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Unanistanda Siyasetini de-
~lliyet ığiştir!!!!!!!_ecek 

.~ ..... 1 Yeni kaginede Hariciye 
Nazırı değısti 

---<>---

•u•·· ••••••. Başvekil 
~Vaziyetten bah!Sctml.)o- Cüret ve süratle esaslı 

-.net Emin Yalman bize 

0 
ın yiyecek bakunmdan İcraat yapacağım 

kacıaf feci blr <ıurette söylüyor 
~ ki bunun kal'§ıısmda la ---o-
~-.aıantıza lmkin yoktur. 1 a p on 

lldUetı en haksız bir ta.ar• -J 

ğı zaman, Tüı".dyede h ô rt C 1Ve5 1 n İn 
te rnUttefJkJerimlz lehinde 

~ ~Uhabbet \"e iyi temenni- Q a Z ete 5 j 

~ '-Çik
1 

tı;!1:::ı::nı~1~~u- Hart ket zamamnm 
S ~.., heyecan hamlesi içinde 1 d ... 
~ ,;ıırcsınt ifa etmeğe ko:;tu- ge ıgmı yazı yor 
~~l'dllk. Onlarm bu mertçe Toklo, 19 (A.A.) - Resmi Dömel 
~~ lcabl .. iın kalblnılzdekl dost ajaıısı, salWyetll mabctılcre atfen 
~ rd~llk hislerini son de- Japonyanın har.cı etyasetlnde hiçbir 
~ .... eoetnrdu, Sonra, Yunanis- de i§lklik olmıyacağını bildirmekte. 

hazın \'c 1 tihka'k kespe~ d;, • 
bir matem ,.e ıstırap 1 Japon aleyhtarı baZı devletler, ka. 

'-llamıı;tır. l"unan mllletı 1 b!nc değişikliğine, t.sUıımnr ederek be. 
her türlü ~ltay1.,ir. ili r!cl siyasette bir dcğlşlkhk olacağı 

_,..,_ .. ~tı. Bu -clhe le \lcdnrı §&yialan kötU bir propaganda ile yay 
'-Olarak, ba.'mı yüksek t ı· mağa çall§D18ktadır. Bu devletler yeni 

felaket günlerlnJn sona bir w.~ .. ı sukutuna daha uğnyacak-
~yeblllr. lardll'. Japonyanm harici siyaseti ÇID 

unanl11tanda 8ıÇ ~ocuk harbinin zaferler neticelendirilmesi u. 
bulamryaıı analar, lh- zerinde tekaif edilecektir. 

\'ar, Bütün bir Yunan mil- Eğ J anın pu lledetı uze~ 
ld mahrumi) et lçlndedl~ rlnc.~ e;llp~=-.T idiyae yenl kabine. 
lttarapıara lu:r.onam eden Y1 tekrar prens Konoycln tefkil et. 
ı..~e yoksulluk kartıamd• mi" olması bu 1epbeler1 izaleye kA. 
:-uıunıza ;nkan tuan'tlr " 

fldir. 

. 
vektiğl ou ıstırabın, bü

...__ açbk ,·c sefaletin Ber. 
~ ~e terefU bir ~ 
--.aığl a§lklrdır. \' unan 

.... "-eı \'C haysiyetini milda 
~ lıarbetmtıı ve adet üsttın
~ında mağlfıb olmqtur. 
~an dolayı açlığa mah. 
-..ı, yeni ne Un kiti gı
"'-1.rum bir halde yetlşme-

4-~bnez. Onun irin Alman
la l'ıınanlstanı açlıktan öl
lUtannak Hzerc biraz 

-..~eleri lhondır. 
ıı~tgn zaten kendi lstlhsa 

~tlYarlarını tamamen tat,.. 
uılen bir memleket değil. 
tll mUnblt parı:alanndan 
lca.ıdıiı gibi dışardan da 

~ethemlyor. Şu h&lde ne· 
• bıahrum ve betbaht bir 

it kalmış olacağı tahmin 
• l'wıanlst'\D adeti mu
~da kalını~ bir memle· 

ı arzedlyor. Fakat bu 
llekadar de" am edebi· 

lı d08t \"e kar etlerimizin 
~ ı IMırnda saymakla 'tJ 
~kla \ azlfeml7.i yap 
tı2, Oraya ellnnzden ge-1 
ı bir an evvel yapmalı. 

de bfJ't.ok bususatta dar
buhmdutumuz maJüm

~ Yunanlılarla paylaşabi· 
\...~ ~ler bulablllriz. Her. 
Ilı ~Yden e\•,·eı, hilkfıme 

~, t-.ı vaziyeti hakkında 
~ I& etrarı. mammat tophy..-

• .-.. 'Wllll11ııı. la ne gibi ~ylere ihtiyaç 
'-nlarclan hangilerinin 

VUkubnlab11t"'ek yar. 
teb\111 6dllebile<:eğlni 

• Gözü kapalı yapılacak 
~~ hi~bir fayda çakmaz. • 
~~ııeu t.envlr edllmeU ve Yu-

'lı:a"3ı bütün Türk mllle- 1 

tut muhabbet ,.e alaka 
lılr mecraya tıe\koluna· 

, ıe:e hliifit bir tekle sdkul· 
P OO"n.e komiteler te3 
bdır. Bu, kahraman Yu· 

lılt ... _ karşı Türk kardeşle
... '""" ~l'CQdur 
·~lara İntizaren, Yuna 
~ Paketlerle fertler 

lııı.:: ~ maddeleri gönder
~ak ve herhalde 'akit 

liznn ... <>lece~nl dü-
Mesr)i ailelerin Al· 

ı,.. bilann" Japtıklan 
t llzer \'tlrdımlan l"una-
s~u etm<>k htçhlr zor 

Sallhiyetli ma.hfıllerde ıu el.bet te 
kaydediliyor ki, ikinci Konoye bbfne 

(Devamı ' beUe) 

Moskovadaki 
Amerika elçilik 

memurları 
Moskovadan Kazana 

naklettiler 
Londra, 19 (A. A.) - B. B. C. 
Associated Press ajansı .Mosko. 

vadan bildiriyor: Aıneıikanm Moa 
kova büyük elçisi Ştaynlıard ile 
elçilik bilyük memurlarından llôai 
Moskovada kalmakla beraber di -
ğer memurlar dün Kazan'a müte• 
veccihen yola çıkmışlardır. sefa • 
ret bunun harp zamanında atuıan 
normal bir tedbir olduğunu teba. 
rüz ettirmektedir. 

,9 O il il A Y A ~ i S L E R TEMMUZ 

1DABEYERl: ANKARA CADDESİ VAKiT YURDU: tsTANBUL 

BU SABAHKi 
SOVYET TEBLIGl 

---0--

Dün bütün 
gün şiddetli 

~-

FEVKALADE 
ALMAN TEBLIGI 

--o--

19 
Cumartesı 
1 9 4 1 i Sayı: 3377 

Yazı ışlen Tel. 23872 Fi~t.tı 5 KURUŞ 
===-=============------

Milyon-
1 kdefine 
Bugünde öğleye kadar yapı
lan kazmalar neticesiz kaldı 

<>-- - - -
Bir Rus profesörü define yi bulmak için yüzde on 
istedi, fakat varialer bu miktarı kabul etmediler 
İhbar Uzerlne SUrpagop mezarlığm 

da define aranmağa başl&ndlğmı dUn 
kU sayımızda yazml§tık. Dlln akp.m 
yapılan kazılarda def~ bulunama. 
aıı§lır. Faaliyete bu sabahtan itibaren 
tekrar tıaılanml§tır; 

Defineyi Sllrpagoptakl aile mezar. 
lığına bırakbğı iddia edJen ihtiyar 
ermenlDID hayattaki varisleri Kasun
paşada oturan Vartuhl ile kardeıl O. 
jendir. Vartulıinin Agavnl ile Jlrayir 
admda iki kw vardır. 

Vatruhinin söylediğine göre 
sanduka ölü gömilcUlerinin omuz
larında tıpkı bir ölü gibi SUrp A
gc.p mezarlığına .getirilnüt ve yor -
gancı bahçesi jle mezarlık ara.sın· 
dalcl duvarın 7 ayak ilerisinde 
2,5 metre bir derinliğe gömill -
mliş. Vatruhlntn babası servetlni 
gömdUkten sonra ölünce, bu ıer. 
vetln hemen üzer:ne gömWmUf .•• 
Fakat vasiyetinde mezarmdan 70 
admı ileriye bir taş dikilmesini 
söylem.iş. Bu tat, bugüıı mezarm 
bulunduğu yerin tayinine ıara -
mıttır. 

Vatruhinin şimdiye kadar mflra,. 
caat etmeyip te bugünlerde mtı • 
racaa.t tıtmeainin sebebi, belediye· 

... ~~~~--... --~~+ı~,~~~'rler:.ıa•~~ 
oldu 
----0---

1 lki taraf da ağır zayiat 
verdi 

Besarabgada 
Alman ve Rumen 

askerlerlerı biribirine 
karşı harp ettiğinden 

Rumen askeri silahsız 
hale getirildi 

Londra, 69 (A. A.) - B. B. C: 
. Bu ea.bahkl Sovyet te'bliği: Le. 

nıngı:_ad ve Moekovaya doğru iler. 
lemege tetebbüa eden diltma:n kuv 
vetleriyle dün lbütUn gUn liddetll 

(Devamı 4 öııclide) 

Sl·molensk Uzere buiunmumdandJr. 
Ha!ıiyata nahiye mildtiril nem.. 

(Devamı 4 üncüde) 

zaptedildi 
---0---

Göğüa göğüae 
çarpqmalarda 

Sovyet mukavemeti kırıldı 
3 bin esir alındı 

---0-

~ir günde 

551 tayyare 
tahrip edildi 

Berlin, 19 (A. A.) - D. N. B: 
Alınanlar, Vjtcbsk'le Mohilev a

rasında büyük Sovyet kuvvetleri. 
ni iniha ettikten sonra siiratle şar 
ka doğru ilerlemişlerdir. Milh_im 
bir münakale merkezi olan Smo _ 
lensk evvelcP. de bildirildiği gibi 
16 temmuroa işgal edilmiştir. 
Miııskden Moskovaya giden oto • 
etratm inşa edilmiş kumu bura.da 
başla.maktadır. 

160 bin nüfuslu bu şehirde mU. 
hlmmat, tayyare ve birçok bez 
fa.brikalan bulunmaktadır. Mosko. 
va istikametinde son bUyük şe -
bir olan Smolenak'in müdafaası i
çin bu mmtakadaki bUtün Sovyet 
kuvvetleri kullanılmıştır. Müdafaa 
çok şiddetli olmuştur. Alman kr.. 
talan düşmana kanlı zayiat verdi-

(Denmı 4 üncüde) 

Leningrad şimalinde 

Büyük Rus 
kuvvetleri 
Gerıden çevrildi 

---0--

T emizleme ameliyesi 
yapılıyor 

Helsinki, 19 (Radyo) - Fin 
• tebliği: 

Bulgar Nazırlarının 
Roma seyahati 
~ 

İtalyanlar bu ziyarete 
büyük ehemmiyet 

veriyorlar 
--0-

Yugoslavyanm infisahı 
üzerine 

Hasıl olan 
vaziyet 

konuşulacak 
Roma, 19 (A.A.J - Romanın 

siyasi mahftl ... ri, J;ulgar başve
kili ile hariciye nazırının Roma. 
ya 20 temmwıdan.23 temm.U7.8. 
kadar yapacakları ziyarete bü. 
yük bir siyasi ehemmiyet veri. 
yorlar. 

(Devamı 4 tınolkle) 

ÇERÇEVE-

Muhakeme 
Necip Fazıl KısakUrek 
lnglllzler eğer Almanlarla uyu!f

maya tar&ftar değilse, pekiy öy. 
le değihte, harbi kazanmak' ı~ 
ne gibi bir tasaV\"ur ve limit 88h1 . 
bf olabilir? 

Hazırlanmak, Amerikan ittifak 
ve yardmımı temin etmek, hava 
h&klmlyetinl almak, Almanyayı 
handan pestile ~vlrmek inle~ 
mck, dağıtmak, çözmek v~ son 
müsait dakikada. Fnn-, Belçika 
,.e Hollanda tizerlnc bir ihraç ya. 
pıp neticeyi dev§lrivennek. •• 

.. 
Taksi tahdidatı 

kaldırılıyor 
--0---

Karar Vekiller heyeti • 
nin tasvibine arzolundu 

Kararname hafta sonuna 
doğru çıkacak 

Aıikara.dan bildirildiğine -
benzin se.rfiyat.nım tahdidine = 
kararnamede tadiJAt yapdmuı, 
tabilerin tek çift usluünQn kal. 
dmlal"ak hepsinin her gibl çahı
m.alan hakknıdaki koordinasyon 
karan vekiller heyetinin tasv:llıi • 
ne a.rzedilıni,tir. 

Yapılan tetkiklerden bemin 
~hcli<l!-ne ait kara.rdaıı Yücıe ıs 
?USı>etindc bir tasamı! temin e • 
~l<iiği anlaşılmıştır. Tabi taJıdi,. 
dinı kaldıran kararname öuftndlz. 
deki hafta sonuna. ~ ııeorectt
lece.ktir. 

geciken bu (yana) lar airaıJa 
Almaaya daima (bagibı) ledn 
efendisi olmuttur. Böylece Almen. 
ya bqtanbaşa el .koymq olacağı 
A vropa sanayi mamumelerlııe ve 
hatt.a şarldBld bam maclde Jrar 
nalılarma dayanarak 1nglllzler ve 
Amerlkaldardaıı daha mı u ldb
Mller temin edecek, daha iDi u 
hazırlanacaktır! Bana mabbll 
Almanlarm, hakiki neticeyi 19t111-
Mlde mtinakqe. göttlrmez vuıt.& 
olan kara ordulan vardır. Ba ... 
ra ordulan, ötedenberl iddia etti. 
ğim tekilde İngiltere adMmJ Wl
liya muktedlr olmua c1a. 1ngDlz 
mtiAtanleke bötüntlnö eu damar· 
lamıdan vurmak. tnglıt.ere am.ı-
111 geniş istismar ~wctcdlldea 
mahrum bırakmak, ba yfü'4en İll
~e adaamı ve batt& AmerlU
yı teedt etmek lmkln ve tamılne 
maliktir. Somaz bir (yum) imi. 
dlyle tngfltere (1ıagtln) la pllnı 
.. ~ lmt.1 teıtebbts JD
wmma erltemedikçe, derlrm -. 
Kin adw ve -..netli.,._,.,,,.+ 
le beraber bir (~) lg,Ue 
almml!, b8tttn möe851rlyet.lnl ...,._ .... \edemıycceğl flkrlnde

lşlan~ olmah ve al'
clh-. 

'ıta Calılt YALÇIN 

Batakllk .....Ucle bü7Wt mGtldU&tla l lerlemeie 6"am edell A1W lldllı 

kıtalarma ..... '* --

Le~ada. şimalden taarruz 
hareketi devam ediyor. Fin 'k\lv. 
vetleri Rus hatlarını delerek ve 
6 gün ?.artında 150 kilometre i. 
lerliyerek büyük Rus kuvvetleri. 
ni geriden çevirmiş. bunlann ri. 
ca.t hatlarım kesmiştir.Şimdi te. 
mialeme ameliyesi yapllıyor. 

Fakat (bugün peFD, yacpı ve
resiye) kanun1111a fıam ul olUllık 
(bugün veresiye, l&np r.tb'> t.ar
mıda bir ielikldye 84.,a..rp, hl~ 
tahakkuk etmlyeeek me'\·hum bir 
yarın ulnmda hareket ve ~ 
büs iradesini Almanlara terket. 
mek, bittin Avrupayı Alman ta 
bakkümilne g~tlr. Her M

blıla glbaeaıln duial•da H .eı 

bebn1t "' unsn dDfımeie llJıe«hr 
plmnuı olmaz mı? 

_(Devan • llııelcle) 



27 
Delikanlı elini bt:line götürdü ve hanceri çekti; lakin kın. 
la beraber çıktı; ciinkü kanlı hancer sıkısmıstı. Ali bir eliy. 
le •apını, bir eliyle de kını tutarak bütün kuvvetiyle çekti; 
gene çıkaramadı; 

Herhalde şimdilik, tuttuğu yol .. 
dan 00.Şkn yol yoktu, 

D mz kenarına o sa.balı biraz 
UZ3.lldıgı kuru deniz yosunlımyle 

dolu köşey1:ı geldiği zaman mey .. 
danda kimseler yoktu; kalenin bu 
lunduğu tarafa doğru yürüdü. Bir 
az sonra yüz ndnn kadar uzaktaki 
koı1l8lllan gördü. Gene kolunu 
salladı ve seliimladı. sevinçli gö .. 
tilnmeğe çalışa.ra.k hızlandı: 

- Kalimera! .. 
- Kalimera! .• 
-- Yalnız mmnı ! 
- Evet. .. 
- Bumda ne arıyorsun? Ne 

zaman geldin? 

Bozuk bir rumca. ile klmu!fUYOr• 
du ve Ali ona klBa cevaplar veri
)'Wdu: 

-Adm ne? .. 
- .Meteoe Mavıoıımkiıs! •• 
- Benim admı Nava.rro ıı.arti. 

nez. Rumsun ~? 
- Evet. •• 
Bunları sark* leyJklı, 1dlıçük 

göıZiü, bllyük ağızlı, t*1Jaz ve lkırJı: 
:raeta:rmda bir adam eonıyorda. 
Sol eHyle baston gibi kullandığı 

mızrağa dayanıyor, sağ elite belin 
deki U%Wl bıçğm kulak1r sapını 

tutuyordu. 
Allyi kaşlarmı çatarak bqtaıı 

ayağa kadr sümn: 
- Acaba doğru mu ~yınyor • 

sm ! Eğer yalan söylilyorsan bl • 
zmı reis SenJ biraz evvel bulunda. 
ğun tepeye g&ıderir; orayı gör • 

dün mü? 
- Gördüm.., 
- N-0 anladın!. 
- Sizde meıiı.atnet ve imal oL 

madığmı nnl(Jdım. 

- Bravo! •. Sen zeki bir deli • 
kanlıyn benziyorsun! Zcld insan -
lar hem faydalı olurlar, hem de 

za.rarlr. Senin niyetin nedir? Fay
dalı olmak mı, zanırlı olmalı: mı! 

- Elbet faydn.lr olmak. ÇUnldl 
o zamnn sizin de bana iyiliğiniz 

dokunur! 
- lyı söyledin! Hem de güzel 

rurtlca konuşuyorsun! 

- Elbet.. Anamnı, babamm 
dilidir. 

- Baban ne iş yapardı! 
- Tarlala'rı ve lxıhçelerl vardı; 

çiftçilik ederdi! 
- Bura.ya dediğin şekilde gel. 

diğini neyle lspat edersin 1 
- Evvela sözlerimle, aonra da 

paıça.lanmrş kayıkla! •• 
- Nerede?. Görelim! 
- Buyrunuı:! 
Beraberce yfirlldiller. Alinin 

bhıdlği ika.yık sekiz on parça ol • 
mu tu; omurgası orta yerinden 
Jarılmış; ilkin blrlb!rinde:n ayrıl • 
mamıştı; çarptığı kayanın önünde 
yüzüp duruyordu. Diğer parçaları 
şuraya bum~ a dağılmıştı; birkaç 
tanesi de karada taeıarm araama 
fırlamıştı. 

Ali;i sorguya çeken adam bu 
parçaları dikkatle g8zden geçirdi; 
adamlardan bir lltlslnc suda y1l • 
zen omurgayı gösterdi: 

- Onu buraya getirin! 
- Kayadan kayaya atlıyarak, 

nuzraklariylc çekerek, l!IOnra bl • 
rer ucundan tuta.rnk bu emri y~ 
tılnr. Sarkik bıyıklı herif onu da 
mun.yene etti; kırık ve çatlak Ye?" 
lerlne daha dikka.tle bakb: 

- ·- Evet, henüz 
Ka.rya balıkçılarına 
kayık! .• 

Dedi "f'e sordu: 

parçal8JJIDJŞ. 

mahsus bir 

- Buna. inandık. Fakat tımar 

be • öldllrdüğUnU neyle ispat e. 
deceksin? •• 

Dcllkanh elini beline göttlrdU 
ve hançeri çekil; l!kin kınla be • 
raber çıktı; çUnkU kanlı hançer 
sıkışmŞI. Ali bir eliyle s&pmı, 
bir eliyle de kını tutarak bUtlln 
lmnetiyle ~kti; gene çıkarama. 
da; Na.va.rro Martincz çıkıştı: 

- Becerem.iyccokaio.. ver bura 

' 

Alı hançeri km tarafından tu
t.arak uzattı. Martinezfn gözleri 
bilylidü ve nğzı açıldı: hançeri al .. 
dr; sapına birkaç sam.} e bakıp kal 
dı; sonra gözlerini Aliye çC\irdi; 
onun gözlerine saphyarak mınl .. 
dandı: 

- Tuhat şey .. , Bu bizim reisin 
hançerklir ! Yalnız k.ml başka! .. 

- Hangi reisin? 
- Viçemo Renindado! Hattil ... 
- HanÇcr han.çere benziyebi .. 

Ur! 

- l'a.kat bu kadar değil. Şim.. 
dj anlaşılır! 

Hem hançeri çıkarm:ığa çalışı • 
yor, hem de soruyordu: 

- Nereden buldun? Kim ver
di! 

- Babamdan kaklı! Öl urken 
verdi! Senin lsine yarar, göetGl'is
slz ve basit olduğuna bakma, bu.. 
ralarda bir eşJ daha bulunmaz, 
dedi. 

- Nereden bulmuş ? 
- Ayasluğdan aldığıw söyle .. 

m.lşti! 

- Kimden almış? 
- Bilmiyorunı.. 

- Kaı; sene evvel'! 
- Zannedersem be6 alh sene 

evveldl! 
- Tamam. .. Biz o zaman Kuşa

dasma bir baskm verm1'f.ik ve re. 
is bu hançeri orada kaybetmişti! 

- Görilyorsunuz ki hk; yalan 
söylemiyorum. 

- Şimdilik öyle görfinüyor! 
Martinez zorla.nryor, eğilip bü • 

külllyor; hatta terliyor, lildn han .. 
çeri gıkaranuyordu; kızmıştı. Ya -
Dlbmpnda ve daha llmvvetll görlL 

nen bfrfne uzattı; onun uğnşna.. 
m da bir fayda vermedi, o zaman 
Ma.rtinez kmiı; Aliye dönerek a
zarladı: 

- Demhıld sözlimü ge?"i alryo. 
nmı. Eğer zeki olsaydın kanlı han.. 
çeri, Rllmeden kmuıa sokmazdın ! 

- Birkaç aaniye gecikseydim, 
§imdi burada olmnzd.an, çoktan 
benim derimi yfimıUş olurlardı. 

Herifi vunır vurmaz, kırk elli si
pahi kova.Jamağa ba.c;lamışla.rdı. 
Benim yerhnde ola.ydmız siz de 
ôyle yapardınız. Hem, onu sıkar. 
mak gayet koL'ıydır, bo§una uğ • 
rqıyorsunuz ! 

- Boşuna mı uğraşıyoruz? 

- Evet.. 
- Ya nasıl çıkar! 
- Knıf1u parçalarrz, zaten kıy. 

metli bir !5ey değil!.. 

Bu buluş Martinezin ndeta gü .. 

cllne gitmışti; gilldü ve dudak 
bWtt.n: 

CDeoomı 1Jar) 

Vakit 
Aaım Us, "Amerlkada dönen sulb 

sözleri,, başlıku makale.sınde, lngUte. 
re b:ışvcldlinfn ne vakit sulh kelime.. 
ai ııoylense bunu ~ddotle redootml§ 
olduğunu, Amerika hariciye mllste§ıı
n Surnnc.r Velsln kulağına tesaduıt 

blr surette sulh teklifinin geldiğini. 

fakat bu yolda ~mi bir tcşebbUs yn
pılmR.ml§ olduğunu söylediğini, bunun 
Almanya taratmdan reQl11 kanatlarla 
yapıldığı takdirde sempati ile karşıla_ 
nacağı demek oldııgunu anlatarak dl. 
yor kl: 

"mtıerct A l m a n 1 a r a.a.. 
rafından Amcrikada h u f! ü n 
1 e r d e Sl l propagandası -
na ba.5lanmasma gcllnc.e, bu ROZ
,·clt.e karşı hareket eden infirat .. 
çlJanı. tm'-vot ,·ennek ,.c mi'.mktin 
olduğu kadar AmerJkanm harbe 
karı~ma mani olrmk veya hiç 
olmazsa geciktirmek manevrMı 
olablleceif gibi Rmyadakl Abnan 
taarruzu kati ulhaya girdiği tak.. 
dlrde A vrupadan bol~vzhnt kal -
dmnak pahaslllA beynelmllel sul
hu la.de' etmek için haklld bir sulh 
tddlDne şimdiden zemin hazırla.. 
malc teŞebbUsü de olablllr. 

Babusn.~ bugllnlert'lc Alman or· 
dolan Rul!l'S içerisinde Kızıl Or
du ile kati meydan moharf'besi 
verirken Uzak Şarkta .Japonya 

t...-nz lbtımalJe., 
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BONOLARI ................................................................................................... ıi 

10 senelik yol 
programı 

---o---

Süt • 
lŞl 

• 

• 
nızama 

nihayet 
k onuldu 

: . . . : . . . . . . . 
E 

En yüksek faiz 
temin ettiği gibi 

Milli müdafaamızı dl 
knvvetlendirecektır y ol faaliyetinde 5 bin 

mahkUm çalıştırılacak 
Memleketin bUtun köşelerini biri. 

birine b3ğlamakta olan dcmlryollan,. 
mız gibi yurdun muhtelif Uı!.a8yon, 

l!mnn, iskele ve şchtrlennin de mwı.. 
ta.zan1 yollarla biriblrine b:ığlnnması
nu btlylik b•r gayretle çalışılmnkta

drr. İnşa edltccek yolların uzunluğu 44 
bin kllomotrcyi geçmektedir. VllAyet:.. 
lcr, kendi bUtçclcrl ile huduUarı dahi.. 
Undckl yolların bir kısmını inşa eder
ken Na!lıı vekAlcU dtı devletin ayırdı 
ğı t.ahSUınUa 13 bin kilometre tulün.. I 
de ana ooscleri yapmağa çall§makta. 
dır. Bu program, 10 senede tatbik e.. 
dilecektir. Yol fruıtiyetinde mahkQın
Jar da çnl!§tırılacaktr. 5 bin mahkfım 
faaliyete hazır bfr hale geUrilmlşttr. 
llk olarak 600 mahkQm, 200 kişilik 

Badema, süte su karıştırllmayacak Büyük Millet Meclisinde ~~ 
edilen ·10C>8 numaralr kanuJI 
g&ıtcrllml§ olan tasarruf 

3 grup hallndf'I !aallyetc geçecektir. 

Adliye Vekili 
Dün gazetecilerle bera

ber imralıya gitti 
Adliye veklll Hasan Menemcncloğ

lu, diln ak§am saat 16 da hareket e.. 
den Tnık vapuı'\l ne lmralıya gltml~
tir. Kendisine mUddelumumlllk b.'lf
mu~i Sabri Kösebey, adliye dok.. 
torlıtn ve gazetectıcr refakat etmek. 
tedir. 

Buzdolapları için 
amonyak 

Birdenbire 50 kuruştan 
5 liraya fırladı 

Bmı; dolııplarında ınılııınılan amoıı. 

ynk !lyntlnnnın yOkBelmeğe ba§L'lclığı: 

görülmUştUr. F1yaUar 40..SO kuruş
tan .t.'i liraya kadar çıkmıştır. Fiyat 
murakabe bU , tetkikler yapmak. 
tadır. 

At yarışlarına 
gidecekler için 
Belediye 30 otobüs 

tahsis etti 
Halkın at yarışlarına fazla 

rağbet göstermesi dolayısiyle 
Bcledi}'·e. Devlet Demiryolları 1. 
daresiyle temaa ederek, buraya 
işleyen tren seferlerini çoğaltım· 
ya karar vrmiştir. Aynı zaman. 
da buraya otobüs seferhi de ya. 
pılacaktır. Seferler için 30 oto. 
bUs tah is edilmiştir· 

Yanlız gitme ücreti 22,5 ku· 
ru tur. 

Bu pazar gününden itibaren 
otobüs seferleri başhyacakbr. 

Otobüsler Sirkeciden kalka. 
caktır. 

Buz aabşlan arttı 
Son gUnlerde buz satışlan art

mıştır. Belediye, buz müteahhidi 
ile yaptığı temaslar neticesinde 
buz bayilerinin sayısmt a.rttırma
ğa karar vermiştir. 

rint ~österen ı:uı,hell hareketlerde 
bulunmakuidır: diğer tamftan 
Jaııonyanın Uza.k Şınktnn Sovyet 
ıtosya üzerine yaııncağı t.aarru:.ı: 
Paf!ffik Oky:ıno!ilunun eenobuna ve 
lflncliclni Hmanlarma sirayet et
mediği takdirde 1nglllerenin bu 
harbe bitaraf knlacnğı hakkınd:ı 
bazı emareler va.r(br. Böl le bir 
\"a7Jyet knrşı~mda &wyct J:ıısya· 

nın m Udaf a.ıun f <W kalid e zorl&§lr 
ve f1ir kere Sovyct Rusya ortadan 
çıkınca bu~n bile ,\ nupa harbine 
karı ·mak için mUtcreddlt olan A· 
merilm cfünn umumlseslncle Vtı· 
kua gcleeek del'.;rişiklik Almanyayı 

kcndi!>i ile sulh işleri konu,ulabt
lecek bir de\'let gibi g~tcrcbillr. 

Onnn için bugilnden yarm hak· 
kında kehanette bulunmak <loğru 
değilse de Alman - Ro~ hnrhi
nlo kati neticesi beynelmilel i 
y8.8Ct sabasmda pek ~ok şeyleri 
---~mdan değiştirebileceğini ae 
unutmamak liwndır.,, 

Yeni Sabah 
Hllaeyin Cahil Yalçın Surtye 1Şgll. 

U bıttilı:ten aonra vaziyeU tahlil et. 
mektedlr. M:Uharrlr, §imdi Suriyede 
~ bir ıılJıam tee..tı. eaeceğlnl. harp 
biWkteD 90Gl'ak1 dtıDya nlamım le 

Yogurt ve kaymak sat.şiarı da 
bazı şartlara tabi tutuluyor 

rı ııat•ş:ı çtkanlmrştır. ~ 
Vatandaşlarımız tıuıarruf 11 

lan almakla hem memleket ~ 
dnCaasına \'Üksek alaka~ ,, 
göstermiş olacaklar, hem de ~ 

Ankaradan haber wrildiğine 1 
göre, ibugün resmi gazete ile neş. 
rolunan, sütlerin nevileri ve va. 

sa su, muhafauı için kimya la miktarda faiz alncaklardrr. " 
maddeleri, buz veya kar veya n:.iline mahsus olan bonolar de . 
diğer bir· madde katılması va. let hazinesinln kefaleti aıtwda,,, 
saktır. Süt naJtledt>nlere seyyar dır. Bfitün bankalarla şu~ ~~' ıflarını ve süt mamulfıtmm if. 

tihsaline mahsus mahallerin ve 
levazımın sıhhi şartlarım bildı. 
ren wnumi hıfzısıhha kanunu. 
nun muadil talimatnamesi ile 
süt işi nihayet bir nizama so. 
kulmuş bulunmaktadır. 

Talimatnameye göre !>aşka ..,ir 
va rf ilave etmeksizin süt tabıri 
yalnız inek sütüne delalet ede. 
cek ve inekten başka hayvanla. 
rın sütleri hangi hayvanın ise o
nun i miyle zikrolunacaktır. 

Süt va ıtasile hayvanlardan 
insanlara bulaşan hastalıklara 
tutulmuş hayvanların sütlerini 
satmak ve hayvanlar doğurma
dan 15 gün evvelinden doğurduk
tan 7 gün sonraya kadar veroik
sütlerlc ağzı \havi sütlerin satıl. 
ması yasak olacaktır. Sütlere 
herhangi şekil ve miktarda olur. 

Beykoz Subaşı 
dispanseri 

Bugün merasimle 
açılıyor 

İstanbul veremle miicadele ce
miyeti tarafından Beykoz Suha • 
şmda tesis edilen disf)anser bu -
gün saat 15.30 dıı merasimle nçı
lacalrtır. Küşat resminin vali ve 
belediye reisi tarafından yapılma. 
m muhtemeldir. Davetlilere tahsis 
edilen vapur, snat l4 de Köprü -
dPn hareket edecektir. 

12 muhtekir 
Dün adliyeye verildi 
Fıyat murakabe komL'lyonıı, dlin 

öğleden sonra yaptığı fevkalade top. 
lantrd:ı şu nıuht(lkirlerl adliyeye ver. 
virmtşir. Suçlular sıra. ile şunlıı.rdır: 

Galat da. Poto Seleks (röntf;en fil. 
mi lhtlk&rından, Knpalıçat'§ıda guz
lükçU v<ı saatçi Agop Bnrdlk (traş 
makinesi thtlkAnndan), Kapıılıçıırşıdn 
Nesim (53 kul'Uşluk basmayı '\O•Jrnru 
p aatUğından), Galat.ada Pı!rczcl!r

JAvskl !kurşun kalem uçlarını 10 
kul'Uşa satbğındıın), Zlndankapı cad
desinde Yordan oJtıu Todori (nyııkka_ 
bı çlvlBl ve kadm ökçesi iMikli.rındnn ı. 
KapalıÇarşıc.a Yeşuva (dilllŞ iğnesi 

ıhtlk&.nndan), Çarştkapıd:t Ar§ak Uc 
Mercanda Avadls (yaldır. lht'kArın .. 
dan). 

Bunlardan başka dUn, Çakmnıu;ılar 
da 8 numarada manifaturacı Millıar. 
rem Sucuka da basma sakladığından 
dolayı adliyeye vcrUmlştlr. 

ne Çôrçll, ne Hitler, ne de .Ruzveltln 
bflemiycccğlnl, evvelA Suriyede hll.. 
kUm ve nüfuzun tamamilc Suriyelile
re bıra.kılmıyacıı.ğını yazdıktan sonra 
şunlnn ileri sürmektedir: 

"Surl)edC \'ücudc gctlrl!•=-ce.k ınUlı 

ve ınüstakll Surl.)e hüldimetlnlu mllH 
Mklnılyct prensipleri t\zcrlnde kuru. 
IB<ıUğında khuııcnln t\phtlfd olıunar. 

Fakat mllll lıAldmlyet prcnslplne mliA 
tcnlt bir hllkftmet ldııruıı bUytık 

ınağtu'.aJarda satılan çeılt çeelt ha
zır csvaplardau biri dcğUdlr. Onu 
Londmdn.n getirip Havrandnkl DUn.U 
nt1n ınrıuıa giydirmek kolay bir lı; ol
maııa. gerektir. Bu noktada gerek ec!. 

nobl 81'11 otorit.eye gettk Suriyeli 

münevver ''tanpervertercle. Surlyenla 
"~16,, tılne (gilzlcle ııllmrefllne), 

ııailk bir vazife dllfllyor l\IIIU hAldnd
yot rejimi esaslı bir \'lltanj terbiye, 
olgunluta, itidal ve ihtiyata ihtiyaç 
gösteren bir tdııre .tarzıdır. Memle. 
l<etln idare.I bir tek adamın kabUJyet 
vo ı tıcladma bırakılıruyarak bütün 
milletin lradeeinla nıub&M"INR teklln 
de tecelU ecıeoettne göre kabiliyet w 
tstlcla4m blltt1n mlllette mOnUıflr bu.. 

lımması IAzondır. 

BUtlbl lıu lıalıiAlere Suriye meeeile. 
lllnln al.bal surette hallinin ne kadar 

satıcıların yanıni!a suyu havi jnnslannda, milli piyango ıd_.-~ 
knp bulunmıyacaktır. sut nakli n!n resmi satış gişelerinde. ~ 
ve muhafaza_ma mah.;us kapla. olmıyan yerlerde hıe mal saP" 
rın Ü7.erine sütün ncv'ini güste. ıarmdn satrlmaktadt1'. tti1 
ren bir etiket yapıştınlma.sı Bonole:rın fiyatı da he~ 
mecburidir. Bu etiketler halis ke8esine g()re tesblt edilmışt.J'·~ 
süt için 7.emını kırmızı, yarı Yani bir işçi, bir memur. r 
kaymağı alınmış süt için yc:;:il, tüccar, emllk sahibi bu rıya~lt 'I 
ve kaymağı alınmış r.ı.it. iı;in ma. dan kesesine uygun olanmı h~, tı 
vi renkte olacak ve ~iitfor inek. muameleye tn:bt olmadan al• tfl' 
ten başka hayvandan alınmış ... a Bono satın almak nasrl bir fo 6"'. 
sütün men~i bu etii<~ıte gf."'crı- litf'ye tabi değil~ı> başka11rıı• e~ 
lecektir. Litresinde en a7. 20 retme-k veya vadı>t1inde ~h1' 
gram ya~ı havi kaymuj!1 ~lı?:l'!'l'-' herhangi bir bankadan millf r,r 
sütlere yarı kaymağı alınmıı,;. go rı>smi gişesinden almak d• 
20 gramdan nr. tere,·:ığı' lan si:t. hlr muameleye tabi değildir. ı'1 
lere de tam kaym.L~l a!rnmış süt. Bonolar, 5. 25, 100, 500 ve t 
ler de ismi altm<l3. M.tıla<"aktır. lirahk kuplirlerden mürekkepti~ 
Talimatnamede "ütlerin istihsal Her kupürden 3, 6 aylıkla .. 
edilecekleri mahalle:- ve süt kap. ::ıeı•elik bonolar vardır. Yani 5 ~ 
larmın her türlii ~ıhhi Rartları ral•k bonodan 3 aylık. 6 aY~ ti' 
haiz olması lazım ge 1diğf tasrih bir genelik olmak üzere Uç tı" 
<"!Jilmektedir. Diı:;cr taraftan t.a. \'ardTr. Diğer kuptlrlerden de_~ 
limatname yoğutlar, aymaklar. ~uretle Uç nevi mP.vcuttur. l'J 
hususi maksatlarla hazırlanan larm bir fayda~n da fai7lin VC"' 
sütler hakkında da hüklimlerı olmasıdır. ~ 
ihtiva etmekt~ir. 3 ay vadr>li bir ta.'J.amıf bO fi 

Yoğurtlann kaplarında vey.ı yüzde dört. altı ay vadeli bf1' _. 
Uzerlerindekı kağıtın?"d:t :..,nı sarruf bonosu yüzde beş, bitti' 
kayına~! ·. ) n ım kay:no;ı'' ı \'eva. nelik bono yti7.de altı faiz g~ 
kayma ·sız ')'ııulnrı, !ne m.ıtıda mekt.cdir. Fruzl~r bono alnı ti 
\'eya oyun sütünden yapıldıkları bono kıymetinden tenzll ediJtll I 
yazılı olarak; Silivri yoğurtları- 'uretile ödenecektir. Yani ~ 
nın üzerindeki kağıtlarda Silivri nelik bir bono için 94 lira ;' 
yoğurtu olduğu ta"rih edil cek. cek ve buna mukabil bir sene 
tir. ra 11)0 lira alma bilecl'ktlr. ~ 

Yoğurtların üzeri daima ince Bono almak için verilen P".".ıı 
parşömen v temiz-bir ka.ğıdln ba.ilanm.-. deiildir. Tasa~ 
kapalı olacak, bu kağıda veya noeunun istenildiği anda iı'. 
apakların üzerine yapıştırılan tahvili mUmkUndilr. Vade ~~ 
bir etikette yoğurtu yapan mü- dan paraya ihtiyaç hasıl ~ 
eı:ısese yeya şahsın ismi, yapılan herhangi bir bankaya mil~ 
yer ,.8 yapıldığı tarih okunaklı klifidlr. Bankalar bunu fai V 
bir :-urette yazıh olacaktır. Kay. yüzde yanın noksanl!e bonoy1ltd' 
maklar içerisindeki yüz.de yağ hal i11konta ederek ys..-,r 
derecesi tas!'İh edilerek satıla. ıan parayı geri verecektir. 1 t 
caktır. nıf bonoları borsada k'ote c6:o~ 

Hümanise matermac veva cr.ktıl'. Bono faizleri hElt 
bcktonise gibi isimlerle ,·e}·a / \'ergi .ve rcs!mdcn muaftır. 
sair fikirlerde ve ı:.-ırf hastaların Hulasa edılecek olursa: / 
tedavisi maksadilc ticarete ~1• Tıısıtrruf bonoeu almak
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karılan ~iitlcr miinhnsrran e<-za- faydahfr elde edileee~tir: 11tı~t 
nelerde ve ecza ticarethanelerin. 1 - Paranız:ı. emın hır ı-ı 
de satılabilecektir. y~ksek blr faiz temin edece 

Bu talimatnameye mugayir nız. . tftl ~ 
:jekildc vasrfları olan süt ve ma. 2 - ~u faızl bonoyu 98 

muliı.tmı satanlar hakkında ilk ken peı;ın a!acak8ınl7.. t.ıı, 
dcfa~rnda bele<liye CC7..a hüküır.. 3 - MJllı mUdafaanm llr 
!eri tatbik edilecek. f'Ürümlerı Lıynclarınr ka~ılaynımkıımıı:. ,-
tekerrür edenler süt ve mamu. 4 - Kendınl:r.i tasarruf• 
Uitı tıcaretinden mene-dilmekle trracaksmız. ----11----beraber cUrümlerinin derecesine ~ 
göre Ti.irk ceza ka.ı:ununun 396. T ünelin tatili faaIİY1"-
ve 3!>8 ve 36.1 üncü maddeleri etmesi muhtell'le 
hükümlerine tevfikan takibat t<I 
y?.pılmak üzere müd<ieiumumili- Tünel cer kablolarından t>i 
ğe tevdi edileceklerdir. f;ru eskimiş olduğundan ~ 

rafından bunlar her üç gua-
kon trol edilmektedir. l il 

Tramvay, elektrik ve tn..e~ 
Küç oldıığtmu ve ~ptıy<ıe zaman• lhtl- re.si k~yfiyetten belediye ~e ~ 
yaç gıist~n~ğlnl anl&tnıııalıt için ~- müdUrlüğünU haberdar e~;.tf 
mu edlyonıı. 1 ıJc tünel &eferlerinhı tatili 

Bizim nokt~ı nazarımmdan. Suri)t'- mali olduğunu bildirıni§t.i~'. ~ 
nln lstfklAHnln artık aa&ml · lhttmal 1tletme umwn mfidütÜ :.J." 
dahiline gtrmlf olmuı en birlncıl Ekrem kendisiyle görüfell ,.,
memnuniyet 1ebebt ttıfkll eder. Bun.. eilere demiştir ki: tP1 
dan fıaoka, bugün kü vaziyet baJmnm. . .- Maamarlh: ~erierbt 6f!'_. 
dnn, Surtyecle ukerl btr lngtlh; ow- ıçın muayyen bır gün t.a>?" ~ 
rtte8lnln ~ etmealn l de azami <tik. Eğer ehemmlyetii bit ~ 
b~ ..emnunlyetlfı kaı'fılartt. Bu Mke hlssedılmezse daha bir aY ,,, 
ri otorite ne kadar kuvvetli olunıa işletmeye çalıpcağı:z. A~ ~ 
memnunlyetımız o kadar artacaktır. sipariş edilen kayışların eı,;p ...J 
Bu harp&e bir kere dal'ıa ~ oldu dildiğini ha.her &ldıık. B '"" 

müddet zarfında bunlarJO ... f 
ki tttlfaldann nazari btr doeUuk ma- im.kin hiaıl olur. Fakat )UtO.,.. 
hlyetind6 kalmıyarak ameli ve fiili 
bir manası 6lmaıu. ve blmMmıılfl)h la çikanhn11 değildir.,. 
taranann menfaatlerine b&klk&tea o -:!W ' 
uym&llJ ~ın cotran va.uyet çok bü.. M~slak yoluna itCJP" ~ 
ytlk bir rol oynuyor. ntUaadl mlkaaMI. 1 hal k old1" 
betlerin nonnal ve verimli bir IAlret... met ev a n oıı ~ 
te devam edebllme.a de hudutlann Bele<ilye, Masla.t yol- ,.,'iı'!, 
iştirakine, biç ol.mu.M muvuala yoJ.. metleri göet.erir levh~~ ~ 
larmm emnlyeUne '"' kolayhtma ğa karar vermJştlr. MotDP, 
çok baflıdır. Bundan dolayıdır ki Of'.. it buradan 30 kiıometı'8 
nup bodutlannwı4a tn~lllr. möttıııtlk.. geçebilecektir: 
lerlmlzle korDfU olmM 1Nt Aabra 
ı:mıah ............. nln :ndmnun ıc.p et. 
t111 .. ,_ute ldt. FraaeanlD lnblWl 
yUzanden bomlmat .. tfmel timdi 
tekrar bir baklkat ıı.uae ~ ..e 

o 

Tllrtdyenln ittifak ve doe&lak dit.em. ml§Ur. Tevsiat hasır!anaıl ~ 
ıert ata50lclakt mllvuıt'Jlle böUht al6. meye göre dağtt.ııacakt:Jr~~ 
kadarlana bayır " MC'I ...- ..._ •hlbf, bir müfredat ıı.tJe91 ..,. ........ ~. .~çim,,.,..._. 

' 
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GÜNÜN MESELFSi 

938 yı ·ıe y 
sında hayat pa 

ara
alılığı ı 

Hatıraları yazan e e Dra im Bey 

Afak ile fevk ile ne zaman rröbek atılır? - Erzin
canlı ir§adi haha. Koçek .. ~.1,kaçan soru.rıun hika
yesi· Marifetname müeJlifi İbrahim Hakkı efen
di 'le Koca Ayvaz Artinin hikayesi. 

~er: Vak-ıtmaıba.am Ekmekte yOzda 25 
fasulyede yOzde yOzdDr 
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l='rankoya 
0

_ gOre 
r:<:ü bir kuvvetin 
C rhe müdahalesi 

aniyana bir 
~ ~ deliliktir 

jt.tl erıiı:Ierin serbestisi 
;i,r ~~ iddiası 
~,: r1" tbın neticeıe-
.ı,. · ıCje 
cıtlP' t ıt n m uta z a r -
d~ aıan devletler 
P1)~ ıçın 

d• liaYasızca bir 
· l(/J ' İstihzadır 

~ ~ l'ft 
ptifı.I ~ltt 18 (A.A.) - İçlerine;} 

11 p. ~Ya bırıeşlk devıcucri ve bOyU 
1 5 <' ~ eıçı1cri de b:.ılunduğu hal. 
lıl' 1- lıtt :10ınatık tara!mdnn dinlen!. 

JI., tlıııcıı Utuktn general Frnnko har-
e_~ &ttıı.Ye kadar olan tnk' :ıtıarmm 
l".J Sa~ını yo.,. mıştır: 
pc-- \;', ~ lllUttetHder cephesine geç • 

el l\ıı.'1 llıeını~. !o.kat harekC't scr-
tıoll ıt llıuhs!nzn etmeğc ve n.hal 
iblt' tl' 'l:iıı hazırlo.nmağa koyulmu 

bfftlf ~li( 
ge (il "-. ~ an kıtası fc!Aketl kabul et.. 

O-un.ün maliım hakikatlerinden 
blri de şu: Hayat pahalılığı. 

BUtUn yiyecek, içecek ve giye
cek maddelerinin fia.tlan, g\ln geç 
tikçe artıyor. Bu yükselmenin ya. 
nmda bir de bulunmamak var. Dlli 
piyasalardan getirilen mallar, dlln 
ya buhrnnı yüzünden hemen he~ 
men kayooldu. 

'Pakat memleketimizde yl'tiı:;en 
birçok ıiıda mo.ddeleri de, ucuzluk 
haysiyetlerine dokunuyormuş gJ .. 
bı. fırladıkça frrladı ! 

H.esmi kavnaklardan aldığını 
.JJlnlümata naz';ıra.n, ufı:ı:k bir Ista.. 
ttstik yapıyorum. 938 ve 940 s~. 
nelerinin 15 kü.nunuevvclindeki r -
atlarla bugünkü fiatları aşağıda 
gôreccksiniz: 

Gula 938 oıo 94 t 
lııddcsi kiın.e'. kan. r'. t emnmı 

Ekmek 9.75 14.50 12.25 
Fasulye 20 30 40 
Pirınç 30 41 50 
Zeytın>a.gı 57 65 80 
Trabzon yngı 90 t 75 150 
Et 50 60 60 
Zeytin 40 50 50 
Beyaz peynir 50 50 80 
Kaı er 80 90 130 

Mi.<snl olarak gösterdlğinuı gı . 
dn maddelerınin artış nispeti <l<' 
şudur: 

nı ,s 1\ 1'ııı "-vrupa kılıı8ın:ı müdahaleyi 
iJıll I \ı...4ıtlt 'Z. Amerikan sahilleri Avru- Gıda mııddt.~i 

bi'..ııt :~ tlerı tarafından yapılııcnk bir Ekmek 

Artı ni pctl 
% 2."i 
"(, 100 
('(; 66 ver" ~~lıkesı..nc maruz dcğUdlr. Fasulye 

e ;:.. ~: t1n serbcstisl harbin netice.. Pirin~ 
\~mut in Zcyffiı.yağı 

~ ~ 
azarrır oinn milletler iç Tro.b7.on ,•ağı 

% 36 
66 
20 .il bir istihza, kıtanın gayri " 

.... ,. .. "-~~kasının tıınımıı<tı.fı be~.. l!."t~~--"· 
r-JSll". '-' anunıara gelince bunlar d 
dO;f, ~~ inanmadığı bUvtlk bir k o. 
ol.,, ~b . 

. rf"':.. \ :ıı dl ~ . 111 neuccınnın bir üçüncU kU\'-
ııfıl V ~ ltıııllııahaleallc değişeblleceğln 
~":ıı1 \~ eıc caniyane bir delilik olup 

Y,f ;,1 ~' <l<ıvıı.m cdctıllecek ve nticce. 
dil' \.. 'tb Vaziyetleri Avrupa ile tıca

c tO~ ... ""Ilı, otan mernlekcllcrln yıkıl. 
r 'lıı' "Iıeb olacnk, cihflnşUmul ve 

~bir harp açmak demektir. 

kl1' f ' li'ranko, harbin iyi bir esaa 
tlıııı haD}aınadığını, mUtte!lklc. 

rt't ~' ~ kaybettiklerini ve Rusyaya 
sıı "'' • arı harbin neticeyi <feMatır-ce"'· ııı • o"9 

rı ~ ve yalnız fclll..ketln vOsa. 
,il ,~letebneccğinl stylcml.ştır. 

'li'ranko sözlerine devam c. 
t•JI il" ~ ivur ki: 

°"dularının A vnıpa ve hrls
ı. ,Jıl ~ti Çok uzun zamandanbcri 
" t hır harbe t>:ı.etadıkları ııı

tlıçlertnıiztn kanlar• mlh"cr ar 
•~ııktne kar:ı§acaktır. Ordu 
~ rın t>crabcrc mUdafna c .. 
~eınıeketlmlzln mukadde • 

inıannnızı tcı<raı ediyo -

60 
55 

Ekmek. 938 kanunucvvelinin 15 
ine nazaran, 940 k8nunuevvellnin 
15 inde yür.de 50 artmış, fakat 
maliim olduğıı veçhilc. kalıtcsln 
de yaptlan değişiklik yüzünden, 
bu nispet, bugUn yil:rM 25 e dU.ş-
mı.iştUr. . . 

Fiatındl\ eu az yükselme t;Q~ -
len madde ettir. yüzde 20. LB.kin, 
unutmamak Iazundır ki et naıtuı. 
tabidir. Binaenaleyh, bu kerame
ti. piyasa tcmewUçlerinin az o): 
nnklığmdan ziyade, naıiım zarıırı 

icabında a.ramn.hdır. 
Nete<kim fl40 sonlarında ve "'41 

başlarında beyaz peynirle kn.şar 
peyniri d<' narh üzerinden sattlı.. 1 
yordu. O r.amı:ı:n, 938 de fiatı 50 1 
kuru olan beyaz peynlrl yine 50 
kuruşa ve 938 de fiatı 80 k\Ô"uşa 
olan kaşar peynirini nz btr farkla 
90 kuruşa alıyorduk. HattA, hiç 
unutmam, lüks kn.~ar peynirine fi. 
at murakabe komisyonunca 110 • 
kuruc:a saUlabllmek müsaadesi 

çevtrenı 

B. D. 

• 82 • 
Saç ve sııkalınm rengi de dcğiı:;.. 

tirilc.oıliyor. Esasen, yeni doğmuş 
bir çocuğun mesela bir mUddet an 
nesine, sonra babasına hemen tıp.. 

kı tıpkısına benzemesi, ondan son 
ra da her iki.sinden farklı, fakat 
muUaka ana ve babanın ruhlal'm
daki eedlerinin tiplerinden birine 
benzıyerek değişmesi ana. ve baba. 
dan in~ar edip çocuğa tesir eden 
Eversiyon şualan neticesinde Vll

kua gelmektedir. 

Bıwuı çocuğun yüzüyle beraber 
saçlarmm ve hatta gözlerJnin da. 
hl rengi değişmektedir. 

Bütün bu hfı<liselerin tabiatta 
gayri iradi, yani istemeden ve 
farkında olmadan vukua gelmek • 
te olması bu şuaların ehemmiye -
tini pek güz.el gostcrmektedir. 

Ayni zamanda bilerek ve far -

verilmişti. O ı:ama.n, piyasada bu 
tlpte mal olm8.dığı tleri silrlilerck 
birçok itirazlara Yol açılmıştı. Be 
yaz peynil-e gelince: MU.barok, 
narh 50 kuruş olduğu için • kahve 
:ınisillfi! • satıştan kaldırılmıştı. 
! ......... 1111 •• llttlllllllllllllllllllllllllli 

f Yazan: ! 
ıSaWıAlaçam ı 
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Vaktaki her iki p-0ynir de narh. 
tan ıstlsna edildi. Fiatlan, hemen 
yilzde 55 ve 60 nispetinde yUk • 
seldi. 

Eğer, hayat pahalılığmm vasa
tisini bulmak istersek, rakamlar 
ortada. Misa.llerimlzi basit bir 
cem ve taksim ameliy~l yn.parnk 
tetkik edelim. Gıda maddeleri fi 
atlarmdaki fırlamanın yü2ile 50 yi 
geçtiğini göreceğiz. 

Bu, neden böyledir? 
Et, fasulye, pirinç, peynir ve 

sairenin ne Atlantik muhnrebesf. 
le, ne Bnsra yolunun knpsnmasi. 
le, ne do §u veya bu sebeple hiç • 
b•r alnkası yoktur. o halde? .. 

Bu sualin cevabmı kendi ken -
dime veremedim. 1'~ ele nlarak, 
alakadarlarla konuştum. Tereffü 

.umill olarak ıtU Uç maddeyi gös -
!erdiler: 

., l öenesi ağustos b~ındu 
.walar birdenbire soğumuştu. o 
nP. kışın şiddetli olması ihtiniali 

ardı. Kışlık levazmun vakit ve 
·amnniyle tedarikine kalkL,ton. 

2 - Arpa, saman tıat1ru-1 art vveli. kürküm eskimişti. Hem 
mışbr. ıe gayet ağırdı. Bir tane kUrk 

3 - Geçim sev.iyesi umumen llmağa niyet ettim. Malüm ya, 
yükselmiştir. ıin yıllık kalender, rind aşçı dede 

Merak bu ya, bunların da sebep ıe çorbanın ~ Y"C?k· Mezkilr on 
Jerinl araştrrdmı öğrendim ki ge lıranm tedariki ka.bıl olmryacnk. 
len hayvan mfk~, ete narh kon: 1 Bunun bir_ c;arcs~, düşiindiim. 
duğu için azalmış? Arpa, saman İçel sancagında da Aman nmruı 
fiatlan dn, geçim seviyesi umu • kaşı karem, derdi aşkmla perişan.. 
men yll.kaeldiği için fırlamış! Ha. drr halim,. şarkısını tutt~~lar. 
ni o.zum üzUme bakarak ka"rnnr lşte bu neşe ve şevkten gönül fi.. 
d~rltt ya .• o kabilden! lemine atılan bir remizle, manevi 

Acaba, geçim seviyesi, niç1n feleğe niyaz ettim ve kem~li 8.§k 
zait namUtenahtyo doğru fırlıvor? ve muhabbetle, on lira yerıne on 
Bunun mantıki bir sebebi ·yok! kere göbek attnn. Bu göbek atma 
Dünya buhranı var ya işte... El _ tabiri başka bir remiz ve . lşar~t .. 
bette. her maddenin değer pahası tir. Cenabıhak rahmet etsin, bı • 
artacak! zim matıbaa memuru merhum Da.-

Kanaatimce lbu ~ ne ciddi ğıstanlı yüzbaşı Hacı Mehmet 
bir mazeretin ifadesidir ne de cld Emin efendi Ala bilirdi. Hatta ara.. 
dl bir sebebin izahı. ' sıra tenha kaldıkça. ikimiz bera.. 

Hakikatte, fasulyenin de, pi _ ber böyle hat;ifçe .bir göbek atıp 
rincln de, zeytin, sade yağlarınrn zevk ve safa ıle pürneşe olurduk. 
da, -etin de, peynirin de, zeytinin Bu göbek .atma .hikAyesinden 
do Hfıh... istihsal şartlan deği§ • halırnna. geldi: Erzıncandn meş.. 
mcmiştir. hur bizim !rşıı..di baba bir glin 

Uı.kin, istihl8.k şartları, el'.işil şeyh Fehmi efendi mer~umun hu· 
mez bir sürntle değişmekte, kese. zırruna gelmişti: "Hoca. dünkU 
lerlmlzin ve kazanç imkfuılanmı. gün sa.rayın önünden geçerken 2-
zm onlara erişebilmesl, günden ~orde mıztlm çalmıyordu. ~nlü· 
giine imkfuısızlaşmakt.adır. me hoş gcl<li. Yanlarına gıttim. 

Yn bu derdin çaresi? Ldkin o kadar neşelendim ki az 
Onu, aziz okuyucularım arpacı kalsm oynıyaynn ! .. ,. demişti. E -

kumrusu gibt düşUnUyor,' fakat fendim iz buyurdular ki: "Oyna.. 
1 - Gelen hn.yvnn miktnrı az

drr. 
bulamıyorum! madın mr?,. ''Oynamadım., dedi. 

Kusurum, cehlime bağışlansm ı Sonra buyurdular ki: "Esef olu. 
__________________ .:_ __ ..:....:.:.:;::.;.:.:..:.:.;.:~;_ nur?.. Vahvah .. Hiç bu halde {ışık 

ingiltereye 
gelecek 
Ağır 

Amerikan 
bombardıman 
tayyareleri 

Sevkedilmek üzere 
Hazırlandı 

.Stwyork 18 (A.A.) - Atlantn 
Constttutıon gazetesi diyor ki: 

Amerikan ağır bombaraunruı tay
yarelerlnln acs.ı yakında BcrUn Uzcrln 
de l§UlccekUr. Bu dev tayyar~lcrln 
Berli.no karşı kullanılmak için İngil
tcreye scvkedllmek Uzere hazırlandık. 1 
lan bUyUk b1r memnuniyetle öğ'l'enıı. 
m.lştir. Berlinıllero bir gece Amerika
lılardan bir mesaj götürecek. olan bu 
tnyyareler devamlı bir surette buraya 
gelmekUX!lr. 

kında olarak vukua gelmesindeki 
imkAnı dn kabul ettirir. 

işte, bu glinden fevkalı1de neti. 
celer aldrklan görülen modern 
manyatizör casuslar Eversiyon şu. 
alarmı böylece iradi olnrak da kul 
lanmak ~arcsine b~vururlarsa ar 
tık casusların veya onların ~ü • 

hiın olan ajanlarnını kıyafet de • 
ğ'§tirmelerine hiçbir lüzum kal • 
mıyacaktır. İyi bir manyntizör e• 
!inde hnrhangi bir casus muayyen 
müddetler zarfında yUzünUn sek _ 
!ini, göz ve saçlarmm rengini ve 
tipini tabii bir tarzda mütemadi • 
yen değ ~tirebilecektir. 

Mesela her üç ayda bir esmer 
tipte ve siyah gözlil olan bir a • 
dam, sırasiylrı sarı ve mavi gozliı, 
kumral ve yeşll gözlü, ve bilhns. 
sa, evvelki .inSnna aSla benzemi • 
yen bir tip alabilecektir ki böyle 
htr adamın teşhis olunabllmeslnc 
veya hüviyetinin anlaşllabilmesl • 
ne asla imkan olmıyacağı aşiklir. 
drr. Son zamanlarda Stokholm • 
psişiya.tri enstitüsü de bu pek mc 
raklı ve dikkate şayan evresiyon 
§unları meselesiyle meşgul olmu~ 

Enstit.Ude bu ı;ualnr 

te .. rüb<t Vfl tet.adklerdc 
Uzeıindı 

bulunan 

Rusya ile 
Çekoslovak
ya arasında 

Bir anlaşma imzalandı 

olnn durur mu? A bi,çare kıvıra 
kMra oynayıp göbek atmalıydm!., 

Bu kMrmak, göbek atmak, se.. 
nln benim bildiğim kıvmp göbek 
atmak değildir. Hikaye olunur ki, 
bir zamanda bir medresenin oda.. 
sın<1a vahdet ve uzlet hır.kasını 
giymlı blr zat varmıu. Cumadan 
cumaya, bitişiğindeki ca.m.ie, cuma 
namazma çıkarnu§, bir cuma ge

Londm, 18 (A.A.) - 'Röyter: cesl rüyasında Re6ulU Kibrlya e
Bugün Londra.da Sovyet Büyük fendim.izi görmüş, kendi eliyle 

elçiliğinde Rusya ile Çekoslovnk. ' bu zatm başına bir taç koymuşlar. 
ya ara.smda bir anlaşma imza edil· Bu zuhurattan dolayı ertesi cuma 
miştir. gUni.l medreseden dışarı çıkmış, 

Bu anla§Uın iki hUkfımet arasın- bir müddet yürümüş .. Ani görm~ 
da siya.si mümessiller milbadele8l ki, yolun tı.lt başmdan yukan doğ· 
ve Hltler Almanyasma klU'ŞI milıj.. ru bir düğün alayı geliyor. Giz _ 
terek hrabo devam hakkındadır. lenmek, bir tarafa sapmak murat 

Anla.ı;ma Rusça ve Çekoslovak· etmif}.se de yolun iki tarafı kn.lc 
ca !a.:1lmrş ve Rusya büyllk elçisi duvarı gibi duvar. Sapacak, fPz. 
Maıski ilo Çekoslovakya hariciye lenecek sokak yok. Alayın önün.. 
nazın Jean Masaryk tnrnfından de davul zurna ile bir köçok, zil .. 
imza edilmiştir. ler elinde şa.kırdıyarak rakscde. 

ŞAMDAKt 
lNGtLIZLER· 

Şnm, 18 (A.A.) - Müttefikler Su.. 
rıyeyo girdiği zamnn Vlşt hUk1lmeU 
tara!ınd:ın entereııe edilen lnglllzler 
dUn snbnh bir nakliye katlle8lle Şama 
gelmişlerdir. MUttc!iklcro malflmat 
verdiklerinden şUphe ed!.lerek tcvklt 
edilen bazı kimseler de serbest bmı.. 
kılmıştır. 

kıymetli profesör O Hendsenin ibu 
şualar hakkında verdiği meraklı i-
zahatı buraya naklediyorum. 

Profesör şunları söylemekte • 
dir : 

- Dllnyada hor şeye tahakküm 
elme<yo başlamış olan harp gay. 
retleri Eversiyon şuaları Uzerind~
ki keıdflerl de yalnız harp gnyele. 
rine hasrettiği için bu tecrübeler 
umumiyetle gizli tutulmakta v 0 

belki de hakikaten iddia ol1'ndu. 
ğu gibi. bugUn sırf gizli casuR -
luklar gibi emeller uğı'Unda kul • 
!anılmaktadır. 

Onun için bu şuaların hnkikt 
mahiyetleri vo bunlardan ne dere.. 

ce istifade olunduğu kat'i surette 
bilinmiyor. Ancak, bugün biyolo • 
JI ve psijlynt'ri lfı.boraluvarlarmdn 
bu şualar radioaktivite;i ölçt Uğü. 
müz ( efcrvesans) cihazlaıile znp 
tedilebilmektedir. VUcudumuz • 
dan çıkan bu şualnnn, ;ine vücu
dumuzun muhtelif uzuvlarından 
intişar eden elelttrik şualariyle 

hiçbir aliıkası yoktur. 
A) ni zamanda, bu şuaların yal. 

nız bir nevi olmayıp muhtelif ne. 
vilcrde oldUb'U dn muhakkaktır. 

Bu fiUaların en büyilk husus 'yc. 
ti~ se kimyrvi hiçbir tesir yapmn. 

rek geliyor. Zaruri bunu görme
m ek için a.basmı başına ÇGkiP yü
zünü duvara koymuş. Bu haldey
ken köçek bunun yanına gelip 
başından nbasmı çekmiş, kulağı • 
na: "Aziz! ... Benden ne kaçarsın! 
Bu gece senin başına tacı koyanın 
aşkınn raksediyorum!,. demcsile o 
zat bir sayha atrp onrda dllşUp 
kalmıştır. Amenna VE' saddakna. 
Fa.kir görmedim, ama görmU~ gf_ 
bi iman ve tasdik ederim. 

malandır. Bu 11ualarla Hlboratu -
varlarnnızda henüz kimyevi mahl· 
yette hiçbir deği.siklik vücuda gc. 

tiril em emiştir. 
Bu şuaların tesirleri sadece bi

yolojiktir. Yani yalnız uzviyet ve 
onun hayat tezahürleri Uzerlnde 
tesir ve deği.smc vur.uda getir. 
ml'kte, fakat bunu kım~ evi hiçbir 
tesir yapmaksızın ika etmektedJr. 
Onun için bu şunlaın (biyolojik 
şunlar denllebiliı. 

Hayli kuvvetli insanlardan çı • 
kan bu şualarla laboratuvar hay
vanlıırı lizerinde yııptığrmız ilk 
tecrllbeler gayet meraklı netice • 
fer verir gibi görUnmUştUr. Me • 
selA kobaylar Uzcrinde bu şua.la .. 
rtn tesiri gayet garip tezahürler 
veriyor. 

Dimnğt merkezleri şiddetle teh.. 
yu edilmek suretiyle kuvvetli E. 
\'ersiyon şuaları neşretmeye b~ 
hynn bil' köylll kadının iki metre 

1 u.uığına bağlanan bir kobay, lıu 
usların ilk tesiri altında evvelD. 

garip bir şaşkınlığa tutulmakta • 
dır. Hayvan blrdenQire şiddetli 

bfr asabiyet gösterıyor. Fakat a -
kabinde havvandaki lıu asabiye- , 
ti garip bir silkünet ı'.lkip <'tmek-
tedlr. ( /Jevmm var) 

Marifetanmc mUellifi İbrahim 
Hakkı hazretleri J<Jrzuruma altı 

saat mesafede olan Hasankalcsin
de otururlardı. Müritlerind n olan 
Erzuıum gümrük nazırı Sarı Ab
dullah efendi merhum arnsıra ha)
van gönderip Erzuruma teeriflerl
nj istirham ederlermiş. Ylne böy. 
lece bir gUn da.iresini.n ayvazı o. 
lan Artine demiş ki: "Al şu tez. 
kereyi ve nl şu hayvanı, hazreti 
neyh efendimize götür, birlikte 
dönesln!,, 

Ayvaz Hasankalestne gitmiş, o 
gece -orndn kalmış, ertıosi gilnü 
erkenden hazreti ljeyh hayvana 
binmiş, yanında ayvaz yaya gide
rek fiç saat mesafeye kadar gel
mişler. Erzunıma Uç saat mesa.fi 
kalmış. Hazreti şeyh hayva.ndaıı 
inip nyvaz.ı bindirmek istemiş. Ay 
vaz ayaklarma kapanıp: ''Aman 
efendim .•. Efendi işit.irse benim 
başnnr keser!,, demiş. tbrahlm 
Hakkı hazretleri zorlamış. Ehlut. 
lah nutku tesiri ziyade olduğun
dan, ayvaz titriycrek ne halae 
hayvana binmiş. Şimdi ayvaz hay
van Uzerinde Hazreti Hakkı yaya. 
1'Jrzununıı geliyorlnr. Erzunnna 
yaklruımca Ayvaz fevkalade rica 
ederek attruı inmesini istirham 
et.misse d E.' şeyh yine razı olma.. 
mış. Er.turuma yaklaşnnşlar. San 
Abdullah efendiyle sair ihvan 
hazretin istikbaline çıkmışlar, 
görmUslcr ki nyvnz at Uzerinde. 
ha.zrct yaya geliyor. Cümlesi ni. 
yet etmiş ki ayvazı fena hald., 
dövsünler. Hemen yalda.csarnk ih· 
vn.n cUmletcn bazretin ayağına lrn
panmmlar: "Aman efendim, nedir 
bu hal?., dl'm.işlcr. 

İb'rahıın Hakkı bU\ urmuşlar ki: 
'"Yol arkadru nndır. Yolun yansı. 
na kadar ben bindim. B enim hak
knndı. Yansnıa ltndnr da onu bin. 
dirdim, onun hakkıdır!,, 

Orada bulunan ihvandan biri a) • 

vn.za d€'miş ki: "GördUn mü Artin 
mUslümanlnn! .. Gel sen de mlis.. 
lfunan ol! .•. Ayvnz dC'miş ki: "Hnk 
kı efendi hazretleri gibi müslU
man olamam!. Senin gibi milı!lü -
man olmak olmamağa mi.isav·. 
dir! .. Aferin koca ayvaz. iyi söy
lc.mL5! .. 

ikmal kurslarına 
devam eden talebe 

Tutulan statlstiklerden liselerde 
açılan ikmal kursıarına 2293, ortn
mekteplcrdekinc 4452. husuaı lise ve 
ortamekteplerdeklne 781, sanat mck. 
tcplcri kurslnrma 281, ecnebt ekalli
yet mekteplerindcklne 281 talebe de. 
vam etmektedir. 

DOKTORUN KOŞESı 
•••••••+ç;;uwc+••••• 

Kaşınmalar 
Anııcler, bilha..'it;a ~az~ 

900uklnnnın ı;ok kaşmlığmdlıl\, de. 

rllerl lluırind ynrnlnr buıl olclup 
dan, bu yaralıırm ulanarak ~ 
ınez bir hale geldii;rfndcn sık !ilk el.. 
kA;rnt ederler. 

Vücudun dı5DU katılayan dt•riıl 

\'C) a af;ız, burun kwıı.k gibA ıru.ı .. • 

lannm lçerlslnl 511ra.n glşa tızcrl,nde, 1 
gelip geçici bir ınnhlycttP bulunan 
kn mınalarn dolctorlukt:ı prilrlt i mi 
ul verirler. Hu l<nr;ııım:ı muhtelif 
;\erlerde olabilir. :Fakat <'kı>eriyetle 
çocuklar bunınlnnnı kıı ırlar. çocuk 
lıırdııkl lm bunın im ınııı:ı ı f!ksmi
yetıı b:ığırsrudnnnd:ı dolaşan solu. 
cunları hııtw.r verir. Soluc:ınlnr d~ 
tüktt>n ııonm kn:,ııınıahır dn keıJlllr. 
• Çoeuı. kn ııım.'llurının unuuni su
rcttr ""twbml bulmıık "" tcdali ct
nı •k doktoru nlt ... oz:ift'lenlmıdlr. 
\ ' lnız. ıınıırlere çocuklıırını aık ık 
yıkıımal:ınnı w• çocuk tınnyotarma 
iki knşık nlsnı.tn ll'ıH"'lnl ta' &l~·e 
ı-tmrk fu)c'.al• olur. 

Bu kıl ıııtı ~ a"lı ııd:uulıırdıı da o. 

hır .. Onlar dn ckıw.ri~ .. tır kan t:ı.7:yl
klnlıı :\1lkscldlğlnl ,,,. damarlarm 

rtJes•l~lııl ı;-füıt.rrCJı bir aJ!lmettir. 
Anl'31< umuırıi bir tcdnvldı'lı ~"'!;tllt
teıı sonra bu lm:>mtrtaı. ynkayı sı

~·ırnmı. nıUmlrlindür. HaD ah\1llde 
Prlirlt ~kcr tınstalığının ba§lıuı. 
gıcını hııber \eren bir ıılfiınet ola.. 
bilir. ı Pznlll< bunın l~.rklndekt Po
llplıırde böylıı bir kıışmtl)'a 9CbebL. 
yet \'ercblllrlrr. 

Uüti\n bu nhvnlde ancak alA.klııiar 
bir dokt-0nın. hattA bir mut hassı
~un r1>)1 ve mıs'lhatlcrl faydalı olur.' 
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Alman tebliği 1 Sovyet tebliği 
(Ba{ı tarafı 1 nddc) ı (Ba.5 tarafı ı n<'ldc) 

re:-ek Sovyet mukavemctinl kır _ muharebeler oldu. İki taraf da a.
nuşlardrr. Smolensk'in zaptı esna. ğır zayiata uğramıştır. Bu mmta.. 
snıda Almanların zayiatı son de - kalar bir tanesi hariç, geçen teb
rece azdır. liğde ;iSimlerl geçen yerlerdedir. 

1'erlln, 18 (A.A.) - Alman ordula- Yalnız Smolenskin 175 kilometre 
n ba§kumandanlığmm .CevkalA.de teb. şimali garbisinde Nevel şehrinden 
llği: ilk defa bahsedilmekte, bunclan 

Çok kuvvetle tahkim edilmiş bulu. b~a büyük değişiklik olmadığı 
nan Stailn hattında Mobile! ile Vi- bildirilmektedir. 
tebsk arasında açılan gedik Smo. Sovyet ha.va kuvvetleri Tun:ı. • 
le.tısk'in ötesine kadar genlşletilmlştir. nm ağzında Sulina limanında ne.. 
Dllşman tarafından muannidane bir nakliyatı ile petrol mavnala • 

müdafaa edilen Smolensk şehri 16 ha. rma muvaffakıyetle hücum etm~ 
zlranda zaptedilmlştır. Şehri geri aı... tir. Kafileyi koruyan Alman avcı 
mak için dll§manm yaptığı bütün te. tayyareleri tardeclllmiş, 2 nakliye 
,ebbClsler ak.im kalmıştır. gemisi, 5 mavna ba.tmlnuştır. Sov 

GOO"Os GöGtlSE yet tayyarelerinin hepsi salimen 
ÇARPIŞHALAR dönmüşlerdir. 

Berlln, 18 (A..A.) _ 11 Temmuzda Besa.ra:bya cephesinde Alınan 
cereyan eden şiddetli muharebeler ve Rumen askerleri bin"birlne kar 
esnasında bir Aıman piyade taburu §I harbettiğinden Rumen askeri 
Smoleıısk'in cenubu garbtslnde Sov- siliı.hsız hale sokulmuştur. 
yet hallarını derin bir tarzda delme. Kareli cephesinde Rusların ze. 
te muvattak olmuştur. Alman kıtaıa- hirll gaz kullandıkları hakkındaki 
n anudane bir tarzda mUdafaa edilen Alman iddiaları tamamen yalan .. 

bir köy önünde bilhassa ııiddetll bir ~İosko'>& l8 (A.A.) _ Sovyet !.stih. 
mukavemetle lrarşılaı:ım19lard r. barat dairesinin tebliği: 

Bu mukavemet göğüs göğüse bir 17 temmuz günü kıtalarımız PskoC 
çarpışmadan sonra kısmen kırılınca, Porhof, Polotsk, Smoletu!k, Novograd 
Boı,e,1k asket'lcrl karmakarışık bir ve Vollnsk istlkameUerlnde ve Besa. 
halde kaçmağa başlamışlardır. A - rabya cephcslnln bir kısmuıda muha
manlar bir fırkanın bUtUn kurmay rebelere devam etmlşlerdlr. Bu muha. 
heyetini tam olarak esir etmişlerdir. rebeler neticesinde kıtalanmızm cep.. 

SO\'YET MAHK(IMLARI hedeki vaziyetinde mUh!m bir defilik 
CEPHEYE SEVliED!UllŞ llk olmamI§tır. 

Berllıı, 18 (A.A.) - l7 Temmuzda, 17 temmuzda hava kuvvetlerimiz ya 
Petersburg istikametinde !Ierliyen bir 

rısı motl:Srlü olan dUşınan kuvvetleri. 
Alman teşekkUlU Peipus gölU yakın. ne karşı harekatta bulunmuş ve hava 
\armda. Bolşeviklerin taarruzuna uğ- meydanıarmdaki dUşman tayyareleri
ramıştır. Kısa, fakat çelin bir muha., n! tahr'!p etmişlerdir. 
rebedcn sonra Sovyetıer bir çok ö!U 16 ve 17 temmuzda 96 Alman tay. 
vermişlerdir. 1500 kişi de esir edU. yaresi tahrlp edilmiştir. Aynı günler 

miştlr. zar1'mda biz 23 tayyare kaybett!k. 
Sonradan mllşahcde edildiği Uzere, 

bunlar Almanlara kargı harbetmek EVVELKİ GÜNK'Ü ~IUllABEBELJ&., 
oartile siyast komiserlerin emrlle ha- RE VE VAZİYETE DAİR MOSKO. 
ı :.shanelerden çıkanlmış~ VADAN VERİLEN l\IA.L(JMAT 

BİR G1t\l)E 551 TAYYARE Moskova, 18 (A.A.) - Sovyetleriıı 
TAllR1P EDİLDİ uğrıyabllecegi muvattakiyetsizlikler 

Be.rUn, 18 (A.A.) - Alman avq ne kadar mllhim oluraa olsun, netice. 
"tayya . lerl ve hava defi bataryaları, de Almanlarm mağltıp tıdlleceğl mu. 
17 Temmuzda hava muharebelerln'!e hakkaktır. 

66 Sovyet tayyareııi d!l§ürmllşlerdir. B!r hafta avvellne nazaran bir kat 
485 tayyare de yerde tahrip edilml§. daha artml§ butunan bu itimadı telkin 
Ur. eden ııey Alman ileri hareketinde gö. 

S!IOLEXSK - .ı\JO KOVA DE. rillen ağırlıkla lııglliz • Rus ltU!alu. 
Mİil\'OLU TAHRİP F..DtLDt nm emniyet verici tesiridir. Bu tesir 
Berlln, 18 (A.A.) - 17 Temınuzda Moskovads. hlkim olan zihn!yet ve 

Almaı: hava kuvveUer' Smoıenka • Sovyet propagandasmm kullandığı 

M.oskova demiryoluna kal'§ı taarı'Uz- Uııand& b&rbl bir surette gGrWmekte.. 
latda bul marak l>\ı yolu mUteaddlt dir. 
noktala"da: tahr!p etml,lcrdir. Bu mU Yoskovada gUn.lilk hayat bir ha!ta 
nal!(''t~tıo bir çok naKl!ye trenleri tam evveline nazaran §imdi daha normal 
isabetlerle yoldan Çtk.ml§tır. bir aeyir takip etmektedir. Sinemalar, 

Bundan başka 9 Sovyet bataryası tiyatrolar hmcahmç clolu olduğu gibi 
muharebe harici edilmiştir. nehir kenarmdald m0§hur küıtUr ve 
Lt::XİNGRAD Mll\'TAKASINDA istirahat parklarmm gazinolan, lo. 

3 BİN .ESiR AL~DI kantalan w açık hava tyiatrolan da 
Berlln, l8 (A.A.) - D.N.B.: bu aıcak ve mehtaplı gecelerde mUtE-
Almıın kıtaları tarofır.dan Sovyet madiyen dolup boşalma.ktadır. 

kıtalarınn karşı )apılan taarruz ve Cephede, beş gUn evvel başlıyan ve 
LenJngrnt }'olu üzerinde küçUk bir Pskof, Vitebsk, Novograd ve Vollnsk 
§t'hrln ışgall esnasında bir zırhlı tren bölgelerinde inkişaf eden ikinci büyUk 
ve mUhlm miktarda malzeme ile Uç taarruzdan sonra, dU~man, vaa.detmiş 
'bin esir Almanların eline geı;:mlştir. olduğu neticelerin h1ç bir.nJ elde et

Kİl"l:F ÖXÜNDE SO\' YET 
ME\'Z1I ERİ tŞOAL ED1LD1 
Berlln, 18 (A. A.) - D. N. B. 
17 Temmuzda Alman kıtnları 

Kiyef havalisindc ilerlemelerine 
devam etmiş vn birçok Sovyet 
mevzilen ile b ton sığmak işgal 

etmi.slerdır. 

210 TANK TAHRİP EDİLDİ 
Berllo, 18 (AA.) - 17 Temmuz gU. 

nü 300 den fazla tnnkt lt.t!\•a eden blr 
Sovyet zırhlı teşc ~kUlll Krasn!ji'nln 
§lmallnde Alman tanklarllc karşılaş. 
mıştır. Derhal şiddcUi nıulıarcbe baş.. 
lamış ve kısa bir zamanda Boyııevik,, 
ler 210 tauk kııyb tml§l"rdir. Diğer 

kısmı da kaçarken vurulmuştur. 

RmlEl'" CEPHESİNDE 

Bükre~ 18 < A. A.) - Roman. 
yad!l Alrnan - Rumen cephesi u -
mumi karargfilınm 5 numnralı teb
liği: 

Besara.byanın sevkUlceyş bakı _ 
m:ndan annhtan mesabe>sinde o -
lan noktalan eltmlzdcdir. Kornes.. 
t!de yapılan iegal harekctile lt'.ltle 
halinde temizlik b"tmiştir. Hotin, 
Aoruca, Orhei ve Chisinan işgal 

_ edilmiştir. 
Berllo. 18 (A.A.) - Bc~mratıyada 

Ki lnof mınt:ıkasmda 17 Temmllzda 
yıı .ı lan temizlikte blnlerce Sovyet aa.. 
kcrl esir edllmiştır. 

AI.~ ~N RESMİ MAJffİLLERl
NL." MUHAREBELEI!I'~ DAİR 

VERDt(it i.\IAL'OlUAT 
Berlin, 18 (A.A.) - D.N.B. Ajansı 

askeri vaziyet hakkında salAhiyetll 
mahfillerden aldığı ııu ma!Qmatı ver
mektedir: 

meğe muvaffak olamam13 b.ııunmak.. 
tadır. Bu muharebeler çok şiddetli oı. 
muş ve her iki tara! büyük ~;ıyiata 
uğ'ramıştır. 

Alman Uerl kollan Smoıen.skin ya. 
kınlarına kadar geımeğe muvaf.fak oı.. 
dukları gibi Pskofun ııarkına da var. 
mış bulunuyorlar. Bunlarla beraber 
dUn sabah alınan baberıere göre bu 
iki ııehir henüz SovycUerin ellnde bu. 
ıunmaktadır. 

Şimdi her iki tara! da yekdlğerlnin 
arkasmdakl münakale yollarını bom. 
bardınıan etmekle meşguldUr. Çete 
ııarbi !smi verilen muharebeler burada 
iki şekilde cereyan etmektedir. 

Bu çete muharebelerinin birinci 
şekli, başlıca muharebe hatlarmm 
çok yakmlannda bUyUk cllzUtamlar 
topııyarak bunları düşman tankları
nın benzin, yağ ve yiyecek ihtiyatları 
almasını men'e memur etmektir. 

İki.Del §ekil d~manm ger'.slnde da. 
ba kUçUk gruplarla tehlikeli neticesi 
meşkQk fakat cok cllretk!rane iz'aç 
hareketleri yaptırmaktır. Bu lz'aç 
bareketıerl bazan c;ok kıymetli netice. 
ter vermpktedlr. 

Sovyetradyosunun 
türkçe neşriyatı 

Ankara, lR (A.A.) - B ze ver:.ıen 
malQmata göre Sovyetler birliği rad. 
yohrı tllrkçe olarak saat 8.30, 19.30. 
22.'15 de neşriyat yapmaktadırlar. 

Bu neşriyatı kısa dalgı> 25 metre, 
orta dalga 342 metre ve uzun dalga 
811, 1154, 1879 metre üzerinden din. 
lemek kabildir. 

Sovet cephesine 

Veni italyan kıta-
ları gönderildi 

Roma, 19 (A.A.) - ŞarK cephesine 
İtalyan ordusuna mensup başka te. 
§ekküller de hareket etmiştir. 

Fqist partisi umumi kt\tibi siyah. 
gömleklilerin seıo.m ve ttmennllerini 
blldirm~tır. İtalyan kıtaları, kalaba. 
ltk bir halk kUt!eslnin heyecanlı alkış. 
lan arasında hareket etmiştir. 

Japonya 
Sovyetleri 

protesto etti 
Japon denizinin tehlike

li mıntaka ilanını 
kabul etmiyor 

Tokyo, 18 (A.A.) - Komluri Şlm
bu gazetesi, Moskovadan aldığı a.ııa 

ğıdaki haberi neşretmiştir. 
Japonyanm Moskova bUyUk elçis! 

Japon denizi ile Kamı;:~tkayı çeviren 
denizleriı: te?ıllkell mıntaka olarak 
llln edilmesinl hUkOmeU nr.mma Sov. 
yet hükQmetı nezdinde şiddetle pro. 
testo etmL'ltir. 

SovyeUer'.n bu tedbi:'i Japon denız.. 
cD.iğinl ve menfaatlerini tehdit etmek 
tedir. 

Toyo, 18 (A. A.) - D.N.B. 
Sovyet büyilk elçL!l Smetanm harı. 

dye nazır vekili Oha§i ile bir saat stl. 
ren bir mWAkatta bulunmuııtur. 

Bu mllllkatm mevzuuna dair hiçbir 
tebilğ ne§redilmemiştlr. 

Japonya siyasetini 
değiştirmiyecek 

(Raf tarafı l nclde) 
rlkaya to.bl olmasını bertara., eyle. 
ınl§tl. Bu mUstakil siyaseti inkişaf et .. 
tırmek 1§1 yeni kabineye terettUp ey. 
lcmektedir. 

Berlinden dönen 

Sovyet 
Büyük elçisi 

Dün Ankaradan 
tayyare ile Moskovaya 

gitti 
Ankara, 18 (A.A.) - AJmanyadan 

dönmekte olan Sovyet hük~rnetlnln 

Berlln bilyUk elçls! Dekar. ozo! Moa.. 
kovaya gitmek tızere bu sabah tayya. 
re lle §ehrlmizden hareket etmi§Ur. 
ELÇİLİK ERKANI SABIKA. 
Er-ı:urum, 18 (A.A.) - Sovyet 

Rusyanm Almanyadakl bUyük el 
çil!ği erkanından 107 kişilik lıi; 
kafile bu sabahki trenle buraya 
gelmiş ve bir müddet istirahattan 
sonra ihzar edilen otobüslerle ~::.
nkamışa gitmişlerdir. 

Misafirler, Sarıkamıştan itiba • 
ren yollarına trenle devam eylL 
Yec=!derdir. 

Sovyetlerin 
Vişi ve 

Fransanın 
Moskova 

elçileri 
Türk· Sovyet hududun

da mübadele 
edilecekler 

Vl61, 18 (A.A.) - D.N.B.: 
Resmi mahfillerce teyid edildiğine 

göre Sovyet bUyUk elçisi ve elçllik 
memurları bugün öğleden sonra Fran 
sadan ayrılmışlardır. Heyet, TUrkiye. 
ye gitmek üzere Mentone civarından 

İtalyan topraklarına geçmiştir. 
Franaanın Moskova bUyUk elçiai 

Bergerie ile elçilil< memurlan da Mos. 
kovatlan hareket etml§lerdir. Bunlar 

da Tilrkiyeye gitmektedirler. 
İki taraf tilyaa1 memurlarının mü. 

badelesi Türk • Sovyet hududunda 
Londra, 19 (A. A.) - B. B. C: 
Tokyoda Japon hariciye nezare. ya.ı;ıılacaktır. 

tinin kontrolü alt:nda. çıkan bir ---e>---
gazete diln neşrettiği makalesinde Yenı· şeker 
Ruzveltln Japonyanm şarkında bir 
duvar 'ini& etmekte olduğunu, Ja.. 1 
pon :menfaatıe~ için harekete ~{ampanyası 
geçmek zamanr geldiğini kaydet • 
mi§tir. Ma.ama.fih Japonyanın si • Ay sonuna doğru 
yaseti elii.n bilinmemektedir. faaliyete geçecek 

J!ENt HARICtl"E NAZIRININ Yeni sene pancar malıaulUnün 
CEY NATI idraki yaklaşmış olduğundan Al -

Tokyo 19 (A.A.) - Ycnt Japon ha. pullu şeker fa:brlkasmda. şimdiden 
riciye nazırı Amiral Toyoda, bu ak.. I yeni devre faaliyet hazrrlıklarr 
pm beyanatta bulunarak, vazl!eslni başlamıştır. Kampanya.ı bu ay 50_ 

asker olarak ifa etmek azminde oı.. nuna doğru faaliyete geçecektir. 
duğunu sl:Syleml§tlr. 
Nazır, sözlerine d vamla demlşUr 

kl: 
"Üçlll pakt imza edlldlğl vakit bah

riye nezareti mOste§arlıb'lnda bulun. 
duğumrlan vaziyetten tamamen ha_ 

berdardım. 

Japonyanm vaziyeU değişmiyecek.. 
Ur ... 

. 
YENİ KABİNE AZASI 

Tokyo, 18 (A. A.) - Yeni ka
bineyi prens Konoye kurmuştur. 
Hariciye nazırlığına. amiral Toyc. 
do ge tirilntlştir. 

Yeni Japon kabinesinin diğer 8-
zası gunlardır: 

Münakale demiryollan Murata., 
İçtimai muavenet general Koizu • 
mi, devlet nazırları: eski dahiliye 

Dahiliye vekiJinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan dahll!ye veklıi 

Faik öztrak dün vilAyettc meşgul oı. 
mu§tUr. VekU, asker ailelerine yapı. 
lan yardım 1§1 etr:?lında alAkadarlar. 
dan izahat almıştır. 

ÇERÇEVE 

Muhakeme 
Necip Fazıl KısakUrek 

nazırı baron Hiramuna, general (Baş tarafı 1 ndde) 
Suzuki, eski adliye nazın general o halde Alamnya ile uyuımak 
Yanlagaji. lstemiycn bir İngllterenin iş ,.e 

Devlet nazırlığına tayin edilen hareket planı ne olabilir! 
genel"al Suguki, plAn meclisi reis. Alman kara ordularmm en da.
Uğini uhdesinde muhafaza etmek• ğınık. en meşgul, geriye dönmesi 
tedir. en mU!~'ül saatinde, bütün kara 

Kabinenin dieğr başlıca erl~anı ordulariyle Almanya üzerine &-

yerlerini muhafaza ediyorlar. b&nrnak ••• Yani İngiltere için pek 
tLil KABİNE TOPLAXTISINI basit o!a<'ağı ıteldlde Fransa, Bel 
M0TEAKİP BAŞVEKtLlN çlka \'e Hollanda üzerine genlt bir 

BEYANATI ihraç yapmak, bura.lan kurtar-
Tokyo, 18 (A. A.) - Yeni Ja- mak, (Petcn) hükiırnetlnl dağıt. 

pon 'kabinesi bugün ilk toplanhs•. mal,, (Dö Gol) ü başa geÇlrmek, 
nı yapmıştır. 18 dalr;ka. sUren bu biri şarkta ve öbürü garpta iki 
ilk içtimadan sonra başvekil prens bü~·Uk cephe üzerine Alman ln~u
Konoye, kısa bir beyanatta bulu. sa~mı temin etmek, her iki cep 
narak mlitemadiyen vehametl ar- beye de pek büyük birer talih be
tan dünya vaziyetine karşı koy diye etmek. hi~ değilse iki cep. 
mak üzere hükumetin tesbit etti. hede de harbi müzmin bir hale 
ği hattı hareketin cüretle ve sü - 1 getirmek, Alman:vayı başla:. cephe 
n:.tıe tahakkuk ettirilmesi için Ier \c cenahlardan da kanıya('.ak 
milli varlıkta esaslı icraat yapma. siyasi ibtllit \'6 ümitlere yol a(

ğa azmetmiş olduğunu söylemiş - mak ,.e saire, ve saire-. 
Ur. işte bunun lı;ln acaba Almanla· 

Ayni zamanda harbiye nazın ge rm bütün kuwetlyle Sovyet Rul'l
neral Toja ve bahriye nazırı ami- :rıı. üzertne yUklen!şlnden daha bli· 
ral Oiknva, müşterek bir dekla yük, daha leziz, daha nefts ve 

Muharebeler. Stalln hattının ş:ırkll!. 
da bazan 100 kilometreyi geçen de
rinlikte şiddetle de,·a.m etmektedir. 

Bu muharebeler, Rus sc.erlnln bi
dayetinde hudut t.qt!hdm hatlannın 
yardınıı.mu müteakip cereyan eden 
muM.rebel... b.:ın.l'emcktedlr. 

rasyon neşrederek harp esnasın .. yalmz bir kereye mahsus hangi 
lamağa ve ihata etmeğe muvaffak ol- da hüküm te tam ve mutlak bir 

1 

fırsııt doğabilir! 
mu;;lardır. Bu cUzUtamıar imha edl. mlizaherette bulunmağı taahhüt Jlıtydl diyelim ki İngiltere, yer 
lecekUr. Bu mıntakada intiba şudur etmişler ve milletin esas siya.si den J{fıı;.~ kadnr hale ,·ereceğimiz 
ki, Sovyet mukavemeti ağır, fakat hnttr hareke tinin değişmediğini b!r cn~fa2 olarak, her şeye rağ
katt olarak kırılmaktadır Tek bir blldirm"ş ve milletin c~:ı.s siynsi men bir Sovyet galeb~e ve kfl
kunıanda olmııUığı, bU .Un Sovyet hattı hareketinin değişmediğini münJZlll!J. ı1lr:ıyet yoll-trmın iıtti• 
milfrczelerinin ayn ayrı kendi teşet.

1 
bildirmişlerdir. l şarma. razı değildir, Öyleyse Al· 

bllsleı:'iyle pek yakın olan !ela.kete Kabinenin gelecek toplantısını manya ile hemen uzlaşmaya razı 
kal'§ı koymata çall§tıklan aıılaıtlı- 22 temmuzda. yapacağı resmen ha olma<Jmdn.n b~ka hangi çare ka-
7.05, ber verilmiştir. lır! Sovyetlerbı i§bıl bltlrmlt, IJ6. 

Zırblı 1.eşekkUllerln başları strate!ik 
)ledeıflere doğru mlltemadiyen ilerler. 
ken onlan takip eden piyade ve zırhlı 
ldltııeleri sovyet cU.zU\;amlarml p~ 

iskenderuna iltica ·Bulgar nazırları 
eden Fransız 1 seyahati 

gemilerı· (Baş taraf• 1 """' 
Şu cihet ehemmiyetle 

Vapurların akıbeti diliyor ki, Bulgar başvekili 
hakkında il~ defa_ ola.ak Roma~ si 

· caecektır. İtalyan milU 
Ankarada müzakereler biribirine bağlayan ve h . 

d rabıtaları da takviye edi 
cereyan e ıyor lunan ananevi d~tluk, 

Vi§i. 18 ( A.A.) _ tyi malu- bet v~ i_ti~t. bağları m!hve! 
mat alan mahfiller Islrenderu,1 letlerının ıstıhdaf ettiklert 
limanında demirli 'bulunan 12 Avrupa ccrçevesi i~inde iki 
Fransız yardnncı gem;si hakkın. 1~keti~ işbirliği hususunda 
da Ankarada müzakereler cere. lı hadışeler yaratacaktır .. 
yan etme1;:te olduğu teyit edili. Bu _hususta Stefani aJ~ 
yor. yor kı: . .. • 

İyi malümat alan Fransız mah- . Bu zıya:et hıç $Uphe!:lf. f 
fillerince bu vapurların harp ge. ıl~ Bulgarıstan arasında 
misi tela.kki edilip ed\lmiyeceği hır t~~1~s ol~c:ıktrr. 
görüşülmektedir. Vapurların a. başvekılı ıle harıcıye ;nazırı.et 
kıbeti, meselesi hallinden sonra tarafından kabul. ~ıle~Id 
taayyün edecektir. v~ gerek Musolını, g~.ı .. 

Cıyano ile uzun mülakatlaIV"" 

T b k lunacaklardır. 
0 r U ta Bu ziyaret, Bulgaristan'ı 

t ver devletlerine bağlayan 
ngilizler bir çıkış mi dostluk esasına ea 

hareketi yapıyorlar dır. Bundan ba.~ka eski 'f 
Kahire, 19 ( A-A.) - Tobru!<· lavyanrn infisahı üurine 

tan yapılan son çıkış hareketi olan vaziyeti iki devlet ad 
hakkında Kahirenin askeri mah. rımn müzakere etmeleri nı ~ 
fillerinde deniliyor ki: .~örülmüştür. 

Tobnı.k garnizonunun taarruz , k..":""1 
usulü muvaffakıyetle devam et- T • t v k ~ 
n1ektedir. Bir Avusturyalı keşif ı ıcare e )'tt ~ 
kolu düşman arazisinin içerileri. ı S 
ne 6000 metre girmiştir. Bu <la, bu sabah ge 
İngiliz kuvvetlerinin t~cıebbüsü 
ellerinde bulundurduklarını gös- T' t v k"l' M'" t ö 
tıerir. ıcare e :ı ı . um az 

Tobruk etrafında bilhassa. y~n~.ıda _vekalet ıaşe umuıtld 
t al 1 .. ' 1 duru Saıt Rauf Sarer ol 
t yan ardan rnurekkep o an h ld b bahk" k eıe 

mihver kuvvetlerin.in tedafüi a e u sa . . 1 e 5Pr:" tit· 
hareketi Libya hududuna da şa. kar~d~~ şehrımıze g~lmış 
mildir. Düşman Sollum - Ca uzzo \ ekılı~ bu ~yahat.ı, ta 
Halfaya müsellesinde mevzilerini le husll3ı malııyettedır. 
tahkim etmektedir. Düşman, bu 
mınta:kada İngiliz kuvvetlerine 
taarruz etmek fikrinde değil gi. 
bi gözüküyor. 

Mılyonluk define 
(Baş tar&fr 1 nclde) 

ret etmektedir. Dün bir aralık çu 
kur ancak ilci metreye kadar ka· 
::Xlmış olduğu sırada. bir Rus pro
resöl;[! ,hA.dise ,YCrl!'e g~lınlıj, l.ıli 
ta.kmı Aletlerle toprağı dinledik • 
ten sonra: 

- Definenin çrkması ihtimali 
vardır. Fakat kati yerini ve saha· 
smı, bulunacak definenin % onu 
bana verilirse gösterebilirim, de
mlştir. 

Define varislf'ri defineyi elde 
edebilirlerse ant'ak yiizde ikisini 
verebileceklJrlıu söylmişler. Rus 
profesörü razı olmar:.ış ve ha.frl. 
yat yerinde:ı. pyrılm:ı;tır. 

Dün gece kazılan yerde polisler 
nöbet bek1Pın1ş1E'rdir. 

Buglln öb·ıeye kadar yapılan ara. 
ma da mlisbet netice vermemiştir. t. 
ki metreye inen çukur ya:1 taraflara 
doğru genişlemektedir . 

tün kaynaklarına el atmış ol:\rak 
garba te,·ttcüh edecek Alman or 
dulariyle tek cephede besapla.y 
maya acaba lnglllı:ler lc.;ln ytlln.rca 
ve yıllarca ihtimal ta.'ian'lır edill'· 
blllr mi? Bundan sonra Almanlara 
hem zaman ve hem me-kin harbi 
olarak bütün talih \'C imkinla.r tt.• 
veccilh etmiş olmaz mı? 

Görülece!ttJr ki, Alman - Sovyet 
harbinin dördüncü haftasına kadar 
lngiltere Almanyayı okka altma 
getirmek l!)ln hiçbir ciddi teşeb
büse glrişmNllği gibi, bundan son
ra da girlşmiyeccktir. 

Öyleyse... öyl<>yse bundan son 
l"a anlaşma~·a ra7• olmayıp da ken
di aleyhine hiribirlnl takip edecek 
olan Alman te~ebbüsleı ln'n mu
\'affak olmasına mı razı olacak• 
trr! 

Artık izah ve tefsir götürmez 
t:r hale gelen ve soğukkanlıl.'~d.an 
Sovyet Ruı1y&YJ haldaması prtly 
le orada \'ereceği kayıplara gfü·e
niyorsa, pek ili takdir etmesi ıa. 
znndır ld, bu kayq>lar lnglllzlerl 
ka.ra. orduları bakmıındaıı üstün 
bale çıkarmıya.c.a.ğı ,gibi, AlmBJlla
n da ycnJ zaman ve mekanlara 
nnil olmak ba'kınıından bin bir kıy· 
mete erdlrecektJr. 

Hüküm sudur: 
İngiltere artık Al01aDlarla o7-

laşmaya razı olmalıdır; ,.e benim 
en büyük nefret. , .e L">tfkrah kut
pumu kendi nelret \"6 istikrah 
kutpa haline getirmek suretiyle 
bir anda muhabbetimi elde eden 
Almanya, bundan böyle be~eıi ve 
milli bir ha.k ,.e mülkiyet ifadesi 
t:ımy:ıc!l:;ıtıı hem in!?llterc ve 
hem Amrı·:.naya lnandınbllmell, 

hem İngiltere ve hem de Amcrl~ 
ka bana inanmaya ç:ılışmalıdır. 

'Ben, işler prk lstlkarnetfne 
döndilğil gtlndea ft.fbaren böyle 
dtiftinilJor, ba llmld1 beell)'orum. 

İskenderun liman t 

1ııl<endcrun llmanınm 

POl.IS'te: 

Tramvaya atlanıa1' 
isterken .•. 

Başını gözünO 
parçaladı ~ ~ 

Vatman Hamdinin idare ~ ~ 
tra.nıvay dün HüdavendigA.r c.ıd 

1
;' 

den geçerken, Kadiroğlu ceıııa1·~ 
da biri.al tramvaya atlamak 18 lf 
fakat muvaffak olamıyaralc yer' 
mu~~ ~ 

Cemal muhteıl! yet'lerindell ~ 
surette yaralanpıış, baygın bir 
hast.ı.ııeye kaldırılmıştır. 

SARllOŞLl"GU:N BU DE~~ " 
Tarlabaşında oturan 56 ~~ ~ 

Tevfik admda blrlsi dl!n gece ~.,,,, ~ 
nl bllmiyecek derecede sarhOI .fi ~.:: 
de yolda giderken dil illi§. bllf' ,- la 
mı:tır. TeYfik I..t-yeığ 1 ııaıı ~ 
kaldırılmıştır. ~ ~ 

GE~E BiR ÇOCUK K"~ ...J ' 
SUYLA HAŞLA.~J)I~ ~ 

Orta köyde, M::rdanecl iO rJ1' 
15 numara:iı:. oturan HakkJJllll ~ 
çU'k yaşmdal<i kızı Nermin. JJlıdtY.W 
kaynayan suyun uzerıne k&P8 P" 
muhtelli yerlerinden yanaral' 
has\.ancsine kaldır-lmıştır. _rtf 
YtRM.t DÖRT SAA"f:.lK _,. 

CEZALARI ı•' 
Soıı yı.rmı dört saat zarfı.11~ ~, 

naf, tramvaylardan aUayaL 2~c0 ~ 
bilet ke"1niyen veya !azla yo, 
• otobu.ıı şoförll muhtelif 
çarptınlmJ§tır. 



TEMM U Z-1941 

Şe/ırin güzelliği 
- ~enin, Ahırkapıdald tene- işlenen cinayetlerin önüne ancal• 
~ltnı esini yıld:ımıaya karar bu suretle geçilebilir l'e bu ı;uret
; ~l g:ı.zet~ler yazdı. l<'aally~ le, şehrin güzellliö tehlikeye uj
~ P geçılmedJğini bilmem. ramaktan kurtulur. 

il ~~~!! de oba bu kara- Bunda.o iki ~iiz kırk küsur yıl 

5 

Bir onbaşının hatıra d.-tterinden: Yazan: KURT MAREK 

Müthiş bir soğuk vardı.. Ayaklarımız 
hissini kaybetmiş odun parçaları gibi 
sarkıyordu 

~ h::" l~znndır. Jnsallah cwel. İstanbul bu hald<'ydi, ölçü 
t2"' ı..._ etlen, pek yakında ic fiiüz, hesap ız e\·ler yapan ust~ 
~ .;'!~"i karar, "sureti def· ve kalfalann yüzünden şehrin gü· 
~ ~· çabucak tatbik ?;elJlğj kayboluyordu. Bunu gören 
.:...._~ onulur. Ve biz de kötü, has a mlmarbaşısı İsmail, bu i~<' ' 
~etılllaıı~tı, yamalı bohı;.aya bir son vermek al.Jniyle faaliyete 

fS\'<'ÇIİye 

dim. D<'nize 
nihayet yakla~bil. 

inılirdlği tahlisiyt' 

·-q, ev gonnekten kurtulu- geÇtl. ı:, lerin mimarlar tarafm-
lı.~ecli dan l apılmasını, kalfaların ehli, 
~ bt Ye, bu kar:ın 'erirken, zevk sahibi adamlar olmasını isti-
• .:.._.._. r noktanın üzerinde de yordu. ln,aat yapacakların, mi 
~bulunuyor. Gazetıelcrin marbao;ının ta\ siye ve te-ı.kerefiille 
... ~ b habere göre, inşaatta i} almala.rını i Uyordu. F..sa.-.en es
~ "1 ir sistem t.aktp edilecek, kiden de bö,·ıc bir ucıul konulmuş 
~~:r e\'lcr tamamen yıkıln· , .e i~i neticeler \ermişti. Fa'kat 
tı ~ en. yapılacak binalar sonradan nedense ihmal edilmişti. 
t. • k kargir olacak Ye katla- Mimarba · ı hmail ağanın tlJIC'ği 
~ !lerntine göre talıdit olu. üzerine padişah ikinci Mustafa, 
~ da. 1118 ramazanında bir fermanla &>i
~ ol tok yerinde bir karar. nalann ehilleri tarafmd:ın yapıl 
~' ~Yor ki, karar tatbık masını emretti. 
._~konulursa, İstanbul so- 1181 ele de, üı;üncü Ahmet ts-

~e,. ~ğrt. büğrü, yamn yum• tanbul kadısına ,.e ha.cısa miman
~ b gonnıyecc:>ğlz. Kübik adı na bir hül:lim göndrcli. Bu tstaa· 
""-~r~k biçim!i'iz apartıman. bul evlerinin ı,ekli hakkınd:ı direk 
-~':lııe lrniyecek, binalar sık, bl- tifler wrivor \ 'C t>mrine itaat et
~~\·ttYakıo yapılmıyacak. i\h ınerip, lmlıık asmıyanlar ,.e .-m. 
~ rden, dolayısilc yangın fc- rin ihmal ve tutulını~'ll<':ıtını zan 
h~e~. kurtuls.<-.ağız. n~enler hakkında da tathlk .~dl
)~ " gu.ı_c1, şehre faydalı bir lecek cezıı~, mimarba.51y~. ı:oyle 
'>I % etdıgfnden dola), bele~i- bildiri:rordu: "Bir türlü özur \'e :.i• del'V" ederken, §U mühim• cevabı i<:gal olunmapp blla c-mauln 

' hı::Jedlyc . re!shnlzln dik- katlohınur.,, .. 
~~e ~~nı çckcrım: ~rhrin giizelliğini boz~nlan u-
lıı·ı~' 0 tedenberi mimara, mü- c;üncü Ahmet gibi ı ·r · .. ıim de· 
~ d JaYnıet verilmez, e\'leri ml~·ccC'ı1z ama, hiç o .•a, cJna· 
~11'•reılıktan, dtilgerlfüten yetlerine mani olmaya ı;.a!ışmalı· 
~ btrlıısanlara ya.ptınrız. Bun- yız. 
.~ adı c!a kalfadır. f'akat 
'"~·tkendilerlne "mimar süsü Gördü de derdi dilzarımt, rahmet. 
.. :ÇO( .... ,, • ti ta.bip, 
~'ldl~u çekinmezler. 

' hl:._~e bu gibilere e,·, apsrtı. Dedi : Ey hastai hicranzede sana 
ııı.. """11 demıan ağlar! 

tıd ~lcıit arı yaptırmıımalr, menet 
• ~ ~•in gUzolllğl namma LAEDRi 

ıs. · "'~ ı ~IJf'fltl '' ·~t40 u ,;·,f-C. ır ~ . , · i·l:·11 (: ıı .t r>-y// . .'ti·1; .. , ~ J' '~" • - ~/.P:·t'=...,.._,,./İ'_ . ~ '~~;..•"'._ ,-. ı A tf. J .. ...ı: ,;,- ..,,...,_......_, 4~--= ........... .., ........ 

~ "~ ,.~~~ern ve hakikat Taş yüzer mi? 
, ' ~~"'k zamanımızda JUl 

.~ ll!Utehayyılem~ en ~k ~ Te:rıtrptn H:itiiii'iY'le 'ayet 
~e d~,ı..lnUharrirdi- Çünkü genç hafif ve hacrmlan itibariyle ~
ıcı;.;, ~~ı :rneçhnl kadar kuvvet. niş olan taşlar, suda y:iızerler. 
.uıı ~ ı~~ıılik eden bir ~y yoktur. Suda yüzen taşlara, dünyanın 

c~~ ~llıi hde Aıncrikada denizaltı en güzel yerlerinden saydan 
lı~r İl ~l' ~k~mda yapılan ara.ştn. Havay adalarında ve Yunanista. 
tb~ ~. ~~hnunizi tabrik etmekten run Şıra adasında rast.gelir. 

veY.J ~~ llııyor. Ç.Ok mütekiı.mil Şıra adasındiı.ki yüzen taşlar 
~ ~,in sayesinde Amerikalılar küçüciık birtakım taşlardır. Hal
~ ~ adalan civarında 35,400 buki Havay adalarında yfuenler 

::'.Qtı. !,etinliğe kadar inebilmiş . 
• tııı ıi.:-.ırner Sperri ismınde bir arasında boyları 2,5 metreyı ve 

~16' t:. ........ ruz çevreleri 25 metre~i bulanlar 
t ef"' "llı~ 

1
• • dibinde sonsuz bir ka· 

~ ~ınd ı vard~ t ·~ ~ e yaşayan hayvan arı 
Y~JI ~al ları .fil~e 7a~;ır. De Yüzen taşlar ara sıra biribiri
verv·~ • l'lı·iıı ~ kı Jul \ em nın veya ne çarparlar. O vakit çıka.n sesi 
t~ ~ hayalinde yaşayan bu bir l:ayli uzaktan işitmek de 

UJ 'Çok yakın bir zamanda mümkündür. 
ruıı~ ~esinde göreceğiz. 

Her gün bir isim 
0
: ~!ens Konoye 
:d~ 'ttrı ba§Vckıll pıt!ns Kono;ycnuı istifa etUğlni ..-e yeni kabL.,enln te§-
81. ı t.;~~ e kendisinln memur ed' .aığ:nl telgraflarda .:ıkuduk. 

15~ ! l<l.noye lf<91 yılında Goğdı:ğune. göre bugün tam elli yaşındadır. 
cS 11P<lnya uyanma devrind:ı çok mUhim bir ro' oynamış olan prens 

e.<lir. Konoye Japon mlılı!tmin efsaneJeşUrdlğl eski bir ailenin çc. 
:ıı~aPon maıı:ı.llauna gtir.:ı l{onoycnln ecdadı, Japon milletini kur. 
ı11 G'ökten yere inen gUncş'n oğlunun yanında Konoyc ailesinin bU.. 
olOtı ele vardı 

~ l>r başvekilinin lıabası debdebe ve saltanat içcrlslnde yapmış bir 
~ ~ lıı lat~O:. Konoye on Uç ya..ş.nd:ı iken babası öldü. Bıraktığı borçlar em.. 
~ ~~it 0~lllaııiıe <>dendi. En c.sıl Japon ailesinin çocuğu olan prens Kono. 

1' ;; '\; tı8 I{ ilk bUvüı!U. 
l>l"ıı'ıJ' 'd~ ~noye :z.~degfın ır.ckt"hir.de, Tol·yo ünlversıtesınde okudu. Prena 
~ 1~ lo'ı~l'I Yoto şehrine gitti. OrJda içtimaiyat okudu, Marksizme tA::me.yül 

s I& dl! Yazııa ynzur. ilk escrırl hastırdı. 
\t' ~Un ya~ ıı bir yeni nl7.!! ıı • PI mek Uzcre toplanan Versay sulh kon. 
\ı...:ı bu ilPon ırıurı-.'thas hev • ı beraber iştirak etti. Avrupayı ve Ame
"llıtl'ra:,or. l!\ıretı. yak~dan tanımış oldu. Ve çok olgun bir diplomat olarak \..S dôncıu. 
'~ llu e .laponyay:ı c!öndUk~n sonra Ayan meclisine aza o!arak devama 
:ı.~ liı hak kend!sJne babasrldan intikal etml§tı. Fakat prı>ns bilhaBB& 

fındakı lı e ha hayatıle Japoııya Uzerinde mOeaslr oluyordu Etrafında 
\~:~1111 l{ Yran tir zUmro toplannııııtı. 
'-.~ııa 

1 
onoye kırk lkl yaııın b iken Ayan reisi oldu. Konoye bu relalik 

~ b. •taınflıCile tanındı. O zaman Japonyada mevcut olan ııiya.ııt 
l& 7 cı çb rtsnı lıt11:e.m etmi·ıuck bitarn!ane çalıştı. 

(l" e ilk defa olarak ba3'ıek!'illğe getirildi. Fakat bir ır.üddet sonra 
~"' >..rrı~ sene: 17 temmuz g-lnü Japonyada kııblne reisi olan Yona! tn

.. b~t'lka ile r.nı:ışrr taraftar. oJduııu tç u lııtl!a etmeğe mecbur k 'll. 
'1~011 eyı kurmak vazifesi lk1nc\ defa olarak prens Konoyeye verıldL 
~:ie kab!neai Japonyada siyasi partileri dağıtarak ?lılllt, totallter 

kurdu. İtalya ve Alma11ya ile tl(lU paktı imzaladı. 

Ayvaz kasap hep bir 

hesap 

Yağmur yağıyordu. 
. Birisi canı sıkılmış. söyle. 

nıyordu: 

- Bu yağmur da tam ya. 
ğacak zamanı buldu. lnsa. 
nın işini gücünü alt üst eder. 
Gideceğiniz yt-re gıdemezsi. 
niz .. Elinizi kolunuzu bağlar, 
hekll•tsiniz ... 

Oteki sordu: 
- Gezmeye mi gidecekti. 

niz? 

mamıştı. Sandaldaki iki kazazedr 
beni tuttu, fakat onların da lwnı 
çekecek kun·cti yoktu. Müı:;külat 
la ~öğsümü sandalın küpc~tesfn(• 
<laşıyarak sandala çu,·aı gibi yu 

,·arlandmı. 

Makinelitüfek mcrmil<'rinden 
tahfü .. iyesi yırtılan n- batmak üze

re olan bir Alman uahrlyelisinl 
gören bir ts,eçli tayfa, buz gibi 
sıı)·un içine atılarak arkada.~umızı 
kurtarnn~tı. 

Gcl<'lim deniı muharebesinin 
net fceı.ln<'. f ngillı destroyerlerin• 
den biri liman methallnde batını . 
mıııtı. Diğer bir İngiliz deı>troyeri 
baştan kara ;vapmak mecburiyetin 
de kaldı. Baştan kara \'Uran dcs • 

Alman deetro yeri yanarkrn 

t'IRTISA VE TİPIDE NÜBl'~T ..• 

Vay canma! Amma da l!IOğuk 

\'ar! Her yanm Matte, göz gözü 

~önnlycn bir tipi getiren rüz;ii.
rm altında ıslak tahta il karm 

iı;indc ateş yakm:.ınm ne müşkül 
olduğunu ancak bunu tecrübe e • 
den takdir enebillr! 

- Hayır. 
- Car~ıva pazara mı 

decektiniz? 
-Ha vır. 

troyerin "Allmark" hidisesindc 
gi. rol oynıyan '•Cossaek,, destroyeri 

oldu~nu öğrendik. Ufukta n&!lıl 

Kar alt uuda gıctrdıyor; ayak 
Jarırnız hislerini kaybetmiş odun 
rarçaları gibi sarkıyor. Topçu ar-

kada.snnla. ateşin 

Jı;trafrmızda mebznl 

etrafmdayun. 
çalılıklardan 

mitralyfü; , ·eya 2 sm. lik top Jcul. 
la.nuağnnızı aklonızdan bile ge
çlnnemfştlk. l\I • 29 mitralyözilne 
yabancıydık. İnşallah onu y&km • 
da. tecrübe etmek kısmet olur Ta
!;!mrnıya.cak kadar af.lr olan mit • 
ralyözle alay ediyoruz. Öğleyin 

herkese muhtelif va.zifeler , ·eril. 
dl. Efraddan bir kı.~ı 2 sm. Jfğla 
başına geçirildi; bana gelince, ma.. 
klnelitüfck komutanı olarak mit • 
ralyözün başına geçtim. Nöbetler 
takıııim olundu. 

Soj:;"Uk, aı:ıkta uynmamıza. mani 
oluyor. .Bere'ket, N on·eçlller tara
fından alel&eele terkedllmi~ bir. 
kaç ev nr. Nöbetini bitiren ha. 

yınn aşağı~mda.ki c\•lerden birine 
giderek lstira.hat ed.Jyor. 

- ??? 
- Canımı sıkan şey be. 

nim gidememekliğim değil, 
başl<alarının sokağa çıkama. 
yışı. 

- ??? ... 
- Bir yerde konferans ve. 

recektim: Kimse gelmiyecek. 
Bunun üzerine öteki b ir kah 
kaha a\:tı: 

- Üzüldüğünüz şeye ba
kın hele! Bu cihetten hiç me. 
rak etmeyin: Hava iyi olsa 
idi ao•Jcipue gelmezdi aiain 
konfrranaınıza .. 

)·andığını görmüştük: sarı duman 
Ja.r ı:ıkanyorılu. Limandan ı;.'ktık 
!arını gördii~rümüz diğer iki destro 
yere ~elince, onlan takip eden bi
zimkiler açık denizde nefes aldır .. 
madan batırdı. 

1.iman ı.uyu kirlC'nmi~ ,.e yağ i
çindeydi. Limandaki bitaraf tk.a -
ret gemilerinden çoğu ·İngiliz de!>! 
troycrlert tarafından batırılmıştı. 

Rir Nor\ ~ gemisi, denizde dimdik 
duruyord,.; yalnız kı~ ta.rafı görü 
nüyomu. Su k~iml altındaki kır
mızı boya limandaki kanlı muha. 
rttbede aı-Jerla mat.em alAmetf 

gibi ;::;öze ~.arpıyordu. Muharebe 

bizim i~ti destro:rerize mal olmur 

calı ı;ırpı toplamış, at.eşi alel·len • 

dlmıeKC uğraşıyoruz. Kutpa ya • 
kın olduğumuz için g~eler karan. 
hk olmuyor; ga.ze~ okuyacak ka

dar aydınlık nr. Ne yazık ki oku · 
yacak bir tek gazetemiz yok, üste 

ilk müthi~ bir l!IOğuk \'Br .• Ateşten 
birkaç adnn ötede M-29 ağır maki 
nelitüfekJeriınlz var. illin buraya 

~"lerek mevzi aldık: limana Oso
t<1n • flyoruna ,-e aınl mühimmi, 

han sahasma hakimiz. Araların. 
da 2. s. m. lik olan var. 

DVŞMA.'lli TAYl'ARELERt 

Cinrda. tayyarelerin faaliyet 
~österdiklerf \'e Nar\iğe nerede 
i~ ziyaret ede('clderinl birkaç 
gündenberl hissediyorduk. Hissi -
yatmuzda aldanmadık. Sllii.hlanmı 
zı tecrübe fmıatı zuhur ederek, 
müessir olduğunu gördük. 

"' tu. Fakat ne yapalım; 

mane\Ta. yapma kabiliyeti 
nılzdeydi. 

Umanda 

aleyhi-

Batan destroyerin m\lrettebab
na muhtelif nzifcler t.akslm et · 
mi. tik. Haddi ,·arsa bir düşman 

tayyaresi gelsin! Li.kln ağır t.op 
çu suırfma mensup olan bizler bir 

O cumartal gtlnö, ha.rp tarlhhı· 
de unutulmıyacaktır. Destroyerl&
rimWn Osoten flyorunda en ç.ctln 
boğuşmalarına ve kahramanlİkla • 
rma phit oldı.""k. 

( De'l)amı oor) 

....... 
- Affederstnl~ o benim dl§ fır~.am. 

- A ! Kuaura bakmaym, öyle lıııe ••. 
Boo otelln zanndmlttlm. 

Yaramazlığın faydası 

Yıldız teliıla telefonu aç. 
tı: 

- Alo .. alo .. doktor siz mi 
• . ? A 

aınız . tnan çabuk geliniz. 
- Sen Yıldız mısın? Ne 

var? Hasta olan kim? 
- Babam, annem, halam, 

anne annem, ablam, ağabe. 
yim ... 

-Ya sen? 

- Ben hasta değilim. Ba. 
bam akpm midye dolması 
getirdi. Yaramazlık et'~i ğim 
için bana vermedi; ama hep 
si zehirlendiler. ' 

. \) 

- Nlf&nlm gtizel mi! 
- Tıpkı Robert Taylora benziyor. 

Yalnız, ghlerl Klark Gebl, bonm 
Geri Kqper pbl, 

Telkinin insan ve ha,,vanlar 
üzerindeki tesirleri 

Elektrik cereyanı mevcut bulunmayan kab
loyu tutarak kömürleşen adam - Etrafında 
dolaşan küçük bahkları yiyemiyen büyük ba· 
hk - Morfinman köpek - Kargaların hesabı 
Yeni yapılan tecrübelerle hay • 

vanların insanlar gibi garip ..-e zıd 
telkinlerin tesiri altında kaldık • 
ları görülmüştür. Bu şekilde tec
l'iibeye tabi tutulan hayvanların 

gôıstermiş oldukları haller in.san • 

larmkinin aynidir. 
Leningrat ünivcırsiteeı profesör 

!erinden Jehlovsltl bir haftam~ 
tazaman bir köpeğe bir gram mor. 
f'n T.erl ~miştir .. 
J~öpck uyumağa ha§la.mıştı. MU.. 

şahedeye göre lıer enjeksiyondan 
sonra, doktor şırınga. yapılan yeri 

yıkamıştir. 

Sekizi.Mi gün doktor şırınga. 

yapmadan yalnız yıkıyor. Morfi • 
ne alışmış olan köpl".k birkaç da.ki. 
ka sonra ayni arazı göstererek VÜ• 

Cl'duna hiçbir damla morfin gir. 
mediği haldP del'in bir uykuya da· 

lıyor. 

Doktorun morfin yaptığı yere 
pamukla sert bir surette dokunup 
sonra da ayni yeri yı:kaması köpe. 
ğe hakika.ten enjeksiyon yaprlınq 

! tesirini veriyor .. Bu suretle alim 
telkinle hayvana enjeksiyon yap -
mağa muvaffak oluyor. 

Brinıei tecrilbeden sonra diğer 
bir köpeğe oldukça kuvvetli bir e • 
Jektrik cereyanı veriliyor. Hay • 

van cereyanın verdiği uıdıraptan 

kurtlllmak içirı çırıpmıyor. Fakat 

bil' gün sonra köpeği bir kemikle 
mükafatlandırıyorlar, ve cereyan 
vermeğe ertesi günleri de devam 
ediyorlar. Fakat hayvan tecrübe • 
den sonra kemik kazanacağı için 
çektiği biltün hakiki mdıraplara 
ses çııkarmadan ve çırpınmadan gö 

ğüs gel'lyor. 
Sonraları evvelil çırpındığı hav. 

ladığı masanın llzerine kendiliğin
den ve memnun bir şekilde kemik 
pargası kazanmak üzere gelmeğe 

başlıyor. 

Bu hususta Hindistan domuz .. 

larında yapılmış olan bir tecrübe 
de zikre değer. 

Bir kaç gün bir domuza kulak. 
Iarmın arkasından yarım gram ko. 
yun kanı zerk ediliyor. Görülüyor 
ki yabancı bir kanın hayvanm VÜ• 

cuduna ginnesile domu?.un vücu • 
dunda. reaksiyonlar başlamıştll'. 
Enjeksiyonlara iki hafta devamla 
vücudun bunlara kal"§I ak&üllmell 
artıyor. 

Nihayet bir gün hayvanın ku -
lAğmm arkası çizilmeye devamlı 
enjeksiyonu kesiyorlar. Burada 
mucize kendisini göeteriyor. Hay .. 

vanm vücudu sanki şll'ınga. devam 
ediyormuş gibi rea.Uiyonlarma de 

ftm ediyor. 
Mikroelrobik basit hayvanlar e. 

zerinde de fil tecıee,l 'ıııpelmY. 

Salata ~:apraklarile bir ekmek par 
c;asmı. bır bardak su içerisine koya 
ra.k bır odada bir kaç g1ln sonra 
miltemadiyen hareket eden par 
!ak noktalar halinde ya.şaya.n bu 
zararsız mikroplan görmeye mu 

vaffa.k oluruz. 
Kuvvetli mikroskoplarla hayat. 

larıru tetkik edecek olursak bu 
mikropların soğuğu tercih ettik· 

' lerini müşahede ederiz. 
Bardağın bir cephesini aydın • 

lık ve sıcak diğerine karanlık ve 
soğuk olarak taksim edersek i . 
kinci kısnnda yaşadıklarını, yer. 
!erini değiştirsek bile apni taraf. 
tan ayrılınadiklannı görUrUz. 

Sıcak bir muhit içinde bulundu. 
rup alışmalarına sebebiyet vere. 
cek olursak bir müddet sonra eski 
yerlerine götürdüğünüz vakit ilk 
defa olduğu gibi soğuk tarafa 
gitmediklerini sıcak tarafta k&I • 
drklarma müşahede edersiniz. 

En hayret verici hadise de ken· 
di kendine telkin ile bir balığın 

intiharıdır. 

BilyUk bir nehir balığı olan Brc
cheti büyilk bir havuz içlnde ay • 
nlmış bir kl&ll'la koyuyorlar. Kü • 

çiik balıkların mevcudiyetini far • 
keder etmez Brochet berlerine 
aaldınyor. Fakat havuzu ayıran 

eam dnva.ra çarpıyor. Bir kaç gfin 

(Lütf~ şayfaYf, ('t't>iııiniz) 
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·oyada çay içmiye 
yo g 

Ç y nasıl getiştirili ve ne 
gibi ameliyelere tabi tutulur 

Dünyada hemen hemen bütün 
insanlar çay içer. Fakat, Lfitin
lcrin "Thea Sinensis" namı ver. 
dikleri ç:ıyın ekilip yetiştirilme. 
si uzun zahmetlere bağlıdır. 
Kau~ gibi troplk yerlerde 

yetişen çay. iklimlere göre iyi 
veya kötü nevilere aynlır. 

Çay ekilirken tropik toprak • 
lardaki ot ve diğer lüzumlu ne -
hatlar gümlce temizlcn!r. 6 _ 7 
metre uzunluğunda btiyüye.n çay 
fi.danı.an mcak ve rutubetli yer. 
leri sever. 
Geniş manasiylo en çok çay 

i tihsal edilen yerler Hindistan, 
Seylan, Çin, Japonya, Holanda, 
Şarki Hindistan ve Afrikanm 
bazı muhitleridir. 

Geniş topraklar Umrinde ye -
ti.~tirilen ~aylar için pek çok in -
san emeği ve sermaye harM • 
nır. 

Sermayedarlar çay fidanlaTinl 
lmsusi nüımmelik topraklarda 
canlandırdıktan sonra bir hektar 
topr;ığa. dört, !beş bin fidan eker
iler. llk iki sene zarfında. yere gö. 
millen ~ fidan1ar:ma katiyen 
5okunulınaz. Üçüncü se1lC için. 
ae ya.praklnr budanır. Bu -uret~ 
fe boylamp kölderin zayrlWnası. 
mn özrüne geçily. Ondan sonra 
o1gunla..,~ çaylarm top)1l'N.ll3 cım. 
na 1başlanrr· 

ÇAY NASIL 'l'OPLANIR 

Derleme işi çok nazik ol4uğıı 
için gayet dikkatli davranılır. 

başmı bu şekilde duvn.rdan duva • 
l"l1 ça.ııpamk lbelJklan yutmak is • 
tiyor. Bu boş uğraşmadan sonra 
bu saldrrmadan V1I% geçen balığı 

ciğer kliçük balıklardan ıcyırt\J1 da
van 1".aldırarak nvmı yapabilmesi 
için fırsat veriyorlar. Fakat balık 
ayni ım içinde etrafında dolaşan 
ba.lıklnrm. üzerine saldınruyor. Ba. 
ım.ı C4lID duvarlo.ra wrduğu ma -
halde gtdası:zlığm verdiği ümitsiz. 
likle ölüyor. 

Yeni doğmuş çocuklarda dn tel.. 
kinin tesirlerini görmek kabildir. 

Bu arada hadiselerin en ganDi 
Amerlke.lt bir e1ektrikçiDin başına 
gelmi~tir: 

ı Muazzam bir cereyan kudrct1 
olan hir fabrikn.da çalı§an bu ame
le her gün bir teli tutarak ölmek 
llr.orkusu içinde dilşllnmektedir. 

Lllzı:m olan bu tedbirleri almakta 

ihmal göstermemesine rağmen bir 
giln bir kabloyu tutarak kömiirle
fıip öldü. 

Yapılan tııhltlknt neticesinde 
amelenin tuttuğu telde o ıında ce. 
reya.nm k~ bulunduğu sabit 
oldu. Ve -elektrikçi hesap~ ol. 
duğu fikri sa.bitin telkini nltJn • 
dıı ibu surette öldil. 

Üç avcı da.ğdn kurmuş oldukla.. 
n pusunun kn:rşısma bUyükçc bir 

et parçası yerleştiriyorlar. Za - ı 
marun goçmeslne rağmen hiçbir 
karga ete yanaşınıyor, Avcılardan 
ikisi pusudan ayrılıyor. Fakat yi 
ne kargalarda bir hareket yok. A-
radan bir zaman sonro gidenlerle 
beraber Uç avcı daha geliyor. Bu 
suretle avcıları adedi altmm olu • 

yor. Aralannda.n üçii pusuyu ter. 
ketilkle:r.i vakit pusuda kimse kal
madrğı zehıı.bmı taşrya.n karg lar 

sakIIlDUlkswn ye rlerinden çıkıyor. 
l!U'. 

Görulllyor ld kargaların hesabı 

ilce kadardır. Üç kişiye kad r yn.. 

ıulmadan hesayl:ıdıklnrı halde Uç;

ten yukarısında yanılnuşlnrdn .. 
Bu ba.dlselerden tı: lkfnın insan 

ve hayvan ilzerind-d tcs rinin 
mevcudiyetin! g-örmek kabildır. 

T ikin temrlerlnden iyı bir eek 'J. 
1 kullanılmak ı>artilc iyi nc>ticC'l r 
elde edllme~;ı de mtimkUndur. 

Hatta., bu iş için ekseriyetle genç 
lazlar çahştınlıyor. En iyi cins 
çaylar fidanın tepesinden koprı.

nlan iki yapraktır. Bu iki yap.. 
raklar en nefis kokulu çayı ve. 
rir. 

Bir kilo çay için 6500 fidanın 
tepelerinden ikişer yaprak ko -
parmak ica:beder. Bir insan gün.. 
de 4 • 5 kilo çay derleyebilir. Ye 
şil yapraklar evvla bir imalatha
neye götürülür. Burada dört el~ 
dan geçen yapraklar kurutulur. 
Sonra temizlenip havalandırılır; 
nihayet sıcakta pişirilir. 

Japonya ve Çinde yeti~ ye. 
şil çaylara hava aldırılmaz. Çün
kü oraların iklimi bunu icabetti-
rir. Kurutma ameliyesi de gene 
iklime göre değişir. Bu iş iklL 
min rutubet derecesine bağlıdır. 

Şimali Hin,ı:listan çayları hu. 
susi tahtalar üzerinde 18 ila 24 
saat kurutulur. 

Havası çok rutubetli olan Ce. 
nu'bi Hindistan, Cava ve Scyfan
da istihsal ediln çaylar !mll'i 
olarak kurutulur· Çaylar kuru. 
tulurken çok gilzel bir koku ve. 
rir. Fa.kat ağrrlığından yan ya. 
rıya kaybeder. 

Dört türlü ameliyeden geçiri
lip ihraç edilmek iraere bütün 
ihaz1rhğı yapılan ~ylar ambalaj 
edilmemen evvel son olarak bir 
!kere daha kurutulur· Ondan son
ra nevine ve nefasetine göre ha
fif tahta sandıklar içine yerleş. 
tirilerek harice gönderilir. 

NEVILERE AYRILll'OR 

Piyasaya getirildikten sonra 

(Guetemızln blrtnd •yfnsmda 
başhk yanmdakl earth ~~I 1ru.. 
ponuyla bil'llkt.e ıönderD~) 
El'.UlNME TEKLtFIZRl. L5 A RA· 
MA, 1Ş VERAIE, ALIM. SAT1'1 
gtbl ticari mıı.lılyetı batr. olmıyaıı kü. 
çl\k Uı\alar p;ıraen. neerohuıur. 

Evlenme teklifleri 

• Yaş 30 çirkin olmıyan tem!z bir 

aileden. okur yazar, .sinema ve emsa. 
!ine d~k11n olmıyan bir bftyan: evine 
dllşkUn, dürüst, gilzelllği ve çirkinliği 
mevzuubalıs olmıyan bir bayla evlen.. 
mck istemektedir. Maksadı yuvQBlJlr 
mll8Ut etmektir. (Çöl) remzine müra
caat • 229 

• Yaş 24. Beyaz be.lık ctlnd , orta 
boyıu, yeş!.1 g6zlU, ilk okul öğretmeni. 

ev l:;lerlnı bilen bir bayan lyt huylu 
bir subayla evlenmek istemektedir. 
ı.~otoğratlaıilc (Poyraz 15), nı.wzıne 

mQracaat • 230 

t f ve iıçi arayanlar: 

• Blr doktorun veya d1açlnin yanın. 
da hizmet edebntr _ enjeksiyon ve has 
Uı.b:ıkıcılık i§lerinden ıınlanm. Yıu. 

nız sabah gidip ıık§am gelmek Uzere 
isUyenrerln adre.slmc bildirmeleri_ 
Topkapı Fatmruıultan ınahallcsl Et

hem efendi sokak 10 numarada Zabcl 
• Diplomalı blr hemşire ve bir bas. 

tabakıcı aranm ktndır. Şışlıde son ıa.. 

tasyonda Cafer Tayyar Kankat Şişli 

cerrabt kllnl ne mUrncnatL 

• 20..25 yaşlannda genç bir TUrk 
bayanı mUrebblyclfü yapmıik bir veya 
iki çccı.ğa bakmak fHtcmektedlr. Tcc
rtlbelidJr, ellnd" !yl blzme• vcslkabrı 
vardır. Tıı.şrny:ı. da gider 1 ttycnlerin 
FeriklJyilndc lkincl baruthane cadde. 
stnde 9 numıınıd GUl17.ar adresınc 

mürac.ıaUan. 

• rtırkçe fransızcn ve mllkemmel 
almanca ve daktilo bilen enç bir b • 
yan ış anımnktndır. (Rekı remz~ne 

mUrac:ıat. 

• Ür;tver8lteye de vam eden çok lyı 

lngU!u:c bilen bir genç lBtnnbuıa ya. 
kın ı•lr myess sede vaz.lfe aı amakla. 
dır. Ucuzca ıngtllzce derıılerl de ver r 
IH.M 19 <\ğuııtosı rernz.ın,. muroca. 
t. 

• '>rLn mcı ınıfı ı evı v ızly L. 
ter • 1 ı vı ı c bır km k n ecburiye tln. 
de l<n o 3SR doğumlu mtıkemmeı dnıı 

tilo bllır ve bC!labı kuvvc Lll olan bır 

g<nç • eramnkt.adır. lK.U.) rcııı:z.ıne 

ma r :ıııt. 

büyük çay firmaları hususi ima
lathanelerinde çayı bir kere daha 
elden geçirirler. Burada cinslere 
ayrılan malların fiyatları tayin 
edilir. 

Pahalı çaylara geıınce: 

Dünyanın en nefis çayları Sey. 
lan adalarında yetişir. İkinci 
derecede Hindisan, ondan son. 
ra da.. Cava ve Somatra çayları 
gelir. Şimalf Hindistanın Darje. 
link mıntakasında yetiştirilen 

çaylar da birinci neviler arasın· 
da sayılır. 

T...ondra.da bir çay tüccan top. 
tan gelen mallan perakendecilc. 
re hemen sabnaz; bunları ayınr 

karıştırır ve ber memleketin ih. 
tiyacma. göre hazırladıktan son
ra ihraç eder. Her büyük fir. 
ma böyle birer mütehassıs kuL 
tanır. ~ 

Bu miltehassıslar çayların ih. 
raç edileceği memleketlerin str 
lanna göre çay geşnisi hazırlar. 
Mesela bütün Llngiltere dahilin.. 
de olduğu gibi, diğer memleket. 
terde içilen sular bir türlü değı1. 
dir. Çayın renk ve lezzeti suyun 
uygunluğuna bağlıdır. Sert sular 
içine konularak hazırlanan çay
Jar çok nefistir. Yumuşak sula.. 
ra genıç çaylan karıştırmak la. 
zımdır. 

Binaenaleyh, Londradn büyfık 
çay firmaları iş yaptıkları mem. 
leketlerin sularmdan nümunelik

ler temin etmiştir. Mütehassıs.. 
larçay nevilerini ayırırken ~rü. 
lbelerini bu Rularla yapar. 

• 1ngtUz erkek ortamektcblnden 
mezun ingillzco ve türkçoye hakkiyle 
vll.laf dakWo bilen bir genç §lrkeUer 
de veya. ticari müesseselerde inglllzce 
mllterchnllği ticru1 muhnbcrat veya 
kAtipllk 1tıl aramaktadu. (Tezel) rem.. 
zlne mllracnat. 

• Bir ytlksek mühendis mektebi ta.. 
lebcal tahsiline devam edebilmesi ig!n 
tatilde çalışmak mecburiyetindedir. 
Her işi kabul edeblllr. İl!IUyeıilcre ri. 
yazı.ye denılerl de vet'Cbilir. (TahBll 
için) remzıno müracaat. 

• Bir yUksek mühendis mektebi ta· 
lebesJ tatilde çallfI!l&k tatcmektedir. 
Her tUrlO tıeap i§lert, proje ve plAD· 
ıarm temize çekilmesi işler1ni ı:LlnblUr. 
Herhangi bir mtlessescnln beaap i§le

ri.n.I deruhte edebilir. the ve orta 

mektep talebeaine riyaziye del'S '" • 
~bilir. (An) remztne mtıracaat 

• Tnrkce ve franmzca Cıztk, kimya 
'Ye orta mektep talebc:ıst.ne riyaziye 
dcrsl"t1. (F.K.R.) remzine müracaat. 

• Pel: iyi inglU:ı.ce bllen llntver. 
aite mOdavtml bir genç kız ve erkek 
ta.ıebeye,mUsalt nyaUn 1.nglll.zce ders. 
teri verir. (B. 49) remzine mnracıınt. 

• !st.aiıbulda fakir bir allenln o}tu· 
mayı seven kimsesiz bir oocuğu ken· 
Cllelnl manC'\1 evlO.t ynpacak. yüksek 
tnhslllro devnmmda vardrm cdec k 
zenvln ve hayır seven bir zat aramak· 
tadır. Kend!.si ı'!Urfıst, temiz ahlli.kJı 

ve karakter sahibi. çalışkan, lntl • 
znmlt. okumayı sever tıl'r Türk <:ocu· 
ğudur. ($.f:l B. l remzine müracaat. 

• Ottıı mezıınu 83 yaıımda. Asker. 
ilkle .~ !şiği oımıynn eski vazıları bilmı 
bir gene ~ arnmnktadrr. Daktilo da 
bUlr. <B K.) remzine mUracaat. 

• K11Ba idares inde tecrtlbell ~yt trıuı 
ııızca bUeo bir bayan tcarethanelcr 
de busust ve mUesııese erde ~ ara 
maktadır '>nlnta posta kutusu 1130 
da S N. a mUracaatıaıı. Refera ns 
verebıllr. 

• a ... ;ko7.da. ,... le on 'ndek d:ı l. 

vnnd ı göndt ek!z saa t t{Dzıl<tn bek. 
t;urı 

S ı•eıı !I .\ in ;ıu~ n rıı • 
• ı.. tsc son ınıt ' ıın 1vr ı ı.ş oıdu:.:ı:ıı \ 

J:ıktUo btl~n bır gene :.., r m ktadıt 

ı R G 7 4 ı remzine mll r cnbt \ 
• Rumen Frtınsızca . tUrk )nı: ı 

Sanat ve a hlak meselelerı 
1111Uıu!JllllUUUiıaaaJıııU1WllUwııUlllU!IUIJı.auAJI •"t--111111-llllıllllllllll!IJlllllıl_.lllnt_ ...... 

natte ahla 
ranır 1111 ? _ 

l': ++•••••••••··+o. 6 ••e•t. 0 •• 0 ••••• 0 • • j ·<ı 

Bir ~n matbaa.da otururken, Ahlakı, cemiyet ni.zamlarının müeyyideleri oltıTak nıiil"' ~ in' 
bir genç bana - gazeteye derçe. ... ~ ~ 
dilmek ürere - kendi iddiasına lea <·der•ek, Juyu~, ae:z.q &Je clüıünüsünü bu müeyyiıleleri11 ~ 
göre "sanat cseıi" olan bir kü- kültürile telif eden kalem ve lırca sahibi, ararıılatl l'a« faJeo 
çük hikftye getirdi. Bu hikaye ıtt. 1 
şu satırlarla ba.~lıyordu: 4 sanatkardır. 

"Ona yalnız kalbimi değil. bü.. ~ ~; •• • ••••••••••••• • • •••• • •••••••••••• ... .,~ 
tün benliğimi, bütün hüviyetimi. ıt 

bütUn uzviyetiıni vermiştim. Bu. bozan açık bir tablonun. sa'lır 
na mukabil onu kollarımı~ ar:ı- r.skender F Serteltı· değeri değil. ancak boya ,.e cb 
sına alıp sıcak ve şehveth bır l • ça, kıymeti vardır. Faka.t, o~ ~-:.t~ 
et yığını halinde Bpüp, sevmak lo, bir sanat eseri olduğu ~ dil' ~tılll 
ve ateşimi bu et yığınının üstün- ııynı zamanda da bizi dUşiif1 J1llf ~ '>i, 
de söndürmek istiyordum· llfı.h." doğmuştur!" diyen Emil Fok~ ren ve hiç değilse cemiyete tı. 

Hiki'ıryi sonuna kadar oku- nin huna benzer bir takım ~e. zir fikirler vennİ.)'en bir ~r ~· I', 

duktan sonra, gazetenin mcsul ri vardır. Fakat bu sözler ve lursa, ~phe )IOlk ki. maddı ~İS 
müdürü sıfatiyle, hikaye sahibi. buna ben7.er nazariyeler, umu:mt metine manevi bir kıyrnetrt• ~Un 
ne: harpten sonra ifHb etmiş birçok ekler ve onu bir şaheser olll ~ , ~ra 

- Eseriniz gayri ahlakidir. nizamlar gibi, kıymetini çoktan mektGp ve aile salonlarında !>' 
Yalnız matbuat ve ceza kanunla. krıybetmiııtir. - ... m:le • ta iftiharla teşhir eOObiliri'- ' 
rma değil. ahlak pren iplerine 
de aykırıdır. ?-.laalesef gru-.eteye 
giremez. 

Dedim. Hikaye sahibi: 
- Sanatta ahlak aranır mı? 
Diyerek, istihfafkar bi:- bakış-

la beni ve arkadr.şlarımı tepeden 
tırnağa kadar süzdü, gitt. Tah
kik ettim. Başka gazetelere de 
gitmiş. Hiç birinde ncşıine im. 
kan bulamamış .... 

Zaman 7.aman bu gibi hiidisdc
re tesadüf ediyoruz. Bi7.c: 

"- Sanat c;anat içindir. Bina
enaleyh, sanatta ahliık aran

maz!" 
Dyorlar. 
Bu ve bunun gibi birçok za. 

vallılann elin.ele müdafaa silahı 
olarak çoktanberi 1iının<la pasla. 
nn> kalını olan bu müdafaa ale
tinden lbaşka bir -silah yok. 

Cerci, vaktiyle ''ahlak, vehim 
ve vesveseden, korku ve riyadan 

ve okı:r 24 ya!JlDd& blr bayan ha!U ev 
ıııı tezg!Uıtarlık yapabilir. Ev lşlnJ ec
nebi yanında tercih eder. (Sumer) 
remzine müracaat. 

• Orta yıııılı, namuslu ve emnlyctıL 
gUzct yemek yapmasını bilen bir kn
dm bir ailenin yalnız yemek lşlerlnl 

ehven bir flyaUa yapm:ışa taliptir. 
Köye de gldcblllr. Tıırıabaşı caddf!Sl 
189 numarada 3 Uncu katta bayan 
V.A. yıı müracaat. 

• Orta tahsilli, uzun zaman yol ve 
bina iJ1lerinde çalışmış. fen lşlerlne 

vakıf bir genç mUteahhit yaıunda ve. 
yıı' d!!Vlet işlerinde çalışmak Uzerc iş 
aramaktadır. Taşraya da gidebilir. 
Heyo~lu !nglll.z scfnrethıı.nesl arka· 
mnda Cumhuriyet gazinosunda Ah. 
mot G!lngör. 

Aldırınu;: 

A,.fıda rumu &lan yaıub olan o. 

ıro111coıarımıun ll&mlanaa r elen 
mektupfan ld&ttbaııemll'd.. laer(G.D 

.. b61ıfJ!lrı ötll"J'C kadar -rcya eaa\ 11 
deo •OPra aldınnııları rl<Ja oluaur. 

(Pak 37) (8. sı (K .M .) w .K.R.l 
CÇev1lc 155) (Tekyıldı:r. 3) (Eroll 
ıBayan aşçı) (Hadıyc) (2092l (Sumer' 
("fcnılz kalbi (S. 1261 ıX N.) (Tek) 
(Deniz 218) IFK 26) (K 12) (F,4 ) 
CCahldc C:Ungllr 21) (P."k)ll8 Nunın ) 

30) (Öğ,HY.Z. 30) (1(, 41) 

Kayıp çanta 
17 temmuz per§embe gUnU sabah. 

leym" Beşik taştan Karnköye gelirken 
tramvayda m~ln blr çanta ic;lnde bir 
taktın resınf evrakımı fotoğrnflanmlR 

birlikle zayi ettim. 
Çantada para yoktur. lc;indeki eıya 

da benden t>a.ııka ltlmsenin işine ya rn
maz.. Çok fakir bir mu'l\aclr.m. Bulan 
ı rırı insaniyet namımı aşıı~ıdnkl ad. 
r<"se ha b r Hrmclerını ı lca ederim, 1 

il lkta ,, - \ ıldrz. nostnıırı "' . 
ı ıı •ı 9 nıım.ırn;a \l~ll H•·şik

t " ııoll mert.c. ıw. 

Ame!e ahnE-ca!c 

(Component) terkibi cemiyet. 
lerde moral rabıtaları belki za
yıftır. Bu telakkilere belki hi~ 
kıymet verilmez. Fakat. an'ane~ 
lcrinde ahlak mefhumu yer et. 
miş bizim gibi milletler (sanat) 
ta ahlakı niçin aramamalı. bu 
t"eiakkiye neden kıymet verme. 
melidir? 

Herhangi bir m hur ressa -
mm yüz kızartıcı tablosu : ta _ 
!ebeleri en geniş teıbiye ııistem . 
lerinc göre yetişmiş bir mektebin 
dershanesine ac;ılabilir mi? Ve. 
yahut tam manasiyl(! laik bir ai
lenin misafir kabul odası duvar. 
larında ~r bulabilir mi? 

Herbert Spenccr: Her hangi 
bir cemiyet, ahlak mefhumuna 
riayet cdiyorna, Ranatın da o ce. 
miyetin ahlak mefhumuna hür. 
met etmesi pek tabiidir." 

Diyor. 
Sanattan mahrum kavim ota. 

bilir; fakat ahlaki kayıtlar ol. 
mayınca, millet teşekkül ede. 
mez. ol\' 

Çok açık veya kapalı dansla
ra, varyetelere, halta son zaman. 
da sinemalara çocuklarrmızı n~ 

gibi düşünce ve endişelerle gö. 
türrııi.iyorsak; şiirde, resimde. 
romanda ve hikayede hasılı nefis 
sanatların bütün !_3ubclerinde e
ser verir ve teşhir ederken de, 
aynı dü.5tince ve endişeyle hare. 
ket etmemiz icabetme: mi? 

Thonıas More•e gon.. "~hlik: 

bir telakki m~etesi .. ise. tıeden 

bir Afrikalı z.enci gibi sokaktC' 
çırılçıplak gezmiyor? Neden, 
mütekamil bir cemiyet içfnde 
bunu yapanı ay1phyoruz? Eğer 

sanatta ahlak aranmaması ica
bet eydi, Almanyadaki "çıplak. 

!ar cemiyeti'' nin bütün neşriya. 
tmm devletlerce sansüre tab i tu
tulmaması icabetroez miydi? 

Yirmi yıldanberi her sene bir. 
kaç milyon mark sarfedilerek 
yapılan propaRandalara rağmen. 
bu cemiyetin henüz beş bini ge<:. 
miyen azasının şimdiye kadar 
milyonlan ge<>.mcsi icaDederdi. 

Bunu iddia edenlerin iklim. 
an'aneye. ve kendi cemiyetleri -
nin yaliarış şartlarına kıymet 

vermedikleri anlaşılıyor ki. işte 
asıl gayri ta biilik de burada baı:ı
lıyor. 

Bence, bir cemiyf>tirı ahlakını 

bilirler. 
, 

Böyle olmasaytrı. - - ~ 
buat kanunlannda bu ııokt~ 
tema' eden maddelerin iUi.,·C~ 
lüzum kalmaz ve her eli (Jff 

kalem tutan, iatediği gibi ysl 
ve yazardı. 

!etlerin in 

An'ane, beşeri cemıyct1e 
mUthis bir kU\'VCt ve sııtfll11 

men~ır. Bunlar. insa.nlar1'11 

daresini - farkında olmnclll~ ' 0 
tahdit eder. Sipcnserin dt ~ C; . 
gııbi ''akıl <:<>k yavaş inkiC3f e ltj~~ 
ği için. an'anenin, ictimai rıi~ ~ 
ları muhafazada çok faydalı 
1ü vardır. İçtimai in~ibat }lıl 
sunda an'anenin yaptığı rııil~ 
tesirleri görebilmek için. a11~ 
ve ahlaksız C<'miyetleri birib1~( 
riyle mukayese etmek litztTTltt., 

"Sannttım evvel, ahlak '
11 

dır." diYen Kant bite. an.·ar.c 
rolünde~ bahseder:ekcn: ··c.cc 

\ 

muhitinin. an'a neleri i~inf.e fı 
tis.it; mazinin. ec<ladının tı• r\ 
~]erin! bu sayede alır. (. ..r 
şuu:i bt- surette •l"'><ları berı" 
ser. Onla~ bir nan-l{ctıe . 

. 1'•" lunmak. bir ~f'V f .. mıak ırı 

nı bulamaz." diyor. 

Bu k1ı:1a ütunlar ic-ind" , 
dar geniş bir mevzun dt>''e 4 

t 
. . ~ ,. rr 

e mıye ımkan yoh"tur. r: ~ 
şu kacJ1.r 9Öyliyclim ki, retli 
· k ı~ b k·ı· ~ · c1'1e m ı n ı es. ı ıgı ı:e,·me•n -, : 
raber. kendini ve tarihini '.. 
eden bir hüvi\'(~t ar zetmE' .. 
Tür. veni ha~leler'ıe il~ri'r .. e ... ,,.. ... 
şarken. cemiyf'tin r.;z.fln" ç , 

da. şuurlu bir ka\7ll)'1•~1n · 
mı!ihr. 

C . t• ı .... (I' 
emıye ın ~n e<:>ac: ı un 

lan ailevi temeHnd ., ,.,~rı 
demek oİan ahlakı:ıızh~ı ,,e / 

öl''t' 
~nat eseri yaratıronıın · ,-
b!r nevi he7.cyanlan n~ .. c . ., .,., 
şanlarm Türk cemiyeti 1 

yeri yoktur. 

• 1 

Devlet Demiryoftan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlafl 

ı ı 
M·ıhıımnıt'n bcdeı ı , 6550) lin t !an ıoo a det 3ou. 40<1 n 50 ·~ 

1 5<'--()ı) kilo \·c~ n 1.tı" K gal'.'anfz.e demir genberli varil (5.S.941) 5'l
11 

1.1) 

sn •t. ( 15 80) ı ıı ~· ııu , tokta H-.ıy<Jurpf>.§ada gar bınası iahlllndekı • 111Jl 
tar:ıfındnn k 'pat• ımrf uıulilc sn ın alınacaktır. 

n ı ı~e ı:;ırmeı. iı;tıyo".crln l 491 ıl ı·e • 2:S l kııruşıuk muvakkat tııtr';nııt 
nun tnyın ctt ~· \·e ... kalarhı lckllflerin ı muhtevi zarnarını aynı gilll 
ı 14 :ıo ı t•n L• •ı t otıu a hnuar lrom .t,J-oı. reisliğin.: \·<."rme'l eri lôzın.dır. 

Hu • e alt ıtrtn:ı..,ıE'Jcr kombıvorımı:-ı panum: olarak d11~ıtı111111kt111dır 
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E3oyok Milli Roman 
~<.~- Yazan: MAHMUT AITILA AYKUT 
~ ~ değil midirki: mah. 

""e maznuna bir sürü 
~ f~ llOra.rak onu konuştura. 
Jet. llrını yakalamak iste.r. 

nın kurtulması için kendisini ko. 
ruyanlardan medet uman içli ve 
dertli bir kradı. 

Niçin dedi. Kendisine bu hissi
mi açamaz mıyım? ve diyemez 
miyim ki... 

Yok hayır. Bunun şimdi ne 
sırası ne de zamanıdır. Onu ev. 
\'ela ıztırabından kurtarmalıyım. 
Ve onun kalbine bir kahraınan 
gibi sevilmeğe layık olarak gir
meliyim .. 

Büyiik bir sırrın anahtarını 

bı.almuş gibi sevindi. Refik beyı 
kaçırmak ve kurtarmak için ye 
ni bir mücadele~ girişmeğe ka
rar 'erdi.. Kendisine her işte 
muzahir olan Rüştü babaya ya. 
rın bu fikrini açacaktı. Filvaki 
Refik he~ .o kaçmlması için ~r
kada.şlan cahşıyorlardı. Fakat 
o, bu işi doğrudan doğruya ken
di üzerine nlmağı teklif edecekti. 
Bu veni bııluşu karşısın<la uyku
su büsbütiin kactı I<alkll .lam
bayı yaktı Etrafta kendis!ni 
meşgul edecek. okuyacak bir 
SC) !er a radt. 

l:.lıne \; günkü gaze. ··lf'ıPden bir 
kaç nusha geçti. 

Bir z.aman onları okudu .. Ya
vaş yavaş ·vücuduna bir uyuşuk
luk cöktü. Gazeteleri elindm 
ata·ak .. 12•a~ına u~a.ı .. •. 

* * * 
Kemal bey biraz sizinle 

konuşmak istiyorum. 
- Sizi dinlemeğe her zaman 

hazırım ı-ecmiye hanım. 
- Konuşmamızın Mklı ka1-

ması ve bilhama Canip beyden 
gizli tutulması 18.znndtt'. 

_ Nasıl emrederseniz .. 
- Beş dakika içeri teşrif e

der misiniz? Misafir odasında 
ve ayak üzerinde konuşuyorlar. 

dı. 
_ Bambam için bana kat'i 

hiç bir tfeY söylemi:yorsıınuz Ke
mal bey beni avutuyorsunuz. Ba. 
na öyle geliyor. Canip bey de 

yalan söylüyor.. . . . .. 
- Sizi müU9Mr ve sinirlı go-

riiyorum. 
Necmiye ağlamamak için yut. 

kınıuyor ve dudaklanm ısırı-

yordu. . 
- Evet cı"'dden müteesSinm. 

Benden hakikat niçin gizli tu
tuluyor! 

_ Peki ama öğrenilmiş kat'i 
bir şey yok ki.. 

Ve derhal ili ve etti 
- Söz veriyorum Necmiye 

barımı. Size iki gün zarfında en 
kat'i ha.beri bizzat getireceğim. 

(Devamı oor) 

Saraya gelince: 
- Artık ikimiz de bir kub 

be altındayız, diyordu, nasıl 
olsa biribirimizi görürüz. 

Rüstem o gece, padiphı 
karıılayan ve kendiıile uzun 
boylu görüıen Hüsrev. Beyi 
buldu. 

Hüsrev, Rüstemi görünce 
şaıırmıtlı: 

- Sen nereden çıktın, o
ğul ! Biz seni öldü anıyor • 
duk. 

Dedi. Rüıtem kııaca ba • 
,ından geçenleri anlattı: 

- Acı patlıcanı kırağı 
vurur mu? dedi. itte, ölüm 
değirmeninden kurtulup gel. 
dim. 

Hüsrev paditahın sarayın. 
da yatıp kalkardı. Rüstemi 
odasına götürdü, ona terbe& 
ikram etti. Rüstemin bakıt -
larmdan kinini ıezer gibi ol
du: 

- Neden hiddetliıin, o-

idamdan bir 
evvel •• gun 

blkAyecı 
(Dtinkü niishadan devam) 1 "B~ :azıyette, .nö~tçilerd~n 

Cesaretini ve kocasını kurtar · ı hıç bırmın aklına ıçen fena bır 
mak ümidini hala kay:betmemış fi.~irı: girdiğimiz gelemezdi. Çün 
olan genç kadın, bunlardan şin ı ku cger kocamı kaçırmak ıste. 
dilik ancak ikincisini düşünüyor. seydım bir gün evvel geldiğim 
du: zaman buna teşebbüs eder, veya 

Kocasını iki gün serbestçe gö. 
rcbilcookti. Bu sevinç güneşı 
kar~ısmda idamın korkunç ka. 
busu dağılıp kayboluyor, genç 
kndının gözleri yalnız kocasrnr 
görüyordu. 

Ledi Mithsdale iki gün kocası
nı serbestçe görebileceğini dü. 
şünürken aklına bir fikir geldi: 

Aşk ve mncera hissinin bir 
kadının zihninde doğurabileceği 
en mükemmel fikirlerden biri ... 

Ledi kocasını nasrl kurtardığı. 
nı hatıralarında şöyle anlatıyor'. 
"Düşündüğüm planı arkadaş. 

!arımdan birine açtığım zaman 
acı acı gülerek: 

'' - Zavallı, dedi. Kocanı, idn. 
mından evvel, biç olmazsa iki 
gün göreceğin yerde, bu suretle 
ancak bir gün görmüş olacak
sın ... 

"O, benim bu plarumda ... nu. 
vnffak olacağımı zannetmiyor. 
du. Evet, bu planıma göre. ko
camı, idam edileceği günden 
ancak bir gün evvel görmem la. 
zrmgellyordu .. Eğer ibu teşebbU. 
sUmde mU'Vaffak olrnıya.cak o. 
lursam. onu son bir defa yalnız 
o gün görecektim. 

"Fakat muvaffak olacağımdan 
o kadar emindim ki! 

.. Arkadaşmu ikna ettm .. 

kendisiyle görüşür, bugün içın 

kendisınin tedbir almasm1 söy. 
lerdim. 

"Bundan başka, o günkü ziya. 
retimizde baş kahraman rolün. 
de "ihtiyar kadın'' bulunuyordu. 
Arkadaşım, mahkumun annesı 

imiş gibi, mü00es5ir bir halde 
ilerliyor ve ben koluna girerek 
kendisini sürükleyordum. "Hiz. 
metçi'' miz de arkamrzdan geli. 
yordu. 

''İçeri girerken. bizimle be. 
ı'aber. mahpusları ziyarete 5e
len başka bir kadın kafilesi da. 
ha avrdı. Ben arabadan, bun. 
larla birle§ecek şekilde inmeyi 
etrcih etmiştim. Bu suretle. nö. 
betçiler, içeri girerken bizim kaç 
kişi olduğumuzu da farketmedi. 
ler. 

"Kocam ertesi gün idam edile. 
ceği için, ziyareti serbest olan 
mahkfunlardandı ve hiicrcsi 
kaısı açık olduktan mada, o ta. 
rafta hiç bir no'betçi de yoktu. 

"içeri evvel~ ben girdim. Ko. 
cam beni görünce birdenbire ha. 
yılacak gibi oldu. Çünkü, ~
diye kadar benden bir haber ala. 
mayınca belki de mektubunun 
elime değmediğini düşünerek ge
leceğimi artık her halde hıç 

beklemiyordu. 

PIAruımı bera.ber tatbik etmeğe ""Usun bir ıa..ldamadan 

razı oldu ve kendisinden istedi- sonra, kendisine pla.runn anla~ 
ğim üçüncü bir arkadaşı da tnn. Bu strada içeriye, kapının ö. 
buldu. nünde duran ~'ihtiyaı.. arkada. 

••tdam günilnden iki gnn evvel §IIIl girdL Bu arkadaşımı kocam 
ihapishaneye tek lbaşıma. girdim. da tanırdı. Üstündeki elbiseleri 
Kapıdaki nöbetçiler nereye git. çıkardığı mznan, kocam tanı
tiğimi sore ... Kocamdan ha. makta kcikmedi. 
ber sormak ıl$ın geldiğimi, fakat .. Arkadaşımın üz.erinden çıka. 
görmek ist.eınediğimi söyledim. rarak gençleştirdiği elbiseleri 
iyi olduğunu söylediler ve hep. derhal kocama giydirdim. Erkek 
sine bol ibol ibalh§iş vererek ay. elbiselerinin üzerine bunları gi. 
nldrm. yince aynı şişmanlıkta bir ihti. 

"Ertesi gün, arkadaşlarımdan yar oldu. 
birini ihtiyar ibir kadın kıyaf etL ''Bundan sonra. koca.mm eline 
ne soktum. Diğerine bir hizmetçi bir mendil verdim ve ağlar bir 
elbisesi giydirdim. lhtiyar kadın vaziyette, mendili gözlerine ka. 
kıyafetine soktuğum. arkadaşı. pa.yarnk, bir vaziyet almasını 
mm. §i3Illan göıiinmesi için, ü. söyledim. Bu şekilde çıktık ... 
zerine iki kat elbise giydirdim. "Kapıdan çıkarken. idam edil-

"Beraıber gittik. Hepsinin ö. mek Ü7.ere olan oğlunun yanın. 
nUnde araba.dan indik. Gardi. dan gelen bu ihtiyar kadından 
yanlar beni tannnışlardı. Bir ( !) gardiyanlarlQ hiç biri şüp. 
gün evvel kendilerine bol bahşiş helenmedi ve kalabalıkla beraber 
veren bu Ledi'yi karşılamakta girdiğimiz için, girerken üç kişi, 
kusur etmediler: Hepsi hürmetle çıkarken dört kişi olduğumuzun 
iğildi ve ben de kendilerine yine • fark'lna varamadtlar.,, 
bol ~ verdim. Ledi Mithsdal kocasını, ira. 

lYazan: lskender F. SERTELLi 
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ğul? Böyle bir tenlik gecesi, 
ıenin gibi bir yiğite asık su. 
ratlılık hiç de yara§mıyor .. 

Rüstem içini dökmek fır • 
satını buldu: 

- Derdim büyüktür, Hüs 
rev dayı! Benim aerJimi sen 
de bilirıin ! Paditah, beni öl. 
dü zannederek, nişanlımı 
Niğboludan alıp Edirneye 
göndermiş. 

Hüsrev Bey bilmiyormuş 
gibi davrandı: 

- Paditah, ben Edirneye 
gelirken sekiz on tane esir 
Macar kadınını ban..a \eslim 
etmi,ti. Yoksa senin nişan -

lın da onların içindt· miydi? 
- Ha tunu bileydin, Hüs

rev dayı! Martayı hatırlar -
sın elbette .. 

Hüsrev tatkın bir tavırla 
Rüstemin yüzüne baktı: 

- Evet. Hatırlad~ .. Yıl
dırımın gözdesi .. 

Rüstem gözlerini açtı: 
- Ne dedin.. Padip.hın 

gözdesi mi? 
- Öyle ya. Ben gelirken, 

onu bana Ahmet Paşa öy)e 
tanıttı: "Aman, dedi, efen -
dimizin yeni gözdesi de bu 
kadınlar arasındadır. Ona 
dikkat /!1. !" 

MERAKLI ŞEYLER 

Büzük adamların 
yanıldıkları noktalar 

"insan hatasız olmaz" di. 
yen bir Arab daı bımeseli 
vardır. Bilhassa istikbal mev 
:zubahı olunca birçok hata • 
lar söylenir. itte bunlardan 
birkaç tanesi: 

Leon Bolle zamanının en 
me,hur otomobil yarışçıaıy • 
dı. Bir gün otomobiline bin. 
di ve saatte elli kilometre 
gibi o zaman pek müthiş ıa. 
yılan bir süratle saatlerce 
dolaıtı. Otomobilden indiği 
vakıt ağır bir tavırla: "'Kim. 
seye, otomobilde bu kadar 
hızlı gi\melerini tavsiye et. 
rgem. Sürat elli kilometreyi 
atınca insanlar muhakkak 1 
boğularak ölürler. 

Leon Bolle hu sözleri söv. 
!emekte mazurdur: Zira ay •• 
01 tarihlerde toplanan bir tıp 
kongresi saatte 80 kilomet • 
reyi gecen bir süratle yürü • 
ven nakil vasıtalarında se -
va hat eden yolcularm muhak 
kak kalb sektesinden ölecek 
lerini bir fen laakikati olarak 
~A hul ve ilan etmiştir. 

Şimendiferin ilk icadı za
manında birçok büyük adam 
lıu· simend1fer a1eyh\nde bu
'" muşlardır. Şimendiferin 
yalancı çıkardığı büyük a • 
damlar arasında meşhur Tı. 

desinin kuvvetiyle günlerce 
maddi ve manevi müşkülata 
karşı koymak, 7.ekasiyle de ince 
bir plin kurarak .kocasını idam 
edileceği günden bir gün evvel 
kurtarmıştı ... Onu idam edilme
den evvel göreceği ild günden 
birini fechı .. tını., fakat. buna 
muka.bfl, kul'c' 'ıayatmm mü. 
tebalti gllnlrı ,.,..ıı tamamiyle 
kazanmıştı ... 

Ledi Mithsdale ite kocası, 

Londrada o gün gizli yaşamış. 
lar ve ertesi gün, yine gizli bir 
gekilde lskoçyaya giderek, şa. 
tolarmda yaşamıya başlamışlar
dı. 

Uzun süren bir kıştan sonra, 
aylarca yerleri kaphyan kar 
kallonrş, o za.ma.n, tngiltereyi 
kasıp kavuran tedhiş de birden. 
bire yerini sakin bir hayata ter. 
ketmişti. 

Ledi, kocasının kendisini 
Londraya çağrrması iizerinc. ls. 
koçyadan ayrrlırken balqde, 
toprağın altına gömdiiğü ve ko
casının itham edilmesine yara. 
yacak kağıtları, bir ilkbahar ge
cesi, kendisi bahçivanlanndan 
birine ışık tutarak. ~ıkartmıştı. 
Bu kftğıtlar da. onun gibi, hiç 
bozulmadan, kocasını beklemiş. 
terdi ... 

(SON) 

- Halbuki, Niğboluda Do 
ğan Bey bana: "Marta, pa. 
dip.hın harimine girmedi." 
demiıti. Nasıl olur da onun 
gözdeleri sırasına geçer?. 

- Aman oğul! Yolda ge. 
lirken. Marta hep padi,ah • 
tan ve onun iltif atlanndan, 
ihsanlarından bahsediyor • 
du. Gözdeler sırasına geç • 
memit olsa, bunları yeni bir 
esirenin cesaretle söyleme -
sine imkan var mıdır? 

Rüstem bu sözlere inan
mıyor: 

"- Sen yalan söylüyor
sun!" 

Diye bağırmak istiyordu. 

Hatta yolda küçük hisar -
da konakladıkları zaman, 
Martanın Hüsrev Beyle baş 
baıa kaldığmı ve dizinde şar 
kılar söylediğini Hüarevin 
yüzüne vurmaktan bile çe -

yer de vardır. 1834 de bir 
nutkunda tiyatrodan bahse • 
den Tiyer "Bir ıeyat"n kork .. 
mayınız baylar, demişti. Çok 
gürültü yapan bu !İmendi • 
ferler çocuk oyuncağından 
başka bir şey değiJcHr. Bun. 
lar istikbalde çocukları hay. 
ram günleri Partsten Sen 
Klo ve Versaya götiiren ara
balann yerini tuta bilirler. 
Başka hiçbir şeye yaramaz • 
lar." 

Franklen ·ve 
paraşütçüler 

Düıµnan hatları arkasına para. 
5ütçü kuvvetler indirmek bugi.lnldi 
modern stratejide çok mühhn bir 
rol oynamaktadır. 

Birçok kimseler bu fikri AJ • 
mantara veya Sovyetlere malet • 
mektedirler. Fakat düşman hat • 
hrmn paraşütçü indirmek fikri 
bugünün mahsulü değildir. 

Balonu icat eden Montgol.fie 
Biraderler ilk tecrübelerini ya • 
'parlarken Bevjamen :F'ranklen bir 
dostuna §Öyle yazıyordu: 

"Bu icadın bir faydası da belki 
hükUmdarlara harbin çıl.,.·nl•k ol
duğunu anlatmak olncaktı• Çünkü 
bundan sonra arnlarıtıdn, rn kud. 
retlilerl bile memleketlerini mü _ 
dnfaa edemlyeceklerdir. Çünkü 
bulutlar arasından tam t<'chizat 
ile inecek olan düşman kuvvetle . 
rlne kar§ı toplu olarak hnrckct 
etmek ve bu havadan inen düş -
manlarm derhal ika edecekleri za. 
:rarlara karşı koyabilmek fevkalA. 
de müşkül olacaktır. 

Pata/es 
ziyafeti 

Bugtln Avnıpada birçok mcmlc. 
k tlerln bulamadıklan, Almanla • 
rm esas gıdasını tcşkll eden ve 
bizim kilosunu on kuruşa, nihayet 
en iyisini 12 kuruşa afiyetle yedi
ğimiz patates on altıncı Lul za _ 
manın Parmcnt:ie tarafından ilk 
defa olarak Fransaya getirildiği 
zaman bu yeni sebzeye kat'§r he
men ~ kimse büyU1' N~et giis
termemiş, fakat bilfı.hare başta on 
altmcı Lul olmo.k Uzere bütün 
Fransa bu yeni selneyi yemeğe 
başlamıştL O kadar ki, 25 .Ağus • 
tos 1784 senesinde on alt.mcı Lut 
nin verdi[;. bir ziyn.f-ette liste ta.. 
mamen p:ıtntcs yemeklerinden 
tertip edilmişti, Ziyafette tam on 
beş türlü patates yemeği yenll • 
ıniştir. Biz bunlardan ancak bir 
kısmmm isimlerini verebiliriz: 1. 
ki türlü patates çorbaııı, etll p& • 
tates, pat.at.es ezmesi (ı · ), kı. 
zarmış patates, patates ''lta.sı, 
patatesli şekerleme, aptal s l»
reği, patates likörii ve saire ve 
saire ... 

Bugün böyle bir zlyaf eti F:raıı. 
sa.da değil Almanyada bile vere -
mezler. 

kinmİ§tİ. Rüstem derin diifü 
nen, uzağı gören bir gençti. 
Edirneye gelir selmez Hüı -
revle hozu,mak istemiyordu. 
O gece \:atlılıkla Hüsrevin 
odasından çıktı. 

Şenlikler gece sabaha ka -
dar devam etmiıti. 

Rüstem, Hüsrevın bu ya -
1anları karsısında, ona bir o
yun oynam-ayı düıünüyordu. 

Maamafih, Hüsrev: "Mar 
ta, padişah gözdesi o_ldu." 
dedikten sonra • burıa ınan
mamakla beraber · ·.:•ne bir 
süphe gi,..memi~ df'ğıldL 
• Eğer Marta Y ıldsrı~ın 
gözdesi olduysa, onu padı~a 
hın elinden kurtarmak guç 
olacaktı. 

Rüstem, o gece şf"nlik gü. 
rültülerinden, sabaha kadar 
uyuyamadı. 

(~mı var) 



B A B E R - Aksam POSta.sı 

llnkara Jandarma ON. K. Safin alma Komisyoaandan : 
Miktarı Cinai l<"iyatı M. teminatı Şartname İhale gün ve saati 

bedeli 
kuruş Ura kuruıı kuruş 

214.194 metre yazlı:. elbıse kumaın 75 9282.28 803 30.7.941 ç.arşamba sııat 15 

Rastladıkca 
60.800 metre kışlık elbise kumaııı 310 10.674 00 943 31.7.Dn perşembe 15 

2R.250 metre kaputluk kumaıı 350 6.193 75 495 1.s.en cuma .. 15 

c u 
Ankarada Beşıktaş - Gençle: 

l.ıirliği maçının mahut Mdise ile 
rJhayetlenmesinden sonra maçın 
tafsilatı ... en doğru şekilde oğ

rcneceğimizi zannettiniz (Ulus) 
refikimizi gözden geçi ı 'rken, 
maç tnfsilat·nm sonunda yazının 
şu parağrafila bittiğıni görrlük : 

''Sp:ının şerefi dün kirletilmiş
tir. 19 mayıs statyomu bir inkı
ı:· p müessesesidir. lnJnliı.p müec;. 
seselerini tezyif ve onlara haka
retin de hangı I"f·Vİ ~:r s·.ıç teşldl 
ettiğini sporcu dcm. ::e dilimizin 
varamad ğı Beşiktas mensupları 
acaba bilıyorlar mı, .. 

Yo'.>o' 
Bu t da.r ileriye c'n<{iJ •• Çizme

yi 'bu derece aşrnav h m 
Yukarıdaki pa.r~rafi yazan 

muharrir eğer \"azdığı .::uçn'l ne 
olduğunu bi!seyaı o satrrl<ırı ka
leme nim 1Ja çekinirdi. 

ÇiinkU .:m ı;ekilde bir hakaret 
ve tezyife ceza knrıunurnuz pek 
ağır cezalar tertip etmiştir. 

Kaldı ki cc~ ;ttaşm mac;mc! L 

çıkan hadisede. bir inkılap mü. 
esse.sesinin hakarete uğradığını 

-
A GiSi 

gördüğürr'i7. nokta yoktur. 
lş hak · rinde halledilmeğe 

gider de ı. ~ikta.ş mensupları 

muharririn yazdığı şekilde ceza 
gormez!erse. acaba o satırların 

muharriri nasıl bir suç işlediği. 

ı.in farkında mıdır? 

Sacit Toğrul ÔGET 

-~---

Ten is Teşvik 
müsabakaları 

14.100 adet kilim 335 35.2 63 236 4.8.911 pazartesi .. 15 

8.50C adet battaniye 1000 5500 00 425 5,q.941 salı 
" 

15 

Mıktan, cinsi, fiyatı, muvakl<:at te mlnıı.tı ve şartname bedel' yukarda yazılı beş kalem malzeme h.ızalarında ya· 
zılı gUn ve saatlerde Ankarada komlsyonum'.lzun bulunduğu mahnlde be§ kapalı zarf ekslltmesile 11tnacnktır. Şart· 
nameler bedeli karşılığında Ankarada komisyonumuzdan ve 1stanbulda J, Sa. Al. Ko. nundan ve J. diklmevlnden a· 
lınır. NUmuneler her;ün komisyonumuzda görUIUr. !stekllleun kapalı zarf t.c:kıltlerlnl ihale zamanından nihayet bir 
saat evveline kadar komisyonumuza vermel"ri. ı 426C·5775) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinsi Mlktan 

Eczayı tıbbly€ 84 kalem 
Marangoz tıı.ı< mı 7 
Tnht.a ayokkPbı 1000 çift 
Ağaç fıçı tapası büyük t0.000 udet 
Ağaç fıçı tapası kUc;Uk 10.000 ., · 

Muhammen B. 
Lira Kr. 
834 00 
419 90 

1850 00 

MU\. teminatı 

Lira Kr. 
62 55 
31 ıs 

101 25 

Eksiltmenin şekli 

GUnü SaaU 
1 .8 911 10 
ı.C? 9 11 10 115 

Açıl{ ek. 
P:ız , k 

Açık ek. 
Pazarıık 

ı r u 
ı ." .. 11 

10 30 
11.45 

Teni Ajanlığmdan: ı - NUmuneleri mucibince yukarca cins ve miktarları yazıl• muhtelit malzenıe hl;:ntarmda gösterilen usuller. 
1 - Ajanlığımızca tertip olu. le s:ıtın nlınacakt.Jr. 

nan t şvik müsabakalarına 19 2 - Munammen bedelleri, muvak kal teminatları, eksiltme şekil ve şart lan hi:ııılnrmda yazılıdır. 
temmuz cumartesi günü başla. 8 - Eksiltme hizalarında yazılı gün \"1! saatlerde Kabataşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapıla-

nacak ve 27 temmuzda nihayet 1 caktır. 
bulacaktır. 4 - NUmuneler sözU geçen ş•ıbcde görülebilir. (5981) 

2 - 19 tarihli müsabakaların 
programı aşağıda gösterilmi .. tir: ""31BBl'IE'mlllJı~tr••••••••••••••••m•••&J•~ ~•11111mım1111••e1•11:wmwr.ıcmam•ıı 

Saat 16 da: Alii.ettin - Mu· '1 
hiddin. Melih - Beniamın. Saat ı Dişçi Hasan Fehmi 
16,45 de: Yusuf - Ahmet Tnn. 
doğan. Bambino Suat Nemli 
Saat 17.30 da: c.eıal Uluğ - Mc. 
Rey, Bayan Ge.ornette - Bn. Ba. 
har. Saat 18.15 de: Semih s. -
~evket. G. - Suat. N. - Vedat, 
C. - Suat. S. - Melih. 

Pazar ı;inün programını öğ. 
rerunek istiyen arknda-ı1ar Dağ. 
cılık klübünc tel#"on ile müra· 

caat etmelidirler. 
---~ - -------

En son usul Uzerinc tedavi ve 
mndern protezlerı kerr.n!I suretle 
hastalarına tatbik eder 
Sultanahınet park karşısı No. 10 

GOVEN 
T erzievi Adil 

En mUşkUlpesent mtişterilerini 

Gayet kibar bir otelde verile' 
danslı çay esnasında yanımda 
bUtUn Faris şık kadınları:nJil )il 
ne sordum: 

"Parlsli kndına. CihanŞuııı~ 
şöhret kaz; nılırs.n şıklığm ve ~~ 
ilğin hakiki ~rrn nedir?,. cevıı 
dl kl: 

''Evve!A nazarı dikkatı.niZI eti 

nedir? Ne elblseııl ne de ııarlt~ ııt: 
kat, son derece itinalı şayanı 

tenidir. Dcğ'il mi? Bütün ıcıı.,. 
ciltleri bu sıcak ve kalaba!lk 

sa 
~ ............................... 119 

' 
memnun eder. 
Ş"hzadohnşı camii karşısı 

bile mat ve yumuşaktır. 
at gezintilerinde veya öğleden; 
yarış mahallerinde de dalın& ş)ıJI" ' , rkiye tiumourıyetı 

ZıRAAT BANKASI 
~uruıuc tanhı ı~ - ::>ermayesı il.Ilı 001.J,Wlı fiırk 

• ~uoe ve Aıans adedı. 265. 
Zırai vt tıcarı '•er rıtt•ı hankn mıuımt'lt>lm . 

Panı blrtkttrımlett tx.MOO Un tkramJyt nrtyor 

&raat Banıtumos ırumtıaraıı ·ı.o lbbanra tasarnıı oe~~-· · -'1 ... eıı u 
ti() ııra.sı DUlunanJara tenede • deta ~ .. kUecell ıcura Dı.o a.şağıdakl 

c;IAnıı gore i.krıUniye dıı.grtılacıol,ta. 

t aoeo l ,000 IJ.nıJıJı ı.OO(l ıtn 100 aded 50 Umhlı 6.'100 lln 

• • cıoo • e.ooo • ıu • &O • &.soo • 

• • 
tO • 

t60 
lOl 

• •• ocı • 160 ~o • uoc . 
&.OOCJ • 

, 
tMA• · 
Hwt.ı.•f 

& 

T. 1Ş BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞlDELER : • Şubat, 2 Mayu, l Ağustos, S lklnctteşrtn 
tarihlerinde yap.ılır. 

1941 lkramlyelerı 
ı adet 2000 LJ.ık - 2000.-Lira 
2 • 750 • - 1500.- • 
• • 1000 • - 8000.- • 

f 500 - - 2000.- • 

8 
8!5 
IJO 

800 

• 250 

• 100 

• 150 
20 

. - 2000.- . 
• - 3500.- . 
• - tOOO.- . . - 6000.- . 

'lsoL KEPcE 
ıÇKILI LOKANTASI 

lııte bu sebcbten dolayı, ~..J 
da 1',lNİ MAT esası UzerinC ill' .. 
\en TOK.ALON pudrası. §lk lJ; 

kadınlar içln son modadır. dJ 
rti.Zglt.r ve yağmurun, ne de \ 
nln tağyir edemlyeceği. bir gil ~ 
&. yumuşaklığını verir ve gUo Sirkecinin durak yennde ,,. r 

d 
saatinde bit genç kızın sebbll ~ 

Bol Kepçe içkili ıokanta a llliğinl temin eder. sız de TO 

radyo paraziti yoktur. lnhi pudrasına tecrUbe ediniz. 

sar fiyatına rakı idlebilir. / ~ ,. Aynaruzm uyandıracağı ın 
0 Sirkeci Beıirkemal karşısı 1 uceslndcn dolayı son derece rıı 

'W&'ftMA Flı ylr ve memnun kalacaksınız. 

Yüksek deniz ticareti mektebinin talebe kaflt 
kabul sartları: tf 

ı~ .Mektebin tal'<..U mUddetı: Lfso ve yüksek smıfü olmak nıt11,r senedir. Yıı tılı ve par:ı.sı• 1..11 . Gaye11i ticaret gemilerimize ~ 
v~ mak!ni~t j.t:tl~Urmı'kt •r. Mektebe kabul olunan taleben!Jl 
yiyirr .• veııaır ııususat r.ıcktep taratından temin edilir. lt»' 

2 - Mektl•bın yaıım: liso bi ı !nct sınıfına orta okul mezunu t8 

mr. •·ortaokul muadili c te• okullar mcoonu alınmaz.,. ~ 
A - Alınacak taleb~lıırhı yaşlarının 15 den kUçUk ve 19 

ytik ol"'1amast j&rtt1ı. bil' 
B - Cırtıı.olmlı. geçen sem. bitirmiş olanlar arRda geçen 

ilk zamanı ne ııe t,ı ·çlrdlklerlnl tevsik edectklcrcllr. rf 
3 - lsteklılcrin mt kt.ep mildlırllığUne kar~ı yazacakları lstıdslll 

Aıd3kl vesikr'arı raptcdc·tk ı. ağustos. 941 tarihinden 26. ,ı', 
• 941 tarihine k&dar pa<.•, rt( si, çarşamba ve cuma günlc~,,ı 
dan 12 ye v.: fğleden s•ıı.·:ı saat 14 ten 17 ye kadar mUr& 
meler! . 

A - HilvJy,.t cUzd&nı • 
B - A~ı kllğıdı ısl DIKKA T: Besapıarm<1&Jc paralar bir sene tçtııde 50 liradan ~·· 

1~mıyenıeı-. i&:r&mJY• Ç?Xugı t&kdl.rde % 20 taztu1ylt verllec,,kN 

K~I· ·: 11 Mart. 11 flıızlran U l!ı'l'10L 11 Blrf.Dclka..nu.o tarihlt 
rl.llde yaptl:n'. 

• t. • • • ' .. • .. .a ' . ·--.. C - Mektep f&htırletnamest ;,•ya ta.qdlkne.mc ve yahut bun1anl1 
brnekicrl 

........................................ ~ D - P<;llsçe tusd:kl: iyi bal kflğıd; 
E -· Ve1ııer!nin 1.zalılı adr<ı1te11!e tatbik imzalan 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
ıleyoğlu P&rmakknpL lm:ııı !IOkaJ. 
N o. 2. Tf!I: U l\5ll 

. 
OPERATÖ.ft Birincı sınıl - 4Xi3 Ebadınd:ı. 6 aoct kartonı;ı.;z fotoğraf. tıl 

1 ~ ...................................... :'\ l"d z· K ı 4 - Namzet i:a~. ıt. ol ımııırı l 28. ağustos. 9~1 perşembe gUnU sı~ .... ...................................... Ha ı ıya onura p mütehassıs doktor ...... 
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yalan söylüyorlar ve k81'~i1 Çok yorgunuın bu itibarla çalı. 
şacak halim yok. Bu hal başıma 
çok çalıştığım için geldi. Biraz 
dinlenir ve oturduğum yeri de. 
ğiştirirscm lx>lki iyileşirim. Bu 
sebepler yüzundcn bugün harici 
ve dahili bütün devlet işlerine 
lıi.kaydım. Bu işler şimdılik ol. 
duğu gibi yuvarlanıp gitsin. Giy. 
yomunuzu hatırlayınız ... 

Holştayn bu hususta "dünya. 
da herkese hatta imparatora bile 
hakikat bir defa söylenebilir. Fa
kat Alm:ınyada bu işi yapabilecek 
ancak bir kişi vardır.,, demişti. 
Fakat bu söz iki noktai nazardan 
da yanlıştır. Zira Almanyada 
imparatorun dostu olmadıkları 

halde hakikati onun ~ üzüne kar
"' söyliyebılıecek iki üç insan 
daha bulunabilir. Diğer taraftan 
Eulenburg hakikati imparatora 
ancak çok nadir olarak söylemiş. 
tir. Bir çok ahvalde bu zat ha. 
kikatleri, Almanya hakkında 

~ Stnu~er ~il1Jcım·in 

duyduğu endişelerı imparator. 
dan gizlemiştir. Tarih, bu zatı 
bir çok ahvalde hakikati gördü. 
ğü, tehlikeyi herkesten daha ev. 
vel sezdiği halde sükut ettiği 
icin ı:1iddetle muahaze P1ecektir. 

O.emburg imparatoru gayet 
çabuk anlamıştır. Şahsi hislerine 
uyduğu için bu zatı muahazc et. 
mek doğru olmaz. Valderse 1 Q90 
Ölcmburg'u imparatora hayran 
bir adam olarak tavsif ediyor
du. 1892 de aynı adam Ölemburg 
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un değiştiğini kaydediyor. Ve 
- bu zat imdi ciddi ciddi düşü
nüyor. ve her şeyin fena gitti
ğinden korkuyor - diyordu· ö
lcmburg'a dostu olan impal".ı.tor 
hakkında fikri sorulduğu vakit 
hıçkıra hıçkıra ağlayarak - bu. 
nu bana sormayınız diyordu. 

Velinimetim hakkında fena 
sözler söyleyemem - Bir mli1· 
det sonra imparatorla beraber 
rnane-vralara gitti, imparatorun 

generalhk oyunu oynadığım gö
rünce büsbütün üzüldü. - !mpa· 
rator bu oyunu ileri götürecek, 
bütün erk5.nıharbiyeyi değiştire. 
cek. orduyu altü~t edecek -
dedi. 

Bu suretle Ölemburg hakikati 
apaçık görmüş oluyordu. Etra
fındakilere bu hakikati açıkça 
söyltiyordu - İmparatorun hiç 
bir hareketinde vahdet yok, as. 
keri karargahlarda kapılar ve 

pencereler apaçık, esasen onları 
kapamayada lüzum yok. Bura
la rda yalnız atıcılıktan bahsolu. 
nuyor· 

İmparatorluğun heyeti umu· 
miyesindeki intizamsızlık yürek. 
ler acısıdır. Nerede eski impara
tor. Onun zamanında bütün bcy
gi l"ler aynı koşuma koşuluyor ve 
devlet arabası muntazam çekili
yordu. Halbuki şimdi bunlar biri. 
birini ısırıyorlar, biribirini tepi· 
yorlar, biribirinden iğreniyorlar, 

biribirini aldatıyorlar. ~~
bir tımarhanede yaşıyo:r ....... ,. 
kat imparalorun karşısı(lli 
mamiyle susu~ ordu. i 

Sarayda ya..,."'8.yan adafll~ 
yeni bir kıyafet · talifl'\3 t1 

hazırlandığı vakit Olefll~" 
tekrar canı sıkıldı, sııl 
başladı: 

- Nicin sarı çizmeler gi) 
·· ·· ah ziar tS ve gumuş m mu 

lazım olduğunu an~aı:ılJYgel 
niçin imparator e,·ıı:tte / 

•ıı\'' . .., 
vakit onunla bir BurJ ~il' 
tatlı tatlı konuşup piyafl~11i;J' 
yalım, imparatorun etr.v JI 
insanlar gibi giyinmkten ll ;I, 
mıycrum, çünkü ben oııl:~ 
başka birisiydim. Buna. ~,11 
imparatorun yanı~an. 9~ ~ 
dı, '"tekiler gibi giyındi 
merasime tabi oldu. ~) 

(Devaııı' 


