu akşamı o 
~e..ı ~~Stısiyeti ilmin en yüksek vakit lngiltere kralı olan Jorj 
~ıı 1nden ialcılık kitap!arına küçük prensesi ziyaret etmiş ve 
~~ a Caya kadar ~eşit çeş:t kı. kollan arasına alarak: lşte de. 

t tı ihtiva etmekte olınac:ı. mişti, imparatorluğun veraset 
\' sırasivle üçüniü kadını. 
~~ant'a bu kitapların hepsini O ;akit veliaht olan ve şimdi 
, P okumadığını soran me. Bahama valisi bulunan eski İn. 

"' ·;.ara sefirin cevabı şu ol giliz kralı Edvart ise: . . .. 
'!.it: - Yavrum demiştı bır gun 

lr.~ lierısine başl:ıdım fakat tngiltere kraliçesi oıa:aksı~ız:. 
~~~<:le öyleleri olduku oku. Acaba Edvart bu sdzlerı soy
b ~ devam etseydim onlar }erken bir gün İngiltere tahtını 
1 ıı den ben bilecektim. Onun bir a~k macerası yüzünden ter. 

0tıları yan yol la bıraktım. kedeceğini biliyor muydu. 

r Her gün bir isim 1 
~EV UT 

1tıg 
ltrek tarlı..r. Irıli\Uız ve HUr F :ar.ı:az kuvvetlerinin Fransızlarla imzalanan 

~ l>e~ e ~·artları dıı.lr<'&.nde B.ıy. ;ım glrdlğlnl haber verdiler. . 
• L'tıııl'\ı· AltdE.· V. ıuyılan Uz• ''•.d~ dUnyanm en eskı !Jehirlerlnden birısl

~<le keıtlel' Akde.'liz kıyılarına yerleşip, o zaman malfım olan dUnya par .. 
h ~'· lıc:ıret'? oa~ıadıkları vakıt Akdeniz kıyılannda birçok ısehlrlcr kur .. 
:11\i "'l'(IJ b ~ ş b' tı~~<tı.ı • Un1nrdan binııi de o ::cı:ı.ını Bı;rit adıyla anılan l3eyru' ld!. e ır 
"'llıJ:ı l<?tden P.om&lılaıın eline !:'"Çti. Roma idaresi aıtında Beyrut, şark 
~ ~ı/1 beııtba§!r ı:mtUr kayruıklaıındıın birisi haline gelm~tı. 
a.::ıı~1t<ırnatııa:-dan sonra bir ı.ok defalar sahip dcğiştirui. Arap impara .. 
,:•1ttı~ 11 tabı oldu, 'J aval!ı MU:C.'< zamanında Suriye ve Mısırca kurulan 

re , ç k l t% • "alAhcdaln: Elubiy.,, t.••o.r Fatlmth:rlne tabi oldu. :er es ınem. 
1 "!:ııı S tliı:ı.!, lmldı. 1'1.nnyct ~ ""-Z Sultan Selimin Mısır scıer1 sonunda 
~~ e~~~tlye ve Mısır !le berab1r vsm nlı imparatorluğunun topraklanna 
~ l\1t dl, 
l'ıı r A.1tClııni; l:ıyıt:ırının en gU~eı tt:hırlerindcn birisi olan &yruta LUbnan.. 
~ 1 tt.~ 1 deniz 1ucıı:ı ismini vernı'~l •dir. Mum· ve Suriye sı.Uılllerlnde aynı l.!!
t ll11y~al'ak tırıbırilc rekabet cdı:.r. üç güzel şehirden diğer iki.si 1skendcriye 

, Ildır. 

\'ııı Suıtan &ıım dcvrlnac::1 ıUbnren 1918 mlltarekeslne kadar Os.. 
aratorıu~unuıı bir cll<:ü olan Bcyrut general Allcnbl l<•Jmıuıdasın.. 
~ ve Frn•ısız ordulan tarafından zaptedıldl. lkl gUn evvel imzala. 
.;: • Fransı7 m'ltarekcnanıeslne kadar bu gchlr F:-ansız mandası al. 
~Unan l.lıt.nan cı..mhurlyctır.ın merkeziydi, ve Frnnsanın Suriye ve 
~vltai&de kom;ııeri buradll otururdu. 

Uriyc toprakıarmın en ehemmiyetli limanı Beyruttur. 180 bin nü
rdı,. ,,. 

~lı§lti · ""k~r al:olisı zengin tllC'carlardan ibaret olduğu için ŞC'hlr esaslı 
' ~ 8. ve cltlenmc yeridir. Glindiız her köşesinde bir knrınca faaliyeti 

l~~a.n Beyrut ırecelerl bir ağustos böceği neşe ve lAkayaisi Ue eğle .. 
6~!'1 Akdeniz kıvıiarmda kadcınc kademe ytikselen şehrin l;ıkları kıyı. 

r~ · llp • . 1 ~ita cınıaa tıa•çaıan gibi ciökülUrken ber evden işitilen ses mUzık, 
\ ~lı hkah&.dır. \... 'ı.!trıayı '\!,! eraenceyl çok ı:.rve:ı Bcyrutlu siyasetle meşgul olmaktan 
.. ~ '-t ""· ~ a.aUerludft zecl:ai mermer dıötell kahvelerde peykeler ilZ4. 

:il. 1 :- kuranls "" fiılk1y.- 1e :nen f'!Jlun.n euvun ıımltısını dlnıtyerek 
' tr.erken tı.r ?Aıafta.o gun.in ı:n mühim mc.seleıerlni ild kaU bUkUm ... ek 

~tir1p atar. 
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.5. Bir onbaşuım hatıra d"tterinden: Yazan: KURT MAREK 

Sivillerle dolu bir otel elbise ve silah 
deposu haline getirilmişti 

- Çelf'nk hnnrlan rlntm mr bü~·uk 
Ol!IW ! 

- lkl Ü!: mit.il olursa daha ç.ok 
makbule geçer.. Çiinkti merhum ko.. 

cam mi.voptu. Belki çelenk çok kli· 
çilk kalır! 

ingiliz tayyareleri 
Vırmı beş günde 

Rur mıntaka
sına 2.000 
ton bomba 

attılar 
500 tonu Bremen 
üzerine bırakıldı 

Londra, 16 ( A.A.) - İngiliz 
bombardıman tayyareleri 16 ha
ziranla 10 temmuz arasında Rur 
havzası üzerine 2.000 tondan 
fazla bomba atmışlardır. Aynı 
müddet 7.arfında b · "'lerce ton 
Kolonya Ü7..erine ve 500 tonda:-ı 
fazla bomba da Bıemen üzerine 
atılmrntır. 

İnl!iliz keı:ıif tavyareleri ; '. 
manl<l!'m !'ıün 1 .. ı..manlarda üstü~ 
te müteaddit geceler bombardı. 
man edilen Münste:- sehrinin as. 
kcri hodefleri ihtiva ettiğini isbat 
eden fotoğraflar getirmişlerdir. 
Alman prop~ar.dası ise Müns. 
terin bira fabrikaları müstesna 
?lmak üzere hiç bir endüc;triyi 
ıhtiva P.tmiven bir kilise şehri o
larak tavsif etmiştir. İngiliz akı. 
nının birinci gcce!;inde alman 
neticeleri gösteren fotoğraflar 
bugün ):{az.etecilere gösterilmiş. 
tir. Bu fotoğrafalr bombardı

E~;\·alannı haztrhyarak gll\'erle
y·e dizildikleri 7.aıno.n limana ~lr -
mi. bulunuyorduk. Almanyadan 
ayrılırken ilkbahar ba')langıcıydı: 

5imdl ise Non·eç dağlarının buz • 
lar alemindeydik. 

Al~MAXL.\.RlS t~LİNDK .. 
Kıtalar a~·n ayn ihra~ oluna

rak ta;\in edildikl11ri menilere 
gönderildi. Nar\·i'l<, limana. Alrdiği 
mlzden bir snat sonra climb:e g~ 
mlşti, Rıhtımda iki arkadaşla be 
rnber nöbet bekliyordum, \'azl 
fcmiT., rıhtım boyunu ıoi\'lllerc 
kapamaktı. Batırılan Xor\'eÇ gemi 
sine mensup erler sandalla. rıhtı • 
ma getiriliyor \'C biraz ötede bir 
ardlyt>ye yo.tmhyorlardı. İki Al • 
man o..ı,l<e;ri doktoru onlan tcda' i 
ediyordu. Arala.rmdan hiçbiri ya -
ralanmamı~tı; lakin aldıktan rw • 
ğuk du5 yüzünden s:l~an ,·e can
sı7 bir haldeydiler. 

Nnrvik sn.kinlerinin olup biten
leri ö~renmek için rıhtıma inme 
leri epey uzun sürdü. I...r'keklerin 
giydilderl ttık kı~lık t>lbiseler, ka
dınlann ne~lije olsrak t.a~ıdıJdan 
kürkler, dağın yama<'mda etrafa 
serpilmiş 'e ı-ank1 yapışını-; ,ı.:ibl 
yiikselen temiz beyaz e\'ler, scı;,.. 
sblik, giden gelen kayakçılar, bü
tün hunlar senede &eIDz milyon 
ton İs\.~ kömürü bo53ltan bir U
man intibamı bıralrnııyordo, 

Nanik monden bir sayfiye yeri 
gibiydi 

Nanikliler ola.n bitenden haber 
dardı. liikin uykularını ka.çırmağa 
kafi bir sebep olarak görmüyor 
~ibiydiler. 

Norveç hükumetinin al&<'ai;ı va.· 
zlyetteo Jıaberimlz olmadı!h için 
kimseye dü,man muamelesi ;\·aı•a 
mazdık. N oneç hükfun<'tinin &e • 

ferberlik Ve harp ilin etH~-ini an· 
cak akşama doğru öğrendik. Tü
feği omuzlamış, nhtmıda. gidip g<'
liyordum; X anikliler benl aptn.I· 
ca tetkik ediyorlardı. Bu lmş da 
nereden ~eldi diye biribirlerine ba 

kl"'ıyorlar, beni daha lakmdan 
seyretmek istiyorlardı. Bt>nimlc 
konn'Jablle<'eklerlni anlar anlamaz 
sual sordular, Arnlarmclan çoJ;'1ı 
almanea \'e inı.,rillzce hilh·ordu 

ÇO<'uk nnba..,iyle gcl~n ğenç 
bir kadına müt cbcs.,im lıir çehre 
ile yaklaşhm ,·e ç-0cuğa bııkrnalc 

J-;terlcen kadının fena muamele~ine 
maruz kaldım. Dik bir eda ve al 
manca: Hffa;\'lr, hayır, arabada 
makin elit üfek yoı., tak, fak, tak. 
tak., eledi. 

G;nç bayanm lngill:ı olıluğ11 
sonradan anl:lş•ldı, 
Aksamın erken saatlerinde • 

rıht~ insaa. kasvet \'eren kirli 
bir kar ~abıd\a.'1yla kaplıydı • nli. 
betim ddiştirildl \'e diğer bir on 
başıyla bahriyelilerin yerl<'':'tikle 
ri mekf ""'' çıktık. !Uekt<'p bina -
sında bizim ıtelmi..., olduğumuz d~ 
tro)'t>rin efradı ,·ardı, 

Enelce dediğim ~ibl, 1" o.n-lk 
herhanıı.i bir A' ruım limanından 
daha temiz ve bir ı .... , içre "ayfi • 
) ~ine b<'nziyordıı, l:"olda, Alman 
konsolosluğuna mensup bir bayan 
bizi .. Hayı Hitlcr,, diye srl' mlnclı. 
Anlattığına göre kim«e Alnınnlıı
rın 1" an·fğc asl<rr ihrn~ edeeeğinl 
tahmin etınemlsti. n:ıakL._, lngiliz 
fer bcklcniyor<lu. Zira İn~lt.crc • 
nin Xor\'~le mii:rokcrede bulun • 
duğu biliniyordu, İngiliz lınrp ,.e 
nakli)'e genıiforlnln ço'lı:tan denize 
açıldıkları mali'ıındu, 

!':lyasi olduğu kadar müt:ıt~ bir 
askeri clarcb incllrm~tik. 1n1;ili1-
l<'r X on'<'ç lıiikfımctfoJn muvafa
katini :ılarnk t.ayyare iislerlni \'e 
Umanları i"'ı:al C'tmek ic;ln gl'mile
rc a..o;kcr hın ı "ltlişti. Almnnl:ırn 

~f'llnC'e Athıntik yan~mı on snnt
lik bir avan"la kaz:ınmı 'ardı. Zn· 
fer yarışında ilk darbeyi indir 
mMl'k. 

N on·~t e scf crberUk lliin eclilcll
ğlnl o giinün aksamı öirrendik. Gc 
ce, 1''or,·eçliJer tarafından ynprln
C'ak h<'rhanı:i lıir taarruz tc5eh • 

bü iine karısı koymak lı;in bir mii
.. aclcme kıtnsı teşkil edildi. Nor -
\·cç Here ııh siliih ,.e miihimınatı 
tahtı emnivrtc :ılmuk itin kam -
~onla bir müfreze ı:önderlldi. Ifom 
yona dolan bizler, knrabimılar 'o 
el bomhnlariyle mÜ"elı•ı~·ıtlik, ]'ay 
yare dafi toı~ıısu olan toıı bnşm
da bulunmamız icap ederlu•o eli
mizde rl hombaları vanlı. lliribiri
n.izlcı ıılay ediyor, şar ı:ıla lyor, gü· 
lüıiüyorduk. ı--taslon binasına, o. 
radan Royn.I oteline gittik; 1,nm -
;\onuımız uzun :!\'orv~ fllntnlnriy
lc doluyorıla. Otelin biri silah \'c 
elbise deposu hnlinc ~ctirilmiştl. 
Ott>I sivillerle doluydu. Non·eçli 
bir tcrciimıının anlnttığma güre 
"hlllcr a.-.ker ehislelerini giymek 
üzcrcymiı:. Silahlar kullamlmnğa 
hazırmış. Baskın yaptığımız bu o
telde bes Almanılık, Jlnlbuld oda
lnr tıJ,lım tıklım Non ('Çli dohıy _ 
ıfu. Aralıırınıla nıü<>ellub ol:ırnk 
birı,:ok zabit de ,·ardı, Muka\'Cmct 
edebile<'e'klerlni akıllarım!'Zılnn bi -
le geÇimıeml tik. Kcncliınizılen bu 
kadnr emin olduğumuzdan dolayı 
olacak 1d mulmvcmct göst rcmclc
tcn çeldncliler. Arnmızılan biri bir 
subaya odasmda nılihlmmııt oluıı 
olmadığını sordu. Non•eçll yut ğı
nın altından iki san<lık nıülıimmııt 
rıkarılrktan onrn bos andıkları 
l<endlsinc iade etnıenht mUmkiin 
olup olmıyacağını sordu, '<' yata
irnr işaret etti; meğrr snnd ~d.tr 
ynt!lğını ıfestcldiyonmıs. 

Mlihimmn.tı bo~ttık, sanclıl;lnrı 

iade <>ftik; ııclamcağrı uykuvu Jı3k 
etrnistl, Otelclen çıkan ~:ın:ıim 

silah ''c ın\iklıimmııt olrak - üç 
kamyon doltlurdn, N<'nc<;lil rin 
kullnnclıklarr fabancnJıı.r, m:ıl>irt<'Iİ 
tüf el• ı..•ibi afnç cl"viren cinsinden 
ıli, Kalibresi 11,.,;; di. 

A\detiml1.de, 1''oncç dnfi fop • 
ları m~\':<iiinl nlh Jri,.i ile ele geçi
ren çuvu~Ja görUştlim. 

( Denımı 1·ar) 

manın münhaqtran hava mevda.I=====================================================================================::::::. 
nına tevcih edildiyini ve meydan
daki büttin binru~ kül \laline 
getirncrek mücavir kışlalarda 
büyük hasarlar ika edildiğini is· 
bat etmektedir. 

Umdra, 16 ( A. A.) - Hava 
nezaretinin tebliği: 
Cırşamba ge.cesi İngiliz bom

bardıman tayyarelerinin Alman. 
ya Ü7~rindc bir Alman avcı tay. 
yar:Jini düşürdükleri şimdi sa. 

ogıumdan 
dığını ders 

bit olmuştur. 
Sahil servisine mensup tayya. 

reler bu sabah batı • .,.imal Fran.. 
ııası açıklarında :3,500 tonluk bir 
iaşe ~emisini bombalamışlardır. 
Bombaların vapurun arka tara
fına isabet ettiği görülmüştür. 

----~·---

Sofyada 
Eskı Rus zabitlerinden 
dört kisi idam edılecek 

Sot311, 16 (A.A.) - Askeri mahke
me bugUn, lnglliZ istihbarat servisine 
mn!Omat vermek ve casusluk suc;larl. 
lıı eski dört Rus subayını idama mah. 
kQm etm~şur. Zan altmda bulunan 
diğer eski bir Rus subayı hapishane
deki hUcrcslndc intihar etmiştir. :Mah 
kQmlar kararı yedi gün içinde tem. 
yiZ edebileceklerdir. 

Mısırda askerlik 
mecburiyeti 

konuyor 
Halep, 16 (A.A.) - Elmısri 

gazetesinin de ya?.Qığı gibi yijk. 
sek müdafaa konseyinin talebi 
üzerine parlamentoya tek1if edi.. 
len ve Mıs:r ordusunun tamami
lc seferber edilmesine mütedair 
bulunan pr~jc reddedilıniştir. 
Buna mukabıl mecburi askerlik 
hizmetinin kabulü hakkında par 
Jamentoya bir kant.n projesinin 
teklifi kararlaştırılmıştır. 

~oğlumdan Ç°o!: şeYier öğr~ 
dim. Ve yaşadığım her gün içinde 
ondan, daha çok şeyler öğreniyo. 
rum. Hayatı onun gözleriyle görü. 
yor, onun anlayışiyle anlam.ağa ça 
lışryoı-um. 
Eğer bir ana olma.saydmı, bu .. 

günkü kadar öğrenmez, bugünkü 
ka.da. rileri gidemez, bu derecede 
hayatta muvaffak olam.aoomı. 

Çocuklar anne ve babalarına, 
anne ve ha.balarının kendilerine 
öğreteileccğinden daha çok şey 
öğretebilirler. Biz onlara borçlu 
olmak vaziyetindeyiz, onlar bize 

R t ı . değil, .. 
US ayyare erı Ben çocuğuma yürümeyi öğret,.. 

Bükreşi bombaladılar tim. l<'akat o bana koşmağı öğret-
BUk~. 16 (A.A.) - Dl!şman tay .. ti. &n ona konuşmr.ğı öğrettim. O 

yareler! dUn gec~ BUkreşln bir ma. bana söz SÖylemesini öğretti. 
hailesi Uzcrine kUçUk çapta yangın Bu sözler delice gibi görünür. 
bombalan atnwlardır. Çıkan yangın. Faka.t bir hakikate istinat et.mek
lar sivil koruma teşki!M• ve itfaiye tcdir. 
tarafından sUntlc söndUrUlmüştUr. Beni muharrir eden oğlumdur. 
Dafi bataryalannm attığ obüslerin Ben onun yüzünden ve onun için, 
parçaları bl.r ki~iyi öldUrmllş, bir kl~ı.. el~1J1de kalemle muvaffak olma~a 
rt yualamıştrr Bir dUı:nan tayyare- . ı-J'lıtmı lcl bu sahada evvelce bir. 

1
11!. düşürllimUş, mUrettebau esir edil.. ! çok c;alışmalanm hezimetle neti_ 
mt§tir, celenm.işti. 

Yazan: 

UriuJa Bloom ,.e oğlu 

Urıula Bloom /ngilizlerin 
tanınmış romancılarından .. 
dır. Senede vaaati iki ro. 
man nesreder. Muvallaki. 
yetli bir müelliftir. 
Ana ve babanın cocukla. 

rından neler öğrı1nebilece. 
ğini bu makalesinde kendi 
oğlunu misal getirerek an. 
latmaktadır. 

Senelerce halk önüne çıkıp söz 
söylemekten kaçmmr!\tun. Yapa • 
marn sanı-yordum. Beni söz söy • 
!erken i~iten oğlum ısrar etti: 
"Elbette, .dedi. Sen bu işi vapa
bilirsin. Senin halk içind" hitabe 
vermeni istiyorum. Haydi .... , 

Yine oğlumdan basit giyinmC'vi 
ve sade güzPlliği öğrendim. Bll'
çok kimselerin tanımak istemedi)'.H 
küçük ve basit zevkleri öğrendim. 
Ben en iyi tiyatroları. en eğlen -
celi kilaola.rı Pn hnvecıın verici 
eğlenceleri severdim. Oğlum bana 
oynam.3.!,"ıPı öğretti. Dı.ki neşeli o -

Ursula Bloom 
yunlnrı oynnd•k. Oğlum hann ilk 
g<'nçliğimi iade etti. Yeniden ya. 
şadım. 

Her çocuk annesine gençliği _ 
nJn dönüşlinU temin eder 

Çok şUkUr ki, eski tahsil giln .. 
Jeri ve usulleıi şimdi ortadan knlk 
mış bulunuyor. Eskiden anne ve 
baba çocuğuna her ;eyi öğretmek 
mecburiyetini hissediyor ve ço -

cıık da her şeli öğrenmek vaziye. 
tinde bulunuyordu. Çocuğun husu 
siyetlerl hiç göze alınmıyordu. Sa 
dccb öğrenmekle mükelleftiler. 

Ebeveynin çocuğundan öğren • 
mesi ise imkfı.nsızdı, Fnkat benim 
kanaatime göre, çocuğun ebcvey. 
nine öğretebileceği şeyler, öyle 
kayıtsızca bir kenara brralulacak 
kada:r ehemmiyet.siz deiğldir. Ben 
onlan hiç bir şeye değişmem .. 

Her ne kndar birçok bildiğimizi 
iddia ediyorsak, usullcrfmize ek 
seriyetle itimadımız yok. Çocukla 
rın hayata öyle güzel bir innaçla_ 
n var ki, ben kıskan• ·orum. Dtin 
yanın en kötii haline d<'ğil, en ivi 
tarafına inanıyorlar. Onların bu 
hararetli nl.kbinliğini besliyebil -
sek ı;ok iyi yapanz, Nikbinlik za· 
rar vermez, insanın hayatına bU .. 
yiik yardımı dokunur. 

Çocuk yarınla altlkadar değ_il. • 
dir. Yalnız bugünün ;ıncselelermın 
dilğümlerlyle uğraşır, Annesi ise 
varının o kadar fazla aliiknhdır 
İti... Çocuk yalnız kPndl etrafın.. 
da.ki küçük hayatın tefcrrilatlyle 
doyacak kadar mutmaindir. Daha 
ileri gitmek zn.hmeUnc kı>:tlnnmnz, 
ve bu hareketi sanırım ki pek a 
kıllıcad.ır. 

Biz bir çok filozoflar okuduk, 
dahşetli ta.hlilcf olduk. Fakat bü~ 
tiin bunlar bizi çok uzaklara götür 
dil. Bizim öğrenmemiz ISzmı gelen 
~eyler lıep çocuklarımızdadır. Bu 
haklknti ben her fırsatta bir kere 
da.ha a.nlıyonım. 

Çocukluk basit bir dPvredlr. 
A1n:ıJ bq~tet, 59.d1-lilfl1> OM yak. 

(LUtfen sayfayı çeviriniz) 
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HABER-Akşam~ 

j'tf ······~""' ıı 
arma_k_ izinden_ müh!m bi! iz Erkeklerin sevdikleri kadmlar 

. ~ ~~~.dır Glizel kadınlar 

raşiırmalar -Bulmalar 
~-'-----~~---__ ..... _______ ,_ ............... _. ..... _._. -~--.._...., .... _..,~ 

ınsan, çehresını degıştırebıhr, parmak 
izlerini y~k edebilir fakat değildir 

gözünü çıkartabilir mi ? GUzel olmak veya yalmızca g{i. 
zel görünmek erkeklerin hoşuna 

gitmek için kAfi midir? Derhal bir 

dhıize çekebilmek, yuvanızdan kaç 
mamasını temin edebilmek için on· 
lnrın istedlkler.i kadm olmaıuz liı. 

Bizde değilso ıbile yabancı di
yarlarda cinayet l§liyenlerden bir 
çoğunun adalet elinden kurtulmak 
içhı nmeliyatla goldllcrlni, yU,z çiz.. 

gilerlni değl§tirerek tanmmxya • 

ca.k k.ılıklıırn girdikleri görülmüş 

ve tesbit edilmiş hAdiselerdendir, 
Bu gibi ahvalde canileri tanımaya 

yaman eden tek delil pımnak izle
ri !kalıyordu. Fnkn.t bunun da yak. 
mak suretiyle dcğ.iştlrilcbileceğini 
iddia edenler vardır, Zabrtanın bu. 
tek deliline §bnd1 bir ikhıclsinln • , 
UD.ve edildii;1ni öğreniyoruz. Bun. 
dan sonra caniler herhalde g&le
rirU çıkarıp gezmek zaruretinde 
kala.ca.ktU' ki bu da mtlmkiln ol 
mn.sa gerek. 

(Tnbakai şebeleye) fotoğraf ma. • 
kinesiyle basari sinirlerin ve kan 
damarları ağnun gözUn b beği i. 
çerfsındeki resmi almır. 

Bunu için tı'öbl bir maharete ih
tiyaç yoktur. Çünkil kolay bir mi.. 
haniki hadisedir. Bu le Uzerinde 
çnlı§arak oraya bir tnkmı ölçUJer 
kıymet rakamları koyduk, Bunlar 

vasıta.siyle hUeyet tesblti kolay
ltı.§ıyor. 

' 

tek kelime ile cevap verelim: l1a. znndır. Bazı erkekler kadınlann 
yır. Bazı hakikaten gilzel kadnı. evin anası olıruısmı isterler ve 
lamı bu mezi~lerinc gUvenerek bunlar berşeyln açıkça konuşula. 
mağrur olmaları ve her erkeğin bileceği, her derdin söylenebileceği 
kendilerini beğeneceklerini mnne- kadınları tercih eder ve bu kadm· 
dcrek ate.ndilerini o.ğını. satmak ~s. , lardıµı teselli ara.dar. Erkeği en 
temcleri büytlk bir hatadir. lyJ teselli eden kadındır. 

Erkeklerin kadınlarda güzellik_ Görülüyor ki kadınların saadete 
ten çok başka şeyler aradıkları kavu.sabllme'k için erkeklerini za._ 

fevıka1!u:le güzel kadmlarm, genç mana, ve şeraite göre teseJli ede. 
kızlıı.rm Qirço1c kereler evde kal. bilen psikologlar olmaları lô.zondır. 
mıılarile anlaarln-. Manasız ölçillll Zeka ve incelikle hareket eden 
bir güzelli1t higbir zaman erkeftle. kadınların mesut olmamalnnna se· 
ri cezbetmez. bep yoktul'. 
Şu halde erkekleri cezbeden ne. 

dir! Kadm • ted.lği eıkeğtn b<>(jlllla 

gttmek için ne yapD\9.lıdır? 
Bunun cevabım vermek için yal· 

nızca bazı ika.dm sinema yıldızlan. 
nın bu husustaki fiklrlerPıi derce· 
deıccği:ı.. 

Sinema yıldıilanndan ve meshur 
~arlonun karısı olan Polel Godnr 
da bu mevzu otr.afmda §Unları söy. 
lemektetlir: 

"Znmanmuzda o kadar gilzel ka· 
drn var ki aşktan mesut olmak 
için gilzelliktcn çok başka meziyet 
lere lilzum görülüyor. 

Bu yeni usulil bulıın Amerikalı 
bir Alim: Dr. Karlt.on Sim.ondur. 
Göz damarlarmm ve fi.sabm çizdJ. 
@ nğ, bir ndamm hilviyetlııi tesbi
te parmak izi kadar ,mühim okluğu 
mı :iddia e:tmoktedir. Q.. _.J 

Bu hususta tecrübeli bir kadro 
yıld.r.s olan Kaırol J,,ombard diyor 
di: 

Bence sevimH olmak, gilzel oL 
nı.wctan QOk daha mlihhn bir sil!h· 
txr ve yine benim fikrimce bu se. 
vimliliğin de nlel!l.de, basit olma· 
ması bilAkis Uzerlnde ça.lıştlmış 

bulunması laznudır. 

Amerikalı aiim, bu saha ilzcrinde 
diğer aur alimle teşriki mesfil ede

rek" Göz izi" diye yeni bir hUvt. 
yet te3biti usulü ortaya koymll§

tur. 
Suçlunun gözUnU dcğiştireml • 

yeceği veya ta.brlf edemiyeceği mu 
ha.kkaktır. 

Dr. Simon şöyle anlıı.byor: 
"Güzellik opera.törleri yüziin 

ııcklını tamamile değiştirmeğe ka.. 
dlrdirler. Operasyonla parmak deo-

risinin girhıtilcıindeki şeklin de .. 
ğiştirilebllcccği iddln olunmazsa 
da bir çok caniler çok §ed.i.t usul.. 
!erle meselil ynlmıakla bunla.n talı. 
rif edebildikleri knnantlndedir. 

Vnkllle Amorlkanm (Bir numa. 
mh halk dü~ı) diye anı~ 
korkunç hnyduUardn.n Con Dili.in. 
ger, Con Klutes, Homcr Van Me

ter - ki bugiln bunların üçü de 
öldilrülmüşlerdir - yllzlerlnin şek 

lfni operasyonla değq;tirmeğe te • 
şebbils etmişler ve parmak derisi-

nin çjzgllerin.ı de kimyevi madde .. 
!erle, yııkm.ak surctilc ve öJ~cr 

metotlarla d~ğe ça.bala .. 

~ 

Kendilerine zulilm ederek aldık 
lan "bu tedbirlere" :rağmen yine 
parmak lzlerile tanmmışlardır. 

Haydutların parbuüt dcrl.sl ~ 
gilerlni tamıı:men ha.rap edip elin.. 
deki p:ı:rmıık izlcrile irtibatlarını 

ke5tnek suretiyle kendlleri:n.i -
bir müddet için - sa.ldayabllecek 

lcrl farzedllse bile, yeni usullerle 
bUvıyctlerinin meydana çıkmam 

pek kolay olncnkur. 

Muhtelif göz hastalıklarının fo .. 
toğmfiannı alm:ıkta kullanılan bt..r 

lnştığmuz vakit, onda kendine hns 
derin hikmetin mevcut olduğunu 
göreceksiniz. Bu hikmeti daha az 
derin hilr.metimJzlc değiı tirmeğe 
kalkınndruı ondan bir şey öğren. 
mekle çok iyı ed riz. 

Bızun tccriıbemiztn fazla. olma. 
m, hayatı nnladığunız mnna~ma 
gelmez. Annemin teerllbesi bana 
yaramaz. Benimki oğluma yara • 
maz. Tecrilbe öyle b!r metadır ki, 
her ne.sil bllmeeburlye satın o.lır. 
dolgun fiyatını verir ve vermekte 
de devam eder. B:ıska yol yoktur. 
Hayat bö ledir. Ve ona karşı g"'
mek olmaz. 

Bırakın QOCUklnrımız bize d ı 

lerlni verslııler. Onlal'm ve c 
fikirleri vardır. EksPrlvetıe bu f 
kirlt>r, f.c;lenmeğe liiyık E:wlerdn 
Çok ükilr kı <\'3kı ncsıll rin terbi. 
Ye. oı?retiı tnrzlan ma .. iye kalı 
tr. O zaman çocuklar çoruk oldu' 
lan ıcln ~ söylemcğe mezun de
ı;iı diler. 

Pamıa.k izi de ayn! şeydir. Yani 

iki k~ln.hı göz izi lbiıibi~en farit 
lıdır. Kan damarlarmın tEşekkillil 
o kadar mütenevvtdir ki ıh.iç bir ue. 
beki tabaka.nm bir diğerine benze. 
memesi riyazi blr muayyeniyet 

halindedir. 
Binlerce göz fotoğrafları anı. • 

smda hiç birinin diğerine bctı.ze.. 

mcdiğini gördUk. Hastalık veya 
yaşm ikan damarlarına bazı nokta.. 
larda teslrl olnwyor değil.. Fakat 
damnrlnrm vaziyeti ve blıiblrleri.. 

ı:e olan mU.,<Jterek münasebeti de • 
ğiıpn.iyor. Ve ıbu bUtnU hayat mild 
detince devam ediyor. En mUhim 
tarafı değ:iştirllememesi veya tah. 
rif edilememce.ldir, 

İşte bu usul, cinayetlerin fail ': 
terini meydana ko~"llln.k hususun.. 
da parmak izi metoduna büyük bir 
ya.rdrmcı olacaktır. Her cani, yü .. 

zUnde kendisini tanıt.mağa yal'aya. 
cnk bazı faru'etler oldu!;'Unu bilir. 
Ve bunlan sllmeğe çalrşır. 

Vücudunda dövme vanıa, bir 
başka dövme ile eskisinin izini 
kaybemcğc kalk~. Ta.kına bir 
sıra ~e. yilzünUn hatlarım değiş 
tirlr. 
Fakat bunlarıu hepsi bir müddet 

için hUviyetıcrlni saklasa da niha
yet meydana çtkar. Çün),ü öyle 
bariz hususiyetler var ki( Göz izi) 

gibi kat'iyen değieşmez. Meseli 
·afa.tasmm te cktUIU.. Bir ada • 

mm kafatasının arknsmm şekli 

ekseriyetle tanmmağa sebep olan 
hususi,etlerindendir. Bunlar ka~ 
iyen değiştirilemez. 

Yeni Neşriyat: 

Göklerin casusu 

Erkekleri ince 
ten gcçinnıeniz 

bir tetkik-
biri biri-

net amam en benzi y en 
iki ki8i. bulamamnırz. Bir erkeğin 
fevkalflde h<ışuna giden diğer erke 
ği hakikaten nlB.kadar etmiyeblllr. 
Eğer siz hel' han.gi bir erkei;'in na· 
zan dikkatine çarpuuılı: arzusunda 
iseniz ilk yapa.cağınrz iş hoşunuza 
giden erlteğin kimlerden, nasıl 

kimaelerden hO!Pandığmı keşfet.. 

melctir. Sonra onlar gibi hareket 
ederek l ı ğin nazarı 

dikkatini celbetıniye bakmalısınız. 
Erkeklerin hoeuna gitmek için 

yaln~ onların :istedikleri gibi gö
:rilnmek kAfi değildir. Kadm dai.. 
ma ibtiyaUı ha.roket etmelı ve 
kendiılini ietiyen eıttoğin kollarma 
atmnmalrdır, BiWds erkeğin his· 
leri tamamen galeyana gelinceye 

keder sabrebnelldir. 
Sonra erkeklere kar§ı her za. 

man munyyen bir karakterde gö· 

rUnmeyin, ÇilnkU erkek hayatmm 
yekntısak geç.nıes.fn<len hoşlanmı. 

yan bir ma.hlfiktur. Bazan fevka· 
lide yumUIJ8,k t&blatli, BA.kin, rnüş_ 
f.ik görünün, be.zaıı fevkalade kıs· 
ka~. kaprisli olun. 

Erkekler dalına eese.ret verme· 
sini bilin ve onun için tükenmez 
bir n~e menıbaı olun. E*ek sizin 
yanınızda bulunduğu zamanlar her 
tUrlil mij§kUIAtı yeııobile<:ek bir 
kuvveti !kendinde bulabilirse bu 
sizin saadetiniz içiJ\ hayırlı olur. 
Sonıra e?tteğin her r.aman sizden 
daha. kuvvetli olduf\Ulu kabul etti· 
ğinizi ihsM edin. ÇilnkU ne kadar 
?.AYJf olursa olsun erkek daima ka. 
dmt muhafaza etmek ve ona hA. 
kim wlunmak vaziyetine sn.bip ol· 

Bir kadın casusun blr Fransız tay. mnk ister. 
yıırecisınln pl1nl:ırını elde etmek ıçıı:ı Yine beyaz perdenhı kahraman. 
g'fr~tlği çok heyceıınlı ve meraklı lannda.n kadln yıldız Vivian Leyg 
sergllzo§ttnl anlatan bu eser, Mualllın bu mevzu h kkmda §11 fikirleri ile. 
Ahmet Hııllt Kitabevi tarafmdan neş. ri Urüyor: 
redılmiJUr. Fnınsada brujlıynnı k Af. 
nkn çlltı rtıııkı devam eden Vl' lruıruu 

m r kla, beyecıuım takibe mecbur 
cd n bu escrd (Kadın. Erkek) iki 

"Aşk aı·ıyan bütün genç kızlar 
erkeklerini da.ha ~iiksek bir mev
kide kabul etmelidirle1·. Hn.ttl ka. 

clncılrı blrlblrler.ne k r ı n sıl oyun- dm her noktndnn erke~ten daha 
ın.r oyn dığı ı:ok ı;U?.cl nnı:ıtılmıştır yüksek bile olsa. yine erkek kadı. 

EGE 
Elektrikçi J)Iu&tıı.fa (,ı lubaş 1 
Sıro.scrvllcr Soğancı soka~ No. 6 

Telefon: 40737 

na kaı ı kendinde bir tef vvukun 
mevcudiyetini ummahdır. 

Erkek arru cttiğl. sevdiği şeyi 
elde ot.mek için mücadc.>lc etme· 
sini seven bir muhaript!r Bu !'_ 

--------------• beple vaziyet her ne oiuraa oNun 

Ol'ERATôM 

. rla.lid Ziya Konuralp 
t.KIN 1 OERJtAtU l>Ö(JENTl 

erkeklerin sizi tamamen fethet_ 
miş olduğunu kendislne hissettir· 
mek, tamamen hUkimiyetl altmda 
bulunsantz bile yine de se-rbcst hn. 
rek edebllccek imissiniz gibi gö_ 

rünUn. 
i \Oğl lııtlkl ı 

Ar tn ıuı ı 

1 , ı:-ı 11 iiı'tl• dt·n ,.,.ura 1 Vt· ıuutıır I Birçok erkek bazı kadmlaı ın ya· 
r .. ıi'tnn· &ııo.t nmda bulundukları zamanlar kcn. 

dılcrlni tehlikeli bir hava içlnd 
,_ ! hissederler. Bu gibi rrkckleri ken .. 

Her erlteğin hüzfinlil ve cesaret 
şiz olduklan anlar .. ·ardır. Böyle 
zamanlarında orkeldcri biraz tak· 
viye edebilecek, onlara biraz cesa_ 
ret ve-rebiJccek kadınlar muhak· 
kak e~eklerlnin hoşuna giderler. 
Biraz gillel' yüzlü, biraz şakacı ol. 
uıak. acvlmll görUnm k jçkı mühim 
bir v:ırlrk sa.yı1 

Erk.ekler kadmla.rınm daima 
neşeli ve mef>ut -olmalarım, söyle
dikleri herşeyi alft.ka ile dinleme. 
lerini, 8.)'lU zevk ve kanaatleri pay 
laomaiarmı iıBterler. Bu mcz.~ el· 
lere sahip olan bir kadınm artık 

güzellik, zenginlik gibi meziyetleri 
ikinci pUinda kalır.,, 

Görülüyor ki erkeklerin hoşuna 
gitmek için lı\znn olan birçok kim. 
solerin zannettikleri gibi gUzellik 
veya diğer malUın meziyetler de· 

ğildiı•, Esasen i1§ık bir erıkeğe ka. 

dmın nesini sevdiğini sorarsanız 

cevap vennez. ÇilnkU hOBa gitmek 
ve neticede acvilmo.k blr tek göril· 
nüşiln, bir tek meziyetin yaptığı 

tesir değildir, birçok meziyetlerin 
birçok hususiyetlerin bir anıda 
bulunmasından husulo gelen bir 
haldir, 

Büyük ikramiyeyi 

kazansaydınız .. 
Amerikalıların ya aklı yoktur 

ya İ§İ.Eon gelen .bir Ameı·ika.n 
mecmuasında gördiik, bfr anket 
ncmışlar: Piyangoda büyiik ikra. 
miyeyi kazan.saycjınız M yapar
dınız. 

Gelen cevaplardan 
yüroe 61 i parayı derhal 
sarfetmek lüzumuna kanidirler. 
Yfuıde 24 ü yarısını sarfedip 
yarısını kara giin için snklamnyı 
uygun buluyor. Yüzde 11 i ise 
paranın teXmilini saklamava ta. 
raftar. 

Parayı israf taraftarı olan er. 
kekler ilk ış olarak şık bir oto
mobil alacaklarını yazıyorlar, 

kadınlar da mücevher almak is. 
tiyenler mühim bir ekserıyeti 

tutuyor, gençler se~ ahat etmeyi 
ihtiyarlar bir çıftlik ')ahi' i ol. 
mayı duşünüyorlar. fçlcrrrle 
tek tük paralarını hayır ı:lerin. 

de kullo.nacaklar·ını. tanmnıı 

tabloları eskı kitaplal'ı satın ala. 
raklarını >.öyliycnler de var. 

Bu çe it çeşit cevaplar ara. 
sında en hoşuma gidenı şu oldu: 

- Evvela ikramiye t;ıksın ne 
yapacağımı sonra düşuniirum. 

iki kadın arasında 

İki kadın, sokakta kartıla. 
fıyor: 

- Demek Ferit seninle ev 
lenecek? Peki, ama vaktile 
gizlice benimle nİ§anlandığı 
nt sana söyledi mi? 

- Hayır, bu kadar açık
tan açığa söylemedi; yalnız, 
vaktile hir takım budalalık
lar yaptığını itiraf etti. 

Yumurta 

Küçük kız, bir türlü yu. 
murta yemek istemiyordu. 
Ne zaman önüne yumur\:a kon 
sa ağ~,hurnu çarpıhyordu.Gü 
nün bırinde dı• annesine fÖY
Je sormaktan kendini alama. 
dı: 

- Anne, tavuklar ara
da sırada olsun yumurtadan 
başka bir şey yumurtlaya -
mazlar mı? 

Evlenme teklifleri 
• 2 ya§ında bir mühenuıs ls.22 

yaşlarında namuslu, kl1>ar şen, sıh., 

batli, tenbel ve şımaı1k ~ nyakka. 
bısız 155 den boylu olmıynn blçJmll, 
dilzgUn ve bllha8:1a \ ııcudu nıUtenıuı!p, 
riO kilodan aşkm bulunmıyım nulUrcl 
(lnlgnıı • iyah saçlı, ~ e;ıU çözlU , t.>cynz, 
ruunta:t.am dişli, işkrlle yorulan bır 

erkeği nc;ıesilc karşılıync3 k bir kız.la 

evlenmek lstemektcdlr. tY. M. N .. 
dlm) remzine müracaat 224 

• Genç, gllzel, temiz bllı.klı. ilse 
tahsill1, ecnebi lisanına dn vAkıf ve 
aileyi rahat geçlndlrmeğ'f'.' yaray~ 

cak bir miktnr para. ablbl bir TUrk 
kızını evlendirmek için 80.38 yaşıarın 
da dürtlst ahltıklr, karakter ve meslek 
sahibi ve en az ilse tahsillı bir bay 
istenilmektedir. Resimle ve yazı ile 
(aile) remzine müracaat. MUnasibinc 
resimle izaha~ verilebilir . .. 225 

I § ve i1çi arayanlar: 
• lnglllı erkek orta.mektebinden 

mezun ıng'Jlzcc ve tilrkçeye hakkiyle 
v!kıf dakUlo bilen bir genç §lrl(eUer 
de veya ticari mUess !erde inglllzce 
mfitcrcimtlği ticari muhabcrat veya 
kli.Uplik işj aramaktadır, (Tezel) rem-
zlno nıUracaat. 

• Bir doktorun veya dişçinin yanın. 
da hizmet edcblllr eııjekı.iyon ve tıas 
tabakıc,ıbk l§lcr!.nde11 anlarım. Yal
nız sabah gidip akşam gelmek U?.erc 
isUyenl rin adresime bildirmeleri" 
Topkapı Fatmaaultan maballeai Et.. 

hem efendi sokak ıo nunın.ral.la Znbcl 
• Oıta mezunu sa yn§ınaa. A.l!kcr. 

ilkle flişiği oımıyan eski yazıları bilen 
blr gımç l.ş aramaktadır. Daktilo da 
bilir. (8. l<.) remzıne ml.lracaat. 

• Bir vUksek mühendis mektebi t{I. 
lebesı rnhsUlne devam cdebllmçst iQ!.n 
tatilde çalıomak oıccburiy tlndcdlr. 
Her \31 kabul edebilir. lııt.iyQll}ero rı. 
yaziye dersler! de vore bili,r. ( Tııhsil 
için) remz.tne müracaat 

• Kasa lda~!!ınde tocrübell iyi fran 
sızca bilen blr bayan ticarethaneler 
de hwnısl ve mUcs seıerde ara· 
maktadır. Gı.ıl:ıta posta kutusu ııso 

d.ı S N. a müracanUıu '· Referans 
vcrcbılır. 

• Bu yUksek mUbendlı aıeklebl ta· 
eoosı catUae c:aıışm k uttomektedlr. 
Her turJL lıesap işleri, pro1e ve pUl.n· 
ınrın tem!Zt! çekilmesi L,ıerını a.ıabillr, 

Tarif 

Türkçe dersi idi. 
men Gündüzü kaldırdı: 

- İçmek fiilinden ıuh 
maziyi söyle! 

- içtim ... 

- Hali söyle! 
- içiyorum ... 
- Nakli mazi ~ 
- içmişim .. 

- İstikbal! 

Çaresizlik 

- Karısı ölür ölmez evle 
di. .. .,, 

- Ne yapsın adamcŞS 
Olen karısından kalan 
ların, mantoların moc!ası~ rt 

tikten sonra ona kim va~ li 

Aldırını~: , 
Atat• nı...u.n ,... ,.,, ~ '~ 

kll,JUc:alan:mnlll ........... ;~ ~. 
IMlnuplan klar?trn 1° •• .,,,.,,. '1'• 
ealıalıS-- ..... -- ...,. _,,. 1 
dem J..a ~ ... -__.. 

• 
(Plk 87) (S. 3) "JC-M·> (Ar~ 
(Çevık 155) (TekyıldıZ 3) ~ 
(Bayan a§ÇI) (Hadiye){2092) ( 1~ 
U§km) (S. 126) •CX. N.) (IJJ 
(Dcnlz 213) (F.K. 26)(K. ıı> ~~ 
•(Ca~~-t( 
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E3ovok Milli Roman 

Ha.beme: 

BlKAYECI 

Maceraya !karşı sevgi insanın 

tabiatında vardır. Herkes ma _ 
oerayı sernıese lbilc macera din.. 
lemesini sever. Hele maccran.ın 

ba§Indan geçtiği \kahraman, bir 
kadınsa ... 

' idamdan bir 
•• evvel 

"19. Yazan: 
~~~ günltik dinlenme halt
a ~ bey n klınse esirgemez ki 

AHMUT ATTiLA AYKUT 

Hikayemizin kahramanı olan, 

böyle maceraperest bir kadındır 
ve lngilterede, Kral 1 inci Geor. 
ge'un hükümdarlığı zamanında 
yaşamıştır.. 

gun 
Fakat nasıl? Maddi müşkülat 

daha ilk adımda başla.yordu: 

cası, veya karde§i, ya ni anhsı 
tevkif edilmi§ ve Ku1e hapisha • 
nesine atılın13tı. 

aJıa • ; baknuz Kemal bey 
' ~1 hareket ediyorlar .. 

ak i :1 
§'a}i tekrarlamı§ ol. 

f Çın susuyorum. Annemi 
~lllle d a:aktan gördüm. Karde. 
b 1~ Sat~ <lürij t konuşmadım 
~ ç ~btın ta. Rüştü babayı dnha 

'}{·~· 
11' :u Babn. denilen ve her 

olan <»k sevdiğiniz rnulıak 
~ ~e b~ :muhterem zatı ben 
~ k ısterdim. Babam ken
. a • o kadar çok bahsederdi 

il • k 
' .. ere uuınedersem bir 
~ıu!unu gorm · tilin. Fakat 

'o . 
'1'11. halde .. ad 00. · . ""l°"ıtıe . rnu~a e ınız. 

llllıı kafi sayınız biz de 
\ıe1ı Yapılacak ışlerimizi 

, ~:. Rüştü Babayı bula . 
U. b;r haftn.dn· oda eve 

~ ~ıe ?rınu . Her halde bir 
ı "e ~\>ar. Yarın tekrar gelL 
' . ep baraber bize gideriz. 
...... tol. • • 
' ~~ plur demiyorsunuz? 

fJl.ını ıp Beyin hatırım kır -

1 b. Yacak mı-.mız? Bana 
e ~ ır baba 
~ ~ <ıde kadar müşfik ha. 

. n bu iyi ruhlu adamı 
ğı1 ' ır edeceğimizden korku _ 
,c " l\h, bilseniz o kadar hi 
Af ar '·' Be . k . .. k •. r.J... mm en uçıı 

J ~· lieı Uzun, uzun mesgul olu. 
k r letıı? refikası bir melek ka

' ~ \•e uysal bir hanım. 
··r 1~UŞak sözlerıle beni o 
~.'li~ a\>utuyor ki. 
~h..~ıtl. Babanı ısin çok fo. 

a~ı2":'t.lerin v ha.tt!i f ıruc tin 
""'lllUt~ 

"k )or q ~~ı duymuyor, hisset-
~ ılıt~ım. Fakat, biltün bu 

tıl tııı.aııen t. bcak kadar 
. ~ttııı (!(iij~iğim için; bazan sı. 

~.lt:tı e..,, baba evim sanarak 
~ k gibi bağırıp çağırdı -
t~ <lıılarnn oluyor. Ve son. 

Ot .. tıı. ederim ki; 
ln,\'ıne dil" · b w • ··ı ,;~ tının agı çozu -

· laı1 atın; iç hislerini sak. 'l\e kadar güç ..• 
ta1o1.. • ~ecın· . ••-1:.ld'" ~·· r..f "'ıt . ıyenın u~ ugu-
~ :ı1Yordu. Ve tahmin edi. 

ıı ~ ba.ba 1' bu içli kız. Kendisini 
~a.~es dostuna bırakanların 

(){ ltl(ien ve alakalarından 
~?tadığını hiı.misine anlaL 

ı~·orcıu. Onun eözl ri ara. 
"llQ :;ar et:rniyen fakat; nrzu-

rf ~< 8\~1tbnak iste} en gizli bır 
D; d,.' ~ ~~Ydı. 
~ i ~ ~ecıniye hanım. Ma. 

itııe l\ip Bey v siz büyük 
ti ~ llı.~'t>l'su l'\>criiğinizi bizden esir. 

1 
, <Ilı~ de n~z. şu baldo müsaad~ 

~,. ~Ilı. ı.. gidelim ve akşama ge. il . Q\l17'• 

ı ı· ... u.n birkaç yere uğra -
;1 ~ da aradan çıkmış 

f~ 'h~~ l!en de inanmak iste. 
~ti' k tle t: /'ak t arkadaşl r: 
ı~ ~~ ıhtf de bak .. fU beli bü
d ~~tı-.,flr?~a.r nasıl göniil eğlen 
' .ı.1~ı~d ... ,, dediler, gittim ... 

111 b 'l\ .• 
<' l.ıt erin. ~o~etledim; Macar 

t~ > llf, ta\ dı~ınin dibine otun: 
11 t+ h llt~l.I. çl!~~ını okşayıp duru
rt t ~tıe d<>Ylece hastalığını 
~, ~Sade erek iki gün, iki 
~· ~t. 1

"
1ndan dışarıya çık 

~ı Va . 
"'tı~ Y Pınt· l ~ )~~on ı vay •.. a acagı 
,~~ll\i un. Padişah Edirne

''tti1.,1:c1e. ~en ondan hesap 
~ 1 >ılırim 
l•h... akın b ·. . 
~· "t , ~.. enam ısmımı ,4 liatt~stem? aramız açı-

iı d 1~ belki de bize fe
~ lıco"'unul'. 
~~ i\>İ~k ç~k değilim •.. 
t t}.. Yapan arkadasla. 

h... "' \'e .. 
h'Q~ .. rınem. Başkalan 

d l\Uıt~!oı:etlemiş, derim. 
~ ()t?t ' Posbıyık lbrahim

eneceğiıı i öğrenmiş, 

olur, dedi. 

* * ... 
O akşam, 
Canip Bey, bir neşe sağnağı 

gibi evi dolduran !kalıkahalarile 
küçUk meclise lbir hayat tazeliği 
katıyordu. 

- Haydi ba.kalmı çocuklar, 
yemek masası ba_§.ma hesap ve 
vazifcsLyapmağa oturmadık, içe 
lim ve eğlenelim. 

Ve sonra hrmmın 
ok§Iyarak; 

çlarrnı 

- f')yle değıl rıJ nonoşum. di. 
yordu. 

Hay11ye Hanım ı:oraki neşesi. 
ne rağmen ma'hzurdu, gUldU: 

- Tabii değil mi yn .. diye mı. 
rı~tlarıdı ve sonra bir kaç defa 
sık sık ök!'ürdü. 

Kemal. Hayriye Hanıma dön· 
dü: 

- füıhatsızsınız t?:ı!iba hanı. 

mefend;?. 
- Hayır Kemal Bey. Bugün 

bl:-az :-azlaca dv; ~tun da her 
zaman :.öyle oluyon~m. Yorgun. 
tuğa ••J('Udum hiç fa• t.mmül ede. 
m•~· r. 

- Ne o? Benim hanımla a
l yhimizde gizli bir ittifak mı 
var? 
· - Hanırnei ndi biroz yorul 
muşlar da efendim. 

- Ah benim nonoş karıcığım 
pek de nazlıdır. Kuşkonmaza 

benzer.. hem havasız yaşıyamaz 
hem havaya çıkınca boynu lbU . 
külür. 

Ve sonra yine coşkun bir nC§o 
ile gülüyordu. 

Bir al'.altk 
cuklar dedi: 

- Bu aksam cidden pek ~ 
mesudum. Yavrum kadar sevdi· 
ğim Necmiye ve onun candan 
dostluklarına itimat ettiği iki 
genç ve ~il ruhlu arkadaşının 
soframızı bezeyen varhklaıilo 
iftihar ediyorum. 

Bizyük fclakeler içersin® kö. 
tü akıbetler hazırlanan Türkiye 
için yeni başlayan umumi vo 
milli savaşta her türlü vücutla. 
rile hizmet eden kıymetli arka • 
daşlarmıı selamlar ve evime hoş 
geldiniz derim. Şüphe yok !d; 
dava hepimizinclir ve bu gaye 
için hareketlerimiz müşterektir. 
Hep beraber çalı cağız, h P l» 
raber y:ürüyecet;riz. Jstanbul. ~ 
nadolu icin çarpan ibir gönüldür. 
Ve lbizler o kalbin birer parçala. 
rryız.. lyiye. doğuruya ve güzel 
kavusınak için lbütün mevcut ka. 
biliyctimizlc çalışacağız. 

Bu gece bendeki bu imam ta· 
zeleyen yeni ve taze varlıklarm 
mcvcudiyetıle iftihar etmekte 
haklıyım. (Devamı oor) 

alacağını almı§tr. 
- Demek ki, Hüsrev bey 

emanete hiyanet etti. Padita
hın on emniyet ederek tes. 
lim eylediği bir kadınla kü
çükhisarda iki gün iki gece 
çadır içinde gönül eğlendir
di .. alacağı olsun onun .•• 

Diyordu. Biraz sonra Y J. 
dırım uyanmıştı. . 

Zateıı harekete hazırlan • 
mış olan ordu öğleden çok 
evvel yola çıkıyordu. 

Rüs\em Edirneyi iple çeki
yordu. 

Arkadaşları ona acaba ne
den: "bu kadın sana yar ol
maz!,, demişlerdi. Yoksa 
başka bir fenalığını da mı 
görmüşlerdi? 

Rüstem Edirne yolunda 
mütemadiyen Marta ile Hüs
rev l>eyi düşünüyordu. 

BiR HiKAYEDEN ALI. 
NAN DERSLER 

Yolda gelirken, ilrl arka-

l inci Goorge'un tahta çıkma
sı üzerine ibütün lskoçya yeni 
krnl aleyhine isyan etmiş ve kan 
lı bir dahili harp baş]aını§tı. Her 
gün asılanların, hapse atılanla . 
nn haddi hesabı yoktu. Her ta. 
rafta casuslara rasgeliniyordu. 

Kral George, asilere karşı bü . 
yük ve amansız bir mtlcad~le aç
mış, isyanın daha fazla büyüme. 
sinden korkarak kökünden kazı 
mak için ne yapınaX }Azımsa ya_ 
pılmasını emretmişti. 

Bununla beraber, !skoçyada 

J anı es Kral ilfuı cdilmit ve taç 
giyme tarihi tesbit olunmuştu. 

Kral bunun üzerine büsbütün 

hiddetlenmiş. isyanın ibastmla -
mamasından hükumet adamları _ 
nı mes'ut tutarak, Londradaki 
lskoçyalılnrdan fazla şüphe et _ 
miş ve :birçoklannı tevkif ettir. 
mişti. 

Bunlar arasında Lord Miths 
dale de vardı. 

Lordun t vkif oiund.Uoaunu ka. 
nsı hem kendisinden gelen, hem 
de Londradaki bir tanrdığmm 
gönderdiği mektuplarla haber 
almıştı. Lord mektubunda kan. 
sını derhal Londraya ça.ğıreyor. 
du. 

Ledi .Mith.sdale bir marki ikIZI 
iken Lordla !babasının arzu.su ü-
:rıerine evlcnnll3ti. Bununla lbe _ 
raber, şocası kondisini ook revi 
Yor ve kendisi de kocasına bil.. 
yük :bir sevgi ile bağlı olarak, 
mesut bir hayat yaşıyordu. 

Kocasından gclenm.ckiu.buaCIP 
okuduğu zaman donakaldı. Lord 
kendisine yapılan mezalimi kısa
ca fakat kısa o!mıısma rağmen 
bütün şiddeti ile gOOte:ren cümle.. 

lcrle anlatıyor ve lbu felaket amn 
da kansının Londraya gelmesini 
hiç olmazsa. ona yalan ibulunma.. 
smı istiyomu. 

Lcdi Vinifred Mithsdale (}CSUl" 

ibir kadındı. Londranın ibu kan. 
etk günlerinde oraya gitmelden 
ihiç bir korku duymuyor, bilakis 
kocasını kurtarmak için yapnca
ğt bu seyahati büyük lbir macera 
hevesile kar§ıhyordu. 

Evet, Ledi Londraya giderek 
kocwımı irurtannağı düşünüyor. 
du. Şüphesiz ki Lord. karısın.ın 
Londraya gelmooinı isterken böy 
le bir fikri hiç aklından geçirmi. 
yordu. Fakat, esasen ma.reraya 
karşı içinde büyük bir heves olan 
genç kadın, sevdiği adamın mev. 
kuf bulunması ve kendisini ça -
ğırması üzerine birdenbire, coş. 
muş. ruhu isyan etmişti. 

Gidecekti. 

Bir haftadan.beri hemen he -
men hiç dinmeden kar yağıyor. 
du. Yollar karlnrhı kapanmış, 
bir yerden bir yere gitmek de -
ğil. bulundukları hrin <'oi1ddele. 
rinde bile gidip gelme mrl smış.. 
tı. 

Vinifted mektupların zarfı. 
na baktı: 

M ·tuplann ikisi de ondan 
on gün evvel postaya verilmişti. 
Her zaman iki günlU.~ bir yer 

olan Londradan mektupların bu 
kadar geç gelmesi yollarda, kar 

ve fırtına yümlnden, muntazam 
posta seferleri olmadığını göste
riyordu. 

Fakat, bu düşünce genç kadı . 
nm kararından dönmesine değil, 
bilakis verdiği kararın derhal 
tatbikine geçmesine yardnn etti: 

Kocası kendisini on günden 
oori bekliyordu! 

Yollarda kar yarnn metreyi 
geçmişti. Hi 1bir anı.bacı böyle 
bir yolculuğa çıkmağa c ret 
edemiyordu. Birçoğu genç kadı. 
nm ricalo.rına dayanamıyarak. 
onu karnrmdan caydımınya ça.. 
II§ıyorlar ve: 

- Muhterem l.t'di hazretleri, 

diyorlnrdı.. Kabil olsa niçin git 
mlyelim? YOilarda arabanın giL 
mesiue maddeten imkan yok .•. 
Yar.an metre kar içinde ne te • 
kerlekler döner, ne tlann ayağl 
~ ... 

Fakat Ledi karar vermişti: Bu 
karda kıyamette muhakkak 
Londraya gideoe.kti. CünkU, 

LQndrada kocasını nırta.rmıı.k 
hususunda. çekeceği ve-büyük 
bir katiyetle em.in olduğuna gö. 
re - üstesinden geleceği müşld
latlar karşısında yolların karla. 
nn yarını metro kalınlığı hiç kıL 
lıyordu. Böyle bir mUşkilô.ta 

ınü§kilat admı bile ~rmiyordu. 

Bir hafta yolda, kar f ırtmala. 
rı arasında boğuşarak, yaralanan 
veya donup ölen atların yerine 
~a nt bularak. güçlükle iler
lediler. Geceleri, vakrt kaybet • 

rneınek için, yollarındaki köyler. 
de bile istirahat etmiyorlar, aç 
susuz ve uykusuz Londraya doğ. 
ru gidiyorlardı. 

Çünkü Londrada başlıyacak 

macera, iha.kikaten. genç ka.dmm 
gözlerine uyku girmesine mani 
olacak kadar büyük bir macera 
idi ... 

Ledi MiUısdale Londraya gel. 

diği zrunan derhal tanıdığı yük. 
sek ailelerdeki kadınlarla temas 
etti. Bunların da çoğunun ya ko 

ıYazan: lskender F. SERTELLi 
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daş konuşuyorlar ve eski gün 
lcri anıyorlardı. 

Bir aralık Rüstem, araka
da~ına sordu: 

- Sen ömründe bir kere 
olıun kadın sevdin mi? 

- Budala! dünyad ka-
dın sevnıiyen erkek var mı
dır? 

- Ne bileyim ben? sev -
memi gibi görünüyorsun da. 

- Sevdim .. fakat, bir ke
re sevdim. Ve evginin ne de 
mek olduğunu anladım. Bir 
daha bu çocukluğu yapacak 
kadar budalalaşmıyacağım -
dan eminim. 

- Ne o ... sen de aldatıl. 
dın galiba? 

- Aldablmak da laf mı? 
Oylc bir aldatıldım, öyle bir 
yere vuruldum ki ... dünyada 
hiç.bir erkek benim kadar 
talisiz değildir. 

Rüstem ba§ım ıalladı: 
- Beni öldü sanmıılardı. 

Sevgilim beni bekliyordu. Ö
lümden kurtulup geldim. 
Döndiiğüm zaman sevgilimi 
bul madım. Bu da bir talisiz 
lik değil mi? 
Arkadaşı at üstünde gül. 

dü: 
- Bundan daha tabii ne 

I..edi, tanıdıklarından .birisine. 
kooasmı görmek istedigini söy 
!ediği zaman <> gülmüş: 

- Heyhat! demi§tl. 
- Ne var? Kocam öldü ınü? 
- Hayır! Mosele o değil... Ko 

canızı görmek ancak bir şartla 
kabildir. 

- Söyleyin. Yapacağun. 
- Fakat o zaman, kendisini 

kurtarmak emelinize muvaffak 
o!amazsmız ... 

- Evvcla kocamı s;öreylm, 
kendisini kurtarmak meşclesini 
ondan sonra dü~nUrüm. 

- işte. asd mesele orada: Ko 
oanızı görül' gömıez. kendisini 
kurtarmak lınklnını ebediyen o
lini.zden kaçnmış ibuhıııncaksJ • 

nız. 

- Anlamıyorum. lütfen fanh 
edin. 

- Mesele gayet basit. dostum. 
Kocanızı ancak bir şartla göre . 
bilirsiniz: Kendisiyle beraber ay. 
nı hücreye kapatılacaksınız. .. Ra 
zı mısmrz? 

Ledi, bu cevap karşısında bir. 
denbirc durdu. Kaşlarını çattı 

ve düşUnmeğe başladı. 

Arkadaşı izah etti: 

- Hakikaten öyle. Hapishane. 
de bulunanlar d~n kimse i. 
le katiyen görüstürmüyorlar. 
GörQıunekte fazla ısrar edenleri, 
bunu bir vesile sayarak. derhal 

hapishaneye atıyorlar. Çünkü 
maksatları. bUt ln tsko!;ynlıları 

ve bilhassa böyle üphelilerin 

alarnlanru !her tiirlU faaliyetten 
uzak bulundurmak . 

Lordun karJSI, bu anlatılanla. 
n silldlnetle dinlemiş, fakat ko. 
casıru gömıek anusu biraz olsun 
zayıflamam ıstı. 

- Onunla aynı hilcroye ka -
patılaoağımı bilsom. .. dedi. 

- Demek hase ginneği göze 
aldınız? 

- Tabii .• 
Ert~ gün Ledi fikrini biraz 

deği§tinn · , hapishaneye girme. 
den evvel saraya girmeği daha 
muvafık bulın u. 

( Dooama tXı1') 

Dahlllşe mlit~ 
!'aksim: Tallmhıuıc 

Güngör Ap. 
llcrgUa öğleden 80llrD .. 

iill•sm•m:11ı11ı:ı:=-:::::=::::.::• 

olabilir? Sen ölmüpün ... sev 
gilin de başkasının olmuş. 
Ne sanıyordun ya? Mezarı
nın bqında ölünceye kadar 
ailasın mıydı? 

Rüstem susuyordu. 
Arkada§ı, Rü$temin yanı

na biraz daha yalda tı: 
- Sen benim hikayemi 

dinlersen, kendini \:alisiz de
ğil, belki bahtiyar sanır ve 
b.ir daha geçmişi düşünmez • 
sın. 

Başından geçenleri anlat
mağa baf ladı: 

- Bu hikaye değil. Başım. 
dan geçen korkunç bir haki
kattir: Bir gün ben de se
nin gibi, karımı evde bıra. 
kıp kısa bir yolculuğa çılona. 
ğa karar vermiştim. Karım
la yeni evliydi~ .. biribirimi
zi çok severdik. Hatta kom
ıular ve dostlar kanının he
ni daha çok sevdiğini söyleT
lerdi. Ben kadın sevgisini fe-
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e upların 
• A e 

evrı a emı 
Amerikadan Avrııpaya 

gelen bir mek~up 

ner2lerden geçer? 
Milletler arası postaların 

bu harp seneleri kadar müş
külatla knr ılaıtığınll tarihte 
tesadüf olunmamıfln. 

Eğer postaya verilen m k
tuplarm ağızları ~1Heri olsa 
da başlarına. g lenleri, geç. 
\:ikleri yolları bir anlatsa, n 
emsat iz ınacera romanları 
ne bulunmaz seyahatnamel~r 
meydana gelir. 

Düsünün bir kere •.. Farze. 
delim ki Nevyorktan. Bulga. 
ristana bir mektup gönd ri
lecek ..• eğer zarfın ağzı dili 
olsaydı bize ıunlan nl ttı. 
ğına şahit olacakh : 

"Nevyorkt n bir torb i -
çindc bir gemiye bindim. Her 
an tayyare taarruzlarına uğ
ramak ihtimaliyle titriyerek 
Atlantik Okyanu unu ıreç
tim .. Amerikanın garp sahil. 
lerini \akiben Ümitburnuna 
vardım. Orada Hint Okya. 
nusun ve Hind Okyanusu 
tarikil Basra körfezine geL 
dim. Yaptığım deniz yolu bu 
rada nihayet buldu. Bundan 
sonra da k ra yolcu uğuna 
başladım. Arabistandan ı. 
randan geçerek Türkiyeye 
geldim. lstanbulda bir gün 
istirahat ettikten soma Ga. 
lata nhtımından hir başka 
vapura binerek Rt.>manyaya, 
(bu me ut mektup Rus - Al
man h rbinden evvel !eya.. 
hat etmi~tir) oradan da \ek. 
rar kara koylu ile Bulgaris
t na geçtim.,, 

Görüyorsunuz mektuplar 
de ri ~lem y pıyorl r. Nev 
yorktan Letonyaya Rig ya 
gön erilen bir mektubun ma 
ceraıu daha mühimdir. Bu 
mektup gene yolculuğunu 
öyle nlatll': 

Nevyorkt n hareket eder. 
ken iki yoldan birini tercih 
edebilirdim, ya kara yolu ile 
Amerika kılasım &§mak Pa
sifik sahillerine varmak veya 
hut "·npurla Meksikaya gide
rek P nama k nalından ge
çip Pasifiğe açılmak... Ben 
bu yoll rdan ikincisini terciıll 
et\:im. Nevyorktan vapurla 
Meksikaya ora.dan da Pana
ma kanalı vasıtasile Pasifi 
Okyanusun çıldırn. Koca 
bir Okyanusu aşarak eski dün 
yaya Japonyaya geldik, bir 
müddet Japonyada istirahat
ten. onr feribotl Mançuko 
Y geçtik .• Mançuko''" son
ra Sihirya poataıına l;ır.erek 
dünyanın görülmeğe değer 
stepleri arasına daldık -.e 
Mo kovaya vardık. Mosko
v da bir müddet durakladık-

( Ltıt/cn sayfayı çeviriniz) 

dakarlıklarla ölçerdim. Karı. 
mm bana karşı bir çok feda. 
karlıklarr vardı. Bu ölçüleri 
görerek karımın beni sevdi
ğine inanmıştım. Bu inanııla 
yola çıktım. Birkaç gün son
ra dönüp geldim. Karım beni 
ağlıy r k karırladı: "Seni 
çok özlüyorum .•. bir daha be 
ni bu kadar yalnız bırak. 
ma !,, dedi, bu sözler gururu
mu okşıyacak kadar samimi 
ve ciddiydi ... daha doğrusu 
bana öyle geliyordu. Hrr er

kek gibi hen de göz ya ları. 
na, bu ağlayışlara inanmış -
tım. Kısa bir zaman sonra 
memleketimize bir cadı karı 
geldi. Bu cadı karının her ıe 
ye aklı eriyordu .. büyü, sihir. 
fal •• daha bilmem neler. A. 
kın nlun bu karıya gtdiyorlar 
dı. Bir giin arkadaşımın %0-

ru ile ben de gittim. 

.<Dcıxımı tXır) 
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Baf, Dif, Ifezle, Grip, B.oma,tizma 
Ncnalji, Kırıklık te BDti!n AğnlarıaJZJ Derhal lteaer 
~ ~· l ._. atıoıblltr. TAtUTL!RINO!N SAEININIZ. 

HE~ VtROt PULLU KUTULARI ISRARLA ISTfVltf!Z 

MEMUR ARANIYOR 
'l'ürlqıe ve lnglllzce llsaıılıırma ve muhabere-ye bllıakkm wkıf bir 

memur ıılm.nca.ktrr. Bu evsafı hnlz olan bnya.nlnrın \."eyıı nslcerliklc altı.ka.. 
sı bulnnnuyıın baylnrm tstaııbnl 465 No. lı posta kutusunıı tahriren mllra. 

~ . ; .. ~· -- : . . ~ . ~ :· .... ,.. . - . . - ,. '. 1 

17.7.1941 
İ2J)8 Saz eserleri llllll1or 
12.46 Aja.Da 20.lG Radyo 

18.00 Mnht.ellf gazetesi 

ttlrklller !0.45 Fasıl 

~ Karışık beyotl 

program t1.oo Ziraat 
18.0S Tungo ıakv1m1 

orlrestnıııı .BLlO FMd 
18.!0 Konuşma heyeti 

18.40 Plya t~ SaD'a.tkAr. 

prkı1an ıarmıız 

19.00 Dertlcııme konuşuyor 

eaaU ıuo Senfonik 

19.15 Tango mtlı:lk 

orkcst:rıısı 2.80 Ajans 
ltl.SO Ajans 22.45 03.tUI 

19.411 Yurttan mllziğl 

tan sonra yeniden batka bir 
trenle Letonyaya, Rigaya git 
tik. 
Dünyanın bu kanşık ha

linde yeni dünya ile eski dün 
ya arasında en emin posta va 
srtası Kiyef \:ayyareleridir. 
Amerika ile Lizbon arasında 
i~liyen bu t~yyareler, Nev • 
york ile lsviçre arasında pos 
ta muhaberatını temin et. 
mektedirler. Bu muazzam 
deniz tayyareleri Nevyork -
tan hareket ettikten sonra 
Bermut adasında durmakta 
ve snnra oradan Lizbona uç. 
maktadırlar. Lizbondan da 
bir posta otobüsü mek',upla. 
rı alarak Portekiz, ispanya, 
işgal altında olmıyan Fran. 
sa ve lsviçreye götürmekte. 
dir. İngiltere ile Amerika a
rasındaki posta muhaberatı 
ise hergün gayri muayyen ıa 
atlerde Lizbondan Londraya 
uçan bir tayyare vasrtasile 
temin olunmaktadır. 

Dünyanın bu karışık va~i
yeti içinde bile Amerikan 
Kliper tayyareleri üç dört 
ton mek\up, bazı lsveç, ln
giliz ve Amerikan vapurları 
da her hafta iki üç bin kıy. 
metli posta torbası taşımak. 
ta v~ bu şekilde beynelmilel 
posta itlerini idare etmekte. 
dirler. 

Su beye Davet 
Em.ln!SnU Yerll As. Şubesinden: 
l - Emln6nU yerli askerlik §Ube. 

sinde kayıtlı harp maltnll subay, erat 
ile vehlt yet!mlerinlıı 941 yııı tütUn 
lkramlyelerine 17.7.941 tarlhlne mtı.. 

sadif Perşembe gUnll sao.t 9 dan 12 
ye kadar her gün tevziat yapılaca,. 

ğmdan 4 adet ves4.kalık fotoğraf ile 
ycdlcrlnde mevcut ikramiye cüzdan. 

1 larile birlikte askerlik §Ubeslne mu... 
racaatlan. 

2 - 941 yılı tUtUn beyiye lkr&mJ. 
yesine mllstebak olup ta hariçte bu. 
lunan ve mazeretrori dol:ıyıslle §Ube
ye geıemlyecek olanların tevkil etti. 
recekleri zat vı:ısıtas!.le parahi.rmm 
sldınlması vo bu müddet muayyen 
zartmda paralarml nlmıyanlarm pa. 
ro.ları iade edileceği IJAn olunur. 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
lW'l1B ve RUH BASTAl.JJU.ARl 

Ankara Caddesi No. 71 
Mueyene .saaUerl: 15 den ftfbaret 

Ahmet Akkoyunlu 
1 1 Çocal' Bek.ln.ıJ 

l 
1'akslm Tallmha.ne Palaa No. t 
l>ıwll'da.n maadn hergQD &an 111 

lr • ten sonro.. Telefon 4012~· 

" .......... -.... ·~ 
Dr. Kemal Özsan 

!drar yolları hastalık
ları mütehassısı 

Beyoğlu 1atfkl1U caddesi No. 880 
Bursa Pamn Ustü Obanyan 

Apartıman Tel: 41285 ........ ~ ......... 
GOZ MUTEHASSISI 

Kemal Tarkan 
Pazardan bacıka, her g1lD 

Ö~LEDEN SONRA 

Taksim, Kamer Palas 
1 nci kat 

Telefon: 49813 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Panruıklmpı. iman .okak 
No. 2, Tel: 41553 

1 
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Türkiye Cumhuriyet 
AKT1F 

Merkez Bankası 12/7/1941 vaz~ 
P. AS 1 E. ~"' 

Altnı: Safi Kilogram 72.604,619 
Banknot • • • 
Ufaklık • • • • • • 

Dahildeki UuJa.abhler a 
Tllrk Lirası • • . 

Hariçteki Hohablrleır ı 
Altın: satı Kiloıram 12.000,961 
Altm& tah'Yill kabil M!'best d& 
Yi%ler . • 
Diğer dö'Yizler " bortlu Kliring · 
b&kiyeleri • • • 

Deruhte edileıa enakı nakdiye 

ka~ıııtı . 
K.antaua e .• madd,,lerine tevn-
kan HuılDe taratmdaD •W 
tedlyat. • .. .. 

... "6t0bd&nla 
ncar1 Sened&t • . .. . . 

E&lı.am ve taltvll&t clndanı ı 
Deruhte edilen ena.kı ıısJuıt

yenin k&rfllığı eaham " 
t&hYillt ttiba.11 kıymetle • 
Se.rbest Esham ve Tah.ıı&f\ ı 

Anular: 
Altın •• dö"riz ll.zer!ıı• &Y&D.I • • 

TabTIJAt Qzerine aY&D.1 • • 

Razi.neye k:ıaa n.d &•&DS • • • 

Ha.zfneye 8850 No. kanuna can 
açı.l&D aıtm k&r§ılıklı &n.nl • • 

Hlasedarıu • , • • • • • 
Muhtelli , ı e • • • • 

Lira 

102.124.204,75 
20.164.339,-

528.605,28 122.817.149,03 

318.849,61 ~ 318.849,61 

16.880.317,31 

44.907.512,53 61.787.829,84 

158.748.l'i63,-

21.688.011,- 137.065.552,-

266.682.921,05 266.682.921,05 
-

45.537.041,93 
8.310.245,19 53.847.287,12 

4.91l8,64 
5.208.436,53 

167.684.926,75 172.898.331,92 

.f..500.000,-
7.404.l'i59,91 

YekQn 827.322.480,48 

1Temmuz1938 taruunaeD ıut>areD. 

I. tŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞİDELER : ' Şubat, 2 Mayı.s, l Ağuatoa. 8 İkinclteFio 
tarihlerinde ya.pılir. 

1941 lkramlyeıerl 
ı adet 2000 LJD. - 2000.-Llno 11 8 • 250 • -2000.- • 
, • 750 • - 1500.- • 8G • 100 • - 5500...- • 
• • 1000 • - 3000.- • 90 .. CiO • -•ooo.- • 
' • 500 - - 2000.- • 800 • 20 • -6000.- • 

Senmye ~.OOU"" 
lhttyaı aqe.I a 

A.d1 •• fe•ka.lt.d9 • 1 1 • .. 

Buswııl. • • • • • • 
rcte.Wdeld Banlmottar ı 

Deruhte edlleıı ew&1c nakdi,.. 
Kanunun 8 • 1 fDc1 maddelerfıM 
terlt.kan Hazine taratnıd&D n.ld 
tedlyat. 
Deruhte edilen eTr&kJ oalı:dl,ye 

t:ıakiyest • 

Kar§ılığı tamamen altın olarak 
ııa.veten teda.We vazedilen . 
Reeskont mukabili llAnte.ıı teda. 
f'a.zed. • • • 
Hazineye yapılnn altm k~lıklı 
uana mukabili 3~2 No.b ka.DUD 
muclblnc. llA.eteıı ted&.Wı n· 
udilen. 

KEVDUATı 
l"lirl< Llraaı : 

• • • • • 

Altm: Satı Kilogram 877,150 

S8l50 No. k.a.nuna göre Ha.zlney• 
açıia.n an.na mukabW te•di ohı

nan altmlar: 

7.822.019,15 
6.000.000,-

21.683.011,-

137.0M.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

113.000.000,- ' 

69.154.291,7fi 
1.233. 782,03 

78.124.167,9· san Kilogram 155.541,930 
Divb Taııhhtıdab : ------

Altın& ta.bYill lt&bil döTizler . -.-
Diğer döYizler H alacaklı Kll· 
ring bakiyeleri • • • • • • 
U:uhtellt. • • • • 1 • • 

22.952.377,56 

Yektlrı 

fııkonto baddf cY,, 4 A.ltm n:tf'ı"fnp &Ta.n.9 CX, 1 

Türkiye Cumaurıyetı 
ZiRAA T BANKASI 

Kurulu~ tanhı: 1888. - Sermayesı: ıuu.ooo.uoc Türk ı..ı.ra-4 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

• • • 
ıo • 

Zirai ve tıccni 'ı er ntm hanko mıwmtltlm 
PW'1l blrtkttronıeze '!8.ISOO Ura lkrıunlye vertyo 

!.SO 
ıoa 

• 
• 
• 

t.OOCJ • 
t.000 • 

1.%0 
160 • 

.f 
DIKK.A T: Besapıarmaa.ıo paral&r tıtr tene ıçtnde ~ tı.radsD -/ 

1tlşmlyenıere '.kr&m.1yı cıktığ"ı t&kd1rc1e % ıc razıastvı~ yertıed 
K~f -: 11 Mart. 11 tiaz.lran u t!.'y1Ql u 

rinde yapılır. 

VA K 1 T matbaası 
Kitap k.ısmıı1.1 qenidefl 
tanzim edip açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar • 
Tabiler nl'.mınA '117.Pi isleri alır. .. ..... lnil..,~mil-------~ 

Zeki bir adam olan Eulenbur
gun da marazi temayülleri vardı 
ve kendisinin mutavassıt rolü 
hakikaten lüzumlu bir felaketti. 
Çünkü imparatorla Ho!ştayn ara 
smda şahsi münasebetler i.m.kAru 
pek az oldu~'Una göre, lmparator 
ile Eu1enburguıı srk sık temas 
etmesi zaruri idi. Bu vaziyette 
Eunleburg Holştay;n'ın planların 
daki mantık hatalarım iyi bir 
psikoloğ gibi imparatora en iyi 
ve en mül5.yim şe'kilda anlauyor 
ve imparatorun bu pl<lıılan har
fi harfine tatbik etmesine bu su. 
retle mani oluyordu. 

~ntJ~cr ~illJtluı•iu 
. . . d . . L. ---1J tJlf mm ıcın aıma tü111;; saı.ı> - .. , 

yali temsil ediy~rdu. Göı11· t! 
nuz, hiçbir §CY mukadd~ 
ğiştiremiyor, artık baY~ ~ 
olmadan tasavvur edeırtı~ iJlİ 

Bu mektupların ifadeS c:JJ' 
iki adamın "anormal'' oııı4s. 
izah etmek manasız olur·~ 
§ıru'la olan Eulenburg ~ ce 
yalnız entrika kabiliyctılcııl>ıı 
debilirdi. Bu aşk me1't t,ıu'. 
muharriri ve on yaş daJ13r1 
olan sahibi, bu mektup!~ ,ı 
derirken ve abrken saklJ.' 

Yeni bir }Ildız, devlet sema . 
smda görülünce, daima rnüte 
reddit olan bu iki insan birleş · 
mek lüzumunu anladılar; her ikL 

si de bu birleşmenin kendilerini 
daha fazla kuvvetlendireceğini 
hissetmişlerdi. Eulenburg saray. 
da ve kibar muhitlerde propa . 
ganda yapıyor, Hol§taynm fi .. 

kirlerini yayıyordu. 
Holştayn yeni dostunu Herpı. 

mn akorbarıyla imparatoru mes-
tedt!n bir saray çalgıcısı gibi gö. 
rüyor. Eulenburg da Holştayna, 
iksirleri saray halkr için çok la
zım bir büyüc... gözile bakıyor • 
du, .ıer ikisi de biribirlerinin de. 
li, anormal. anlaşılmaz adamlar 
olduğuna kanıdiler. Bununla be. 

raber her ıkisi kendı eksik ta -
raflarıru görüyor ve bu eksik ta... 
rafları ötekinin tamamladığını 

H YA T"I EMilluzoVfG 
• 44. 

da ceziyordu. Holştayn ve Eulen 
burg tiribirlerine acıyorlardr. 

Bu acıma hissi aralarında bir 
sevgi doğuramıyor, fakat her an 
bir kine inkilap edebilecek bir 
şekil alıyordu. Fazla olarak her 
ikisi de mesuliyetten kaçıyorlar 
ve rnesuliyeti mütemadiyen bi . 
ribiri üzerine atıyorlardı. 

Eulenburg, Holştayn.ın :ık 

m8.jırem mektuplarını 1889 da 
alınıştı, o va.kıt Eulenburg, ,:\fü. 

nihtc Sekreterdi. Bu mektuplar 
Starnbergin adresine yazılmıştı. 
Holştayn bunun sebebini yine o 
mektuplarda şöyle anlatıyor: 

"Bugünkii şefinizin yazrmı 

görmemesini istiyorum, bu sizin 
lehinize bir harekettir." 

1891 de Holştayn ·~izim gibi 
iki yol arkadaşı" tabirini kullan
dr. Ve ilave etti: "Bu benim gi:bi 
bekar bir adam için hiç alışıh:na
mrs bir iştir. Bu sahada siz be. 

nim için çalışıyorsunuz" sonra 
dostu tarafından anlatılan öz fi. 
kirlerinin izah tarzım bir şahe
ser olarak karşılıyordu. Eulcn. 
burg da bu mektuplara aynı 

üslupta cevap veriyor: "lsminizi 
sire minnet besliyen kalbimde 
ancak .:\lussigny'nin tablolarında 

bulu~n kırmızı ile boyuyorum. 
Yı11ardanberidir siyasetten bı. 
kan,, §İire müştak bir sefaret 
katibine bu isim erişilmez bir a. 
dam gibi gürümnüştü, bu ad be-

dau gülüyorlardı. ~, 
Iki seue sonra Euleil , 

tarı not ediyor: ''vazi)-et j 
sini şımarttrkça Holştssı> 1 

deli oluyor. Niyetleri, ~ 
rı bayağıdır. Ben berek;ıeıııı' 
ki Ho~tayn değil; bir ~ {J 

gum." Şair, muhafız aJa) ~ 
yı ve musikişinas olafl ';/ 
b k -..l:.~· • ar.·'·sD~ 
urg eı~ını ~· ı 

.< 


