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, 'Su sütunlarda Napolyon'un 
~USyo, sef e.rmdcn t-ısncn. bahset. 
~k. Bu harpte H.tleri bir çok 
~llnanlard1 muhtelif noktalarda 
, a~ıYonıa mukayese tti!er. 
aı·Uıte geçmiş bir hMisere ben
eyen ikınci bir hMiso cereyan 
deı ketı bu bcnzeyışin g-oze cnrp 
0aıtıas1 ve arn.ıca u.fandmnam3-
ı nıÜinkün değildir; fakat bu 
ıal Çclumuzu aidatı:~-. lçi~de 
~.u~uğuınuz hfıdiscnın netı_cc
.rırıı esıti benzerinin neticesıne 
inkıı.raır ~bit etmek bir tesadü. 
~ bel ~'\ğlnmaktır. Neticenin ta. 
~nf.ııde ölçü ve ipueu ~1.aca~ 
~Yle~ Lasit tenzeyi~ler ?egıJ h~ 
e"l~ı . aratan ve o hildısen n u.· 
i;~nde tosir v:ıpan ı,.11vvetleı. 

liern cumhuriyete hC!ll ~a. 
01Yona henı de ondan sonra 
h\la hizmet etmekle ınesnur 0-
n F-ransn: d.ip1omntı Tali Y· 
Uld, Napcılyon1u1 Rusya sef e. 
llde u~adı~ı h~tirnet nzcrır:ıe 
1 'hiilunU ,·ermıştj: "A.kı1'€-lın 
a.'tangtcı ..... 
Bazıtarı o kadar il"rİ varıyor
l~ı ki Bitler için de bu özU 
tıllruıır ibİ kor.u.quvorlnr. Bu. 
~lt\diki hadise 'İ evvelki h!id. e. 
~n <:erc-evesi ve zaviy Si içinden 
e!'tn tir. ''Ahmeclin hUVU 
ebrneqe bflnzı:'r Mehmet hn· 

ttta 6Qyle ın~~a!fak oklu; son. 
eöyıe duştu. 90n t ş,öyle oldu. 
tnet deövle ol~cııJrtır•' d~m k 
va~ b~r l!!t l'l usuJUdür; 
ıst blr mulıft.Y.ellltrıir. 
Nap-Jı,_I\ :nJ!Sll bir adam<lı ve 
~~" yaptı 'l 
İiliyUk Fratı!~ . fbtilft.Unin co. 
~; ond htı Al doğurdu: 
llüı~ vU1J'lufW.YJ 'bt>ğe~edi: 
ltüate İhanet etti; CUnıhurh·cti 
ıktı; tın~rıtor Oldu: mUthi!i 
11' i8tipdat •ru. A ,.rupad'\ 
lltgele ve ııer ~- Ba.ldırdı. o_ 
'n Mısır se!f:ıc. ltn!vaffakıy:t. 
tle ?>aştadJ: . :ıı .hiçbır favda. 
olmadı; o b1~ d:;lii ~erinden 

lfka bir tfl'! el<Çı dl. Gitt1ği ve 
lJ>tettiP.i yf/l Ierd~ ~tan.sız mil· 
tinin ·~Y:!i1 ~iil kendi 
~nin saıttazı:ıer· ku.l'du; krr .. 
~leline. ~oğa~~hklar 
~i; oilUntl etti· VJ;ma"- Ro-
l kra'ı il!;ıu oldu~l'l!ikalı 
..,juanııı arda İml>a halde 
~eri ~ı • bir im!:-atorıarın 
~anndaY-.' H k "' l'a.t<'run 

~llyla 0"~~ nı~l~htneydan du, kfJJl"""-' nizam iddia etme. 
• bir lJIŞkt. tam aat, bir 
eotoji y~~ı, A~aaiyle 
"' macera ıuydu Aleyh. J>anın 
llıank _~-etli ittifak V:t~~jd oıı 
~ srm-v:aİıl bir adiındır? ı. 

t er uzerir.dc uzun· Uzu 
Su me~ zaınana muhta n 
~a.k ~~ acele etın~ 
kumır· usUJI ve ince'' r tetkik 
!°dıAldn :Nape>lye>La nıuvazi 
~~ kısa bir ınukayeae Yap_ 

~· nı~~illetiniıı ~ 
~tıcr harPteıı sc;>~~Jb-ad1ğı 

ve çektiJı;ı .u;ıll'allta 
~Jetten rduyu ve .ı-.,d n .. <-t r· o -ı..ı arı 

u .' in nisbCt0 n kolay ve 
alD'ak 1~ 0 an zabit U.1lfor: 

İisait va1ıtR. rdu; bir neferdi~ 
taşnnJYO ktU· Başkaları' 

tta u."lv!'nı. ~!\de sivrllıncnf7 
il v<.pbW ~h. ' rııttı. But·· ' 
tilali ke:ı<1ısı ~plı harcı~~ 
"eketlennde ukte ve ıtereıt 
tı: ~r.:k aeker "e pHh h b' 
'i~tte muayYen f f!altanat 
}tik kullandı. ~~duı;ı mnı~ 
ı • de~l şe!J. bu ~ıv.:ır: tem 
" saltanatı i<'ın u ıı~ı~keti~ 
1 cttij!i ihtilal ve de"l"'1lniı. 
:'lc!isl taruınJ~·r ldeoloiicıi' 
tln.ic f şlenmi' ~ıcer oldu~ 

l!efeııd vardır. .~ ve tekni& 
''..d:'r filoı.ıoıf. artP"' 
'ldlr. "'va atla ve 

.. ~apolyon Mna0 "1}ı elli bin 
t1iyerek '1tti: or bini yollar_ 
trf ~1: iki vll• vacırtalan 
kaidJ. Hltlerln harP \t!\rtalan 
rtndtı Nnolvon'uıt .... #~ b!rdir. 
~r. Hlbtt!<t ~ --"-• en ..... _ eden Almaa f/P-

A 'eyyorl, 80 (A.A.) - 22 si 
lmanyada doğmu§ olan 29 kişl 

~as:uk suçu ile itham cdllcrelt k: edilınlşUr. Cnsusluğn rJ.t 
tö!ı unun kabulündenberi casusluk 
tev~ti Ue kUtıe halinde yapılan 
t 1 •• ~tın en mUhimminl bu son 
ev 'Uıer te~kll etmektedir. 

Bu tevkifleri tnhklkat bürosu 
§cfı Edg H . dirını ar uver pııznr giınU bll-
susı ş ve bUtUn mcvkuflnnn ca
nı 8~ zannı altındn bulundulı:lnrısu Yleınlştir. Federnl polise 'U~n 
se~ :ıneınurlar bu meselede gnyet 
nunı davrnrunı§lnr ve bUtUn mıız
laın• an son 24 saat znrfında ynka
ğerİ~1:U-dır. 18 kişi Nevyorkta. di
Vi ~ ise Nevjersey, MiB!go.n ve 
M~ 0ns!nde tevltlf edilmhılcl"dlr. 
h Vkllflardan be§l daha evvel 
k~e girmış kiın.sele.rdir. Mcv-

r arns·nda 3 kadm vardır. 

ta F.Aigar Hu\• .. r, yapbğı beyanat-
' bunl:ırdan bir ço&#\lnun harp 

:!zenıesi yapı:.n fabriknlnrda, 
t inln de trans:ıtlnntik hava hat
klnda çalıştığını söylemiştir. M.ev
d llfla'r cnsusluğun tenkili bnkk"ll
l aki 1917 tarihli kanunun btikUm-
erlne lstln:ıden zal'ı altına alın
ın.t§lerdır. 

Edgar Huver bunlardan bıwla
rtnın faaliyeti hakkında ügnntta 
bulun:ırnk harp malzemesi ve bil
hassa tayyarelere nlt mnıtlmnt 
İoı>ladıklarmı beyan etmletir. Fe
dcraı makamlar bunlann hcn·eka· 
tını iki senedenberi takip etmiş -
lcrd!r. Maznunlardan biri Kapta 
doğınu111 Fredrik Uber Tukczn 
lanıtnde bir muharrir ve konfe • 
rans<'rdtr. Bu zatm bc}rnebnllcl 
bir !)Öhreti vardır. Alman olnn 
Mnks Blank adında diğer bir maz. 
nun ise Ruzvcltln emrilc son za
tnanlaruı:. k mtdmrş ohm Ncvyork 
Alman is•lhb:ırat ajansında çalı
şıyordu. 

az dört milvonluh-tur. Ruslar da 
aynı vru:rtaJarn maliktirler; va. 
sıt~ !ar r.a dereoey" kadar rnüsa. 
nıalıa tanıma~.,, cinsinden olur. 
s:ı n".?"tıceler de öyle olur. 

K adfrcan K AF LI 

- O bayıldığı zaman siz ne ya. 
p:ırsrnız ! Kendiniz mi ayıltıyorsu
nuz ! 

- Evet! 
- Ne vekilde! 
- Kendislnin dalına çantum • 

da taşıd• ~ ı bir nıh şişesi vardır. 
nendi .. i ew lce bnna ne ıekilde 
ııarekct edece funl tarif e~Ur. 
Bu nıh §1.scsini hemen alıp ken .. 
a~ini oyıltırnn ! 

- illl.cı ona fçlriyor musunuz" 
Yo'ks:ı yUzue !:ılan mı sUrü~·or .. 
sunu:z? • 

_ t~ııec"l: bir i !\~ dcrnl' Ga 

yet sJl't kokulu bir ilii.çtır. Kolon. 
yo. gibi vücuduna aUrUyorum! Fa. 

ka~ .... 
_ Evet, fakat? 
_ Fa.ktı.t bu illcrrı kolrusu 0 'ka. 

dar serttir ki, k~ndbn de !!On de -
rece azaP çckcriın. 

_ Az b :nır Çclterslntz, ne gibi! 

- Ben de bayılacnk lrtbl olu -
rum ! Bu, her halde eter kabilin. 
d n uyuşturucu blr lllç olaa ge • 

rektir. 
Genç talebe bu ha.ata 'Ye bed .. 

baht se,giUsinin fevkalfi.dc ıeyta. 
ni b1r usulle hareket ettığtıı.den 
lta.tıyen "Uphe ctmJyordu. Bu bay
gtnbkl:mn saııte olabllcceğtnı ak -
hndan bile grçir:IlllYOrdu. 

Tnlıklkat koı:nlserl &e gayet 
IS!tf bir hayretle bu baygttıl:klan 
tı~ıl tedavi rttıh<ini anlatarak: 

_ Evet dJyordU, bu ağır koku. 
111 ve ir.sa~a fenalık veren ruhla 
\'Ucudunu hayli znIOaD uğuıturu • 
l'onım ! Zira bana tallın&tı öyle • 
dtrı İtiraf ederiın ki ınuajm •e:-
dlfi vorgunluktan ziY:ıde bu lllcın 
YUıtı~e boğucu bir ıekilde ça'l'?'aıı 
kokusundan daha 11Yade yoruluyo 

"'-ıııı .. 

Sovyetlere 
karşı 

Yedi m·uet 
askerleri 

harp edece 
ltalyadan bir seferi luta 
ile ispanyadan gönUUUler 

yakında gidecek 
\'J:l. 80 (A.A.) - Bir taraftan Re. 

manya, Hacar~tan, S!ovnkyıı., ve 
FiiilOJ::wya orduları Almıın orduları 
ile lşblrHği yapmağa ba§lnrken diğer 
tnroftan da bir 1t41ynn sefert kıtn
ımnn yalunda bnrcklı.tı:ı l§Urnk edece. 
iti haber verilmekte \8 Madrlt hükO. 
metlntn İspanyol gönUllUlerinden mU.. 
le§ekkll bir kıta günderUmealnl .der
pı_, etUği resmen blldlrilmcktedlr. Bu 
ııurctle SovyeUere karuı yedi mUletln 
askerleri harp edeeck demektir. Bu 
kıtnlnnn her birinin yapacağı yar. 
dıın Almıın ordusunun cepheye yığdığı 
muazzam kuvv t yanında, tnbialile 
zayıf olacaktır. Bununla. beraber mez. 
kQr yardımcı kuvvetler, blribirine ilA.. 

ve edilince, olduh;n mUhim kuvvet te,, 
kil edecektir. Asker mc"cudu eMsen 
na çfan 1'"'in1Andlya orclu:ru 1939-1940 
harblııdc ancak on fırkadan mUtc§el<.. 
kil bulunuyordu. Fakat gcı:en seneki 
muharebelerle harp kabiliyeti son de. 
rece artını• olan ve IYi techiz cdllm~ 
bulumın bu ordu, Lcnlngradm §lmn. 
llndekl muhımıbelcrde hiç fUpbcslz bü 
ytlK bir rol oynıyacaktır. ~"Unkü Ffn.. 
ltındiya a.skeılert bu mmtakndakl anı. 
zlyl gayet iyi tanımaktı:ı1xrlar. Bu or. 
du :Mareşal Mnzuıerhaym'm kumanda,. 
sı altmda.;.ır. 

Romanya ordusu barbm ilk gtlDle. 
r!nden beri Almaıı ordusu flc sıln bir 
irtibat. mubt\fnza ederek lı:\rp ediyor. 

isveç kara sularına 
mayn dökUidu 

Stokholm, SO (A..A.) - Stdani 
a,jJuı.sındıuı: 

İsveç bi ta.raruğnua mubefuan. 
nı kolaylaşttrıııak için İsveç knra 
sularına Aaland adalarından 56 
derece 6 saniye arzı şimaliye ka -
dar uzanan bir mıntaka dahilhıde 
mayın düktudüğü bahriye kuman. 
dnnlığı tarafından bilciirllmekte 
dlr. 

1'Pr.a81 

Casus mektebi profeJ!lörlerinden 
1sveçli 

aşhur piyanist 

Paderevski 
ö~dü 

Nevyork, SO (A.A.) - pndercvsk1 
b1r luıltnlık hastalıktan aonm öJmll;
tOr. 

mz kardeş\ Anutonina Vllkovski 
yıweri SyMan Stntnckaz c ~oktoru 
Padercvakl, O!Onccye kadar yanı ha.. 

1 §mdan ayrılmamışlardır. 

* * ... 
tst:ınbul 80 (A.A.) - 81 yaşın. 

da. ölen lgnace Joseph Paderevs 
kl Polonyanrn ve blltün beşeriye
tin ii1tfhnr edebileceği bir şahsi
yet.ti. 

DUnyıı.nm en bUyUk piyanisti 
Maunı operasınm ve daha bir çok 
senfonik eşfırnı bestekarı olnn 
mUtevoffannı ısmi ebediyen ihya 
edilen Polonyaya bağlıdır. 

Dünyn ba.rbinin b3.§langıcmda 
~nlı iSmi ve Alemşümul şöhret ve 
prestijini vatnn.ıun hizmetine koy
muştu. 1917 ve ı 918 seneleri ara. 
smda Padcrcvsld Pnriste mllli ko
mJ te nzası idi. Bilfilure komitenin 
murahhası sıfa.We Amerika.ya git
miş ,dostu sabık Reisicumhur Vil
sonun orta Avrupayı allika.dar e. 
den elya.st işlerinde kend;slne mu
zaheret etmi§tlr. Memleketine de
nizde bir mahreç temini i~ bll. 
hnssa o çalıŞJlll§tı. 

Polonya}ıu avdeıtinden sonra 
1919 da btı§vekll vo hariciye na
zın sifatlle memlekete blr çok 
hizmetlerde bulunmuştur. Daha 
sonra münhasıran sanatilo uğrnş
mnk üzere slyn.si hnynttan çekil
miş 1939 eyliılünde Polonya tanr
ruza uğmdığı zaman yaşıyla zayıf. 
llyan kuvvetini yine vataruno. tah
sis et.rnl§tir, 

Bir kn.ç ay evvel Londrada ınil
U Polonya meclisine riyaset et -
ın~ hn.rp scbebilc ve bllbasza mem 
lC'ketinln davası için yeni gayret. 
lcr sarfetmek üzere Amcrllmyn 
gitmiştir. • 

BUyilk bir artist, bUyllli bir dev 
let adamı asil b:r karakter sa.bibi, 
cömert ve temiz olan Paderevsld, 
Polony:ı ta.r.!Jıinde ve ina:ınlık knI
tUrUnde N>edi bir nam brrakacak
tır. 

Tötonya nizamı Uzelinde Polon. 
yalrlar.n jbrn.z ettikleri zaferin 
b:?ş yUzUncU yıldönU.mllntl te•it 
etnıek l~ln 1910 sene5lnde Krako
vada rekzettlklerl GrUnvald Abi
desi, bu bllyilk Polonya çocu~ • 
nun hnrareuı vatanpcrverUğinµı 
bir !embolU olarak kalmı~tır. 

9P°ftreaı 

B. 0.. 

A. ~cngham 

• C7 • 
- Ondan sonra bayan ayılıyor, 

değil miT 
- Evet. 
- l<'nkat bu esnada.yani ken _ 

di&lnj tedavi ile me~ul olduğunuz 
sırada, hakikatte, slzi"l uzunca bir 
baygtt'Tık geçlrrui§ olduğunuzdan, 

demek, hiçbir zaman !Jllphe etme. 
diniz!, Zavallı genç talebe kendi. 
sine acı bir istilıza ile 83ylencn bu 
aözlln mAnaamı dahi anlıyamadı. 
Şa§km bir eda ile: 
- :Ne dediniz? Ben~ baygın.. 

lık geçirmişim? 

Diye aordu. 
- Evet, evet 11is! 
- Fakat ne iba.ygınbfı? 
- Gayet bn.slt! •• Daha doğrul!u 

gayet §eytanca! Siz, hususi bir ter 
tipte hıwrlan~ olan bu ruh ~işc
ıinl açıp sevdiğini& muhterem ve 
bedbaht bayanı teda\iyc baeladL 
fı.:.ıs andP.n itlliaren yavaş yava:ı 
uyuşmağa ve haklk:ı.tte siz bayıl • 
mağa ba;iı)·oıs"nuz! •• 

Zavallı genç talebe dehşetle gl5z 
lerini açarak kcndfslne bu sözU 
eöyllyenleıin yllzlerlne alık alık 

ba.kmrp duruyor: 
- Ben mi bayılm'.\ya b&.§lıyo • 

nım! Fakat .. Ah! Baylar, ııe de
dlfinl&l anlayaımyorumJ. 

Diye kekeliyordu. 
- Bunda anlamıy:ıcnlr lılr !18Y 

Jok, genç adam! O ruh §!oet5l bed· 

balıt sevgiliniz! ayıltmak için de • 
ğil, sizi bayılünnk için tertip olun 
mu!ilur! Daha doğrusu uyuetur -
mak için! •. Nitekim siz kendiniz. 
d n gcçti~in!z zaman muhtel"e!D 
se •giliniz de hemen baygınlığın • 
dan ayılıyor ve pek iblisce olan i3i
nf rahat rahat görllyordu! 

Genç adam kendini kaybedecek 
bir deh§eUe: 

- Hayır, bayılmadım! Bayü .. 
sam bunu bilmememe imkln yok. 

1 

tur! 
- Fakat, lbu ruh tJlealnin ko. 

kusu size tesir ettiği andan tuba. 
ren, hakikten ba,yılmasana bile, 
beyniniz uyuşuyordu! .• Siz bu ko
kuyu hlssettiğiniz zaman beynini· 
zlıı uyugtuğunu mu biuedlyordu • 
nuı T Uyuşulduk, bitaplık duyuyo. 
nım, diyorsunuz! Ne glbi bh- uyu. 

111kluk! Beyniniz uYU§ur gibi ol -
muyor muydu! 

Genç talebe hayretten bllyU • 
mili gözlerle etrafına bakınıyor • 
du. Birdenbire: 

- Evet! dedi. Beynimin U}'Uf. 

tuğunu h~:iiyol'llLl: Onun ~ • 
dir ı:ı... Evet... Onun içindir lı:f bu 
llAcm eter mUrekkebatmdan bir 
ICY oldUb'U.Da hüknıediyurum!_ 
-Tamamı 

Genç talebe bunu tasdlk etmek· 
le beraber keııdlıdne kaql iddia 

3 

Düşündüöüm Gibi 

nı .. tcmnın:: ilrlc tlcni7.üclq;n5n 
bayrnmıılır. Emperyalist. lşgnlindcn 
yurdum11ZU kurtardıktan sonrn Lo 
zan ulbU ile siyasi istikllillmlı.i ''e 
milli hudutl:mnıızı bütün dünyaya 
tanıtını~, ayru zamnnda iktısndi 

fatJJdallmlrl tıııniye için gcrc"..ı:cn 

tedbirlerin Uk odımlnrmı da etımı; 
oluyorduk. na meyandn Türkiye 
gilmriiklcri tıuifesinl dcğiııtlrnıŞ, 

ve kabotnj hakkmım A'TU~ dev. 
lctllrine im.bol ettimıi:;t.ik,, 1~ bu. 

gUn Türk denizcileri bu kn.bofnj 
b:ı.yrammı kutluyor, Kabotaj bak. 
kı \e kara snlamnu: dahlllncle \'e 

'l.'ilrk llmanlan nnı..<ımda cyrUse _ 
fer tahly~tlni sadece Türl< gemi. 
!eri.ne ,·ennı~ tir.. Demlryollıımnızı 
mlllile tlrdU..-ten sonra dcnhyolla • 
rnnm mlllilc tlrmek milli lsWtUi. • 
limfzln talniyCl§f lmkmımılaıı mu_ 
Wm ,.e ileri bir adnnl'lı. 

Dcnlzclllk 00.yrammım ikinci 
yıldır ki, harp içinde t.cslt cdiyo • 
nız.. Dünyanın hemen i tisnnsız 

bUtUn denli!erfnılc \ 'e s:ıhlllcrinde 
kanh boğaşmaJnr bUI,Um sürerken 
biz olh tı:lndc ya..5ıyan yurdumuz. 
da mcml~ctlmiıin sadece sullı ve 
selimctJ için çalışan gemlciUğiml. 

zln baynunmı yapıyoruz. Fnlmt 
bogünl.ii dünya harbi öyle Jmnh ''C 

atılgan bir bale gclml,.<iflr ld, teh. 
ilke dalgall\rI biz.im hlllerlmiıc 

kadar 9ftrpmaktadır. Nitekim bu 

Bremen 
yeniden 

bombalandı 
J.ondra, SO (A.A.) - İngiliz hıı 

va 3tuvvotlerl bugUn gündüz saıı.t. 
lerinde Almanya Uzcrinde hare -
katta b\lluomug ve Bremen ile !iol· 
denburgu bombardıman etmlgti'r. 

Londra, 30 (A.A.) - ln~Uz ha 
va ve dahfU, emniyet nezaretleri 
tarafından bu sa.balı nC§l'cdilen 
tebliğ: 

DUn gece lnglltcre Uzerinde az 
miktarda dllşman tayyaresi uç • 
muttur, Bunlardan biri dilşUrül _ 
m(lftilr. Şarki lngiltere Uzerine 
bh-ka.ç bomba a.tıımı3, basar ve za
yiat olmamırttr. 

olunan ıeyl de hlll l}lddetle red· 
dedlyordu: 

- Fakat, aizln bu eöyle.dlğ'inlz 
mU.mkUn değildir! diye iUraz etli. 
Yani, bu un ve kibar kadmm be
ni bu tekilde bayılttığı veya uyuş • 
turduğu hakkmdakl fddiala.rnuz 
tamnıniyle gUlünçtUr! Benim için 
aile şerefini ve belki de hayatını 
teıhUkeye koymU§ olan böyle mu • 
kaddes bir kadm hakknıda bu de
rece idi l!tiralarda bulunnuya hak 
tınız yoktur! 

- Biz hiç kimseye iftirada bu· 

lunmuyonız. Genç adam, nasıl bir 
tehlike batağına batmış olduğunu. 
su katiyen id'rlk etmlyor gibi gö. 

. rUnüyorsunuz! Mukaddes olduğu. 

DU söylediğini% bu kadmm hUvi -
yeti bizce malQ.mdur! 

Zavallı Sırp talebesi aon derece 
mahrem tuttuğu sevgilisinin hU • 
viyet.i öğrenilmiş olduğunu duyun.. 
ca u.paarı kesildi. 

- Oh! Bu doğru değildir! As. 
lA !.. Siz beni kurnazlıkla isticvap 
etmlye çal·şıyorsunuz! 1st1cva.bı • 
ma bu ıekllde devam pderseniz si. 
ıe hiçbir ıey söylememeye mecbur 
olac.ağmı! 

Diye baftrdı. 
Fakat o vakrt genç talebeye eu 

izahat verildi: 
- Bu kadını ayiltmak için kul· 

landığmız ilaç §işelerinden bir ta. 
nemnl Belgrad gizli poliıılnln eline 
gf'Çmi!Jtlr! Onun için beyhude yere 
ltlru etmcyinls! Yapılan tahlfl • 
!erde bu ilAcm insanı ayıltnı'1' ic;:ln 
değil, fakat bllAkls bayılt.J!lak içl!l 
oı~utu kati surette te&blt edil • 

mifUrl. 
Genç talebe bunu işldlnee P lı 

.tyade oavtı: (l)et)amı var) 

Yazın: SU AT DERViŞ 
seneki U::.yr:ımmıızı t~ it edcrlıcn 
im "1 ' irıiı ııcı \'e elemli bir hıı.tı~ 

rıı. ifo bnrlmluyor. 
Salôn bir bn!dc '-attın i .ni ya • 

ı>ruı Refah \"npcrumoz her e~ den 
bihaber seyrine dc'nın cder•cen 
hn!n bir forpilin gaddar sadctlno 
ın:ınız kalını \e b:ıtmıştır. fç1ndo. 
ki yolcu Ye tnyfıılarm biı,:oğanun 
feci ölümilc neticelenen bo kor. 

lmnı: hnülse, bütün Türk milleti -
nin Jmlblnl lıoby, liolny nnutulnın.z 
bliyüh bir nıntcmle dolı!urmustur. 

Sulıltan b:ı•dıa bir !:fCY lstcınl)en 

bir mfllct çot'uldıınnın bnşmn ı;o. 
len bu fclfL'd:et bun:lan sonra her 
lcıbat..ı.j bayr:ı.mnnızda., bu byra.. 
mnnızm scdnclni gölgcliyccck bir 
hat.ıra olnnık başlarnmzda y:LSJ)'&. 

c:ıktır .. 
Bu ' 'n.kn gö terlyor ld, kendi 

Rtibnınmn , e kendi gemllerlmizlo 
emniyeti sadece bizim sulh siya. 
setimiz.le temin edilemez. bir bale 
gclml tir. Dlt:uuflı~~ \Cya. 

ulhcuJu~'UIIlU7.a rn~'l:len bu Jıarbln 
ltötu tecellilc:inclen ı cndlmlıt ma .. 

un tutamıyoruz. nu dn bize blr 
kere dnhn gösteriyor ki, işi ynlnn: 
tce ür \ e matem dnymalda ı:cdr. 
mok idi.fi gclmemelrtcdlr. Tccs. 
Urlerlnıizlc ~rnber oynıuk bu .. 

lnonuunn: ve dünynyn sulh gelece. 
ği gilne kruln.r her türlü tchllkclo
rc knrA hazır bulonın:uruz ınzım. 
dır. 

1 Aıner;l<a 
de iz ez a ar~nda 

Grev nihayet buldu 
O.:ıı,ı::.ucl, (Ifallforniya} 80 (A. 

A.) - Sanayi te:ıkll tına mensup 
rnaldnlsUcr O:ı.kland ve Alnmadea 
deniz tez~hln.nnda. 10 m yısta 
başhayn greve nihayet vererek 
bu günden itibareıı lşe b::ı.şlamnğa 
ittifakla karar vermf3lerdlr. Bu 

suretle 50 nıilyon dolarlık harp 
malzemesi siparişlerine ait '3e 
başlıuın.bilecekUr. 

Fransa 
Sovyetlerle siyasi 
münasebatını kesti 

Vlal, SO (A.A.) - Reııuı! bir kaJl!t 
naktıuı bCdlrlldlğlııe gısre, Franam 
hllMmetı, Sovyctler Birliği f'te diplo
mallk mOnaııcbeUerlnl kf'ıml§tlr. 

Yeni Alman elçisi 
Sofyada 

Sotya, 30 (A.A..) - Stefanf a. 
jansmdan: 

Yeni Alman elçiai Beckerle Sof.. 
yaya ge:lın..§tir. 

120 talebe prevantoryo
ma yatırılacak 

Ş.-hrin muhtelif semtlerinde~ 
ilk okullarda okuyan tıJebelerın 
sıhhi vazivetlerine ait verilen rL 
porlar, ala.kadarlar tarafınd~ 
tetkik edilmiştir. Tetkiltler neti
ccs:nde 120 talebenin prevantor. 
yomda tedaviye muhtaç b1!1un
duğu görülmş. bunların n:alı va. 
zivetıeri de müsait olmadıslmdan 
vilayet hesa1'ına yatırılınalan 
k:ı.rarlaştırılmrştır. 

Yeni l\'eq"yat: 

Kaçak 
?ılcmleketımlzde en as tanılan 

An ıo • Sllkson ec;ebiyatıctır. "Ka. 
t le .. An lo .. S!lkBOn edebi7&tmm eD 

gilz 1 6rneklcrlnd~n biridir. 
"Kaçalc,. tanıı:ımıı tnglllz mubanir 

!erinden sommer et ıt:augbam'Uı en 
c llp, en eııtcres:ın bir ronuın:dır. ~ 
tUn dllnY• dillerine çe\'l'llml§ o an 
Sommcr9et Maugh&IDDl e..rıert tl\rk. 
çeı:ııı- il t det& •Kaçak,, romanlle 
gtrmlf oluyor • 

•'Kaçak , tnrkrem!lle M•jat Bandtl' 
ve Fikret Orgttp On ııallhlyetıl kalem. 
Jcrlle ı:evrilml§tlr. 

Remsi kltabeviJliJı <fl>Qnya muhar. 
rlrlerlnden tercümeler eer18in!D 41 tn. 
ci kitabı olarak mtlpr - llaçalr 
ronıanmı btlttln edebiyat muaklı' 

rma tnvalye ederi& 
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Denizciler bayramı 
bugün kutranıyor 

Boğazlar 
meselesi 
hakkuıda 

Amerikadan 
Çine 

Yeniden 59 tayyare 
va harp malzemesi 

(IlaJ tarafı 1 incide) 
b!le en temiz elhi.,elerlni giymiş 
büyuk bir neşe içinde n?ıtmılarda 
dolaşıyorlardı. 

.Merasime sabal1 sant 10,40 da 
ba.5lruun\§, ve deniz kumandanlı • 
ğının bir bölük askeri baı:ılal'tnda 
§ehir b::ındosu olduğu halde Gala. 
tasa.ray lis ~ind"'n harckC'tl" İstik 
ı:.1 caddesinden g çmeğe başla • 
mıştır. Du.h'l arkadan önlerinde 
bir ç0l nk'e Yilks k Deniz T;caret 
mektebi taletes1. dtn"z ticaret zn. 
bitanı, d nız sporcuları, dcniz:·ol
ları, limanlar idares·, Şirketi liay 
riye, aımııtörler gelm kteydi .. 

Bu '"Irada limund:ı'ti bütün ge . 
miler düdük öttilrerck selfun ver. 
meğe baş nmı 'ard r. DUdUk ala -
l'"Ill son ucu li.'!C bahçe'>lnden çı • 
kmcayı:ı. !:adar silrmtis-tür. 

Alay böylece Taks m Cumhuri. 
yet m ydanına \armı ve abide 
etrafında yarım bir devir yaparnk 
yer almıştır. 

Tam SM.t on bird(' tiz bir boru 
sesi ile meydandaki abylar ve et. 
rafı çevh en binlerce halk, "hazı

rol" vaziyeti alınış ve şe.nlı bay • 
rağnnız yavaş yavaş meydnndcki 
direğe çckilıneğe ba.§1a"lllnştır. 

Bayrak çekilirken limandaki 
blitün gemiler de yarmışar dakik:: 
fasıla ile birer dakika suren Uç se. 
18.m. dUdilğü çalmışlardır. 

Bayrak merasiminden sonra L 
bldeye çelenkler konmuştur. 

Çel nklerln konması i ı bittik -
ten sonra Deniz Ticaret okulun -
dan bir talebe kürsüye c-ıkmış ve 
heyecanlı b:r sesle çok ate§li bi: 
nutuk e!iylcmi§tlr. Gencin söyle • 
\'ine Dtınlz Ticaret filosu narnrna 
J:CVap verilmiştir. 

BARBAROS Ttnmrı;;:1NDE 
Bnrada!d merasim böylece bit • 

m!ş ve alaylar sı.-a ile ve munta • 
zam bir yUrüyU5le Ayuspa~ yolu
nu takiben BPşiktaşa inmişler ve 
Bal"bıı.ros türbesi etrafmda yer al· 
mı: ' rdır Mer:ı.silı:e burada İstik. 
lal marşile b:ı.5lanmıstır. 

Bundan sonraki mernsim prog -
ramı §Öyl~ir: 

L tikl~l marqmjan sonra Parti 
erkô.ı:wdnn b·r z:ıt tarafından 

Barbaros h !:kında bir hitabe ve -
rilecck ve bunu mUtc>akip en U. 
yük den°zcimiz'n bil} .. k hat·ra.<>ını 

ta.:.l:zcn herk .s bir dakika sül:Cıta 
davet ol•ınscaktır. 

Bu oonn.da civ'lrdaki ves~IU nt'k 
liye ve halk bir dak.ka sükut vak. 
fesi yapac!ıldardır. 

Bu sükfıtıan sonrn mızıka, müm
kün olursa. denizciler ma~mı ça 
lacak ve hazırlanan çel--nkler sı • 
rasile büyük den·zcımizin mezarı. 
na kon:ıcaktır. 

Bu m rnaimi müteakip evvela 
deniz asl:eıi ve onu tak. ,en d.:niı; 
ticaret mcnsub:nı ala}'ı mmkahı

riyle caddiye takiben Topheı: de 
Denizyolları bahçesine, Deniz Ti 
caret M k bi talebeleri de mun • 
tazam yiirilyü~le me:üeplerlne dö. 

neceltler ve ol'alarda. dnğılacaklar 
dır. 

GECE ŞENLİl~LERİ 
Geceleyin resmi dairelerle va. -

purlar, deııiz mucsseseleri ve ar
zu eden hususi müesseseler ve 
kurumlar donanacaktır. 

Denizde bir feneralayı yapıla • 
caktır. 

Den·z alayına iştirak edecek va. 
pul'lar aşağıdaki tertip vcÇhlle ha 
reket edeceklerdir: 

Denizyollarının bir vapuru 21,30 
da köprllden, Den.zyollar.nın bir 
vnpuru 21,35 de köprüden, Şirketi 
Hayriyenin bir vapuru 21,40 da 
köfırüden, Şirketi Hıı.yrly€lt:n bir 
vapum 21,30 da Üsküdardan, 

Limanın donanmış küçük ve'3aiU 
bunları müte:ıkip hareket edecek 
ve bu vapurlar, Üsküdar önlerinde 
blrle~erek te'}kil ed~ekleri alay 
Çencc!köy önlerine kadar gidip 
yine kıyı kryı Tophane hizalarında 
gelecek ve burarla aYl'ılarak köprü 
ve l{adıköye g dip içindekileri çı
karecaktrr. 
Alayın kılavuz gemisi de köprü· 

den 21,30 da kaldan Denizyollan 
vapurudur. Diğer gemiler bunu ta 
klp edecektir. 
Donanmış seyynr fener dubası 

Liman İ§letmcsinln renkli su fış. 
kırtnn su cubalan ve fişek duba -
ları merkezi bir yerde demirliye -
cckler ve alayın dev:ımı mllddetin. 
ce ~öster!ş yapacaklardır. 

BlltUn gı::ce Sarayburnu ve Şcm 
sipa§a renkli havuzlan ıı.k'.!caktır. 

Boğazda yapı~an 
askeri deneme 

Sovy3t ist hbarat brosu 

Şsf n1u::vini 
Lpzovski no diyor: 

göderildi 
Birmanya yolunun ge

nişletilmesi için Ameri • 
Moskova.,,30 (A.A.) - .tlk gıı.. kan mühendisleri de 

ıı;etecl.ler toplantısı dün Sovyct is- ld 
tihbarat bürosunda yapılmıştır. göndı··ri İ 
Sovyet istihbarat bürosu şef mu- Tokyo, SO (A.A.) - Domci a. 
n\'ini Lozovski bu mün:ısebotle bir jansına göre, Amerikan vapurlan, 
nutuk söyliyer(':k demiştir ki: Rangoona, Çunking kuvve.tleri i . 

Sovyetl"'r Birliğin!.'1 Alınan na • çin. 50 tayyare, mühi.m. _miktarda 
~tlliği tarafınd.:uı talıkiramiz bir te. , çclık, kurşun, bakır, infilıik mad -
ı'!D.VÜZe uğrn.lığı malumdur. Nazi _ 1 desi ve ilaha diğer ~ 1"1? lev~ı 
ler hUcumlnrmı haklı göstermek ç_rkarmış~rdır .. ~rneı .. a3ans~ >
için uydurma sebeplere müracaat Ui.veten bıldirdigıne gore, Amerika 
etmi-;Ierdir. A.lmanyanm Sovyet _ Bil'leşik devletleri Blrmanya yo • 
ler Birl.öine harp ıli:.nı münas€4>e lunun bugünkü nakliyat imkanla. _ 
tile Hltl~rin snylediği nutukta bu: nnı üç misline çıkarmak maksadi
yUk çapta b~r ve muhtelif çaplar _ le bu yolun yeniden i~:ı.sr ve ge
da da 99 y•ılnn vnr.:lır. Hu yalan nişletilmesi için mühendisler ve 
lar Göbelsin fabr:iı:nsmda imal e . levazmı da göndermektedir. 
dilın;';!tir. Sovy'!t hnlk komiserler 
meclisi reis mua\inl ve hariciye 
komiseri Mol.lt<:·f 2~ haziranda ra<l 
yodıı. söyled'.ği nutukta Hitlcrın 
beyanıı.tmı yalanlıunış ve Bitlere 
söylediği eözlerle hileli kağıtfa.rla. 
oyun oynıyan lbir kumarhane ile 

Roman yada 
Yaş şehrinde 

(Ilaı? tar:ıfı 1 incide) 
slyıı.seU tefrlk edemediğini y:.izU. karmağa. çalışmaktadcrlar. Bu mak 
ne vurmuştur. Hitlerle Ribentro -
pun orta.ya att:.klan bütün iftira _ sa.tla, Sovyetler, tayyarelerden pa 
lan yalanlamak mümkün değildi··. ra§title casuslar ve tethişıi ajan. 
Maamn.fih bu ynlanler he.varı if. lar indirmekte ve bunlar, birlikte 
sat ettiği için bu hurafeleri ara. tecavilz hareketlea-I organize et _ 

sıra cerhetrMk umumi sıhha' ba _ ~~:n U~j:ı:~~C:~~a.~~1~!~u0: 
kımrndan i.rl olacaktn-. S!ze bu ya. nist hnlkla temasa· geçmektedir. 
!anlardan ilç mica.1 ge~e~:m: Bu ajanlann birkaçı ele geçirilmiş 

1 - Bitler beyanatında, Sov - ve teşebbüs <Xlilen tecavüz hare -
Yet pilotlarının Alnınn topnkia - ketleri cezalandırılmıştır. Ya., ııeh 

(&5 t::.rafı ı incide) rmı benimsediğini göstermek Jçin . d cwl rde 1 R 
Manevrayı rnUnaknlAt vekili Cevdet Alman hududuna tecavüz ettikleri ~ e { rln e t n A :nan 5v0~ :e; 

Kerim tnced:ıyı, genelkunnay ikinci ni söylem'şt;.r. Fakat hMisenin k e: ~ t ~ a ~ e ... d~n·ım· t: u 
1 

ba,, ••. nı Orgeneral Asım GilndUz, Or.. hakiki mahiyeti trunamiyle baı7l;a. om
5

ilunk)8 u~una ~-ış ~ · 
d Uf tu • d ı k' · 19 •1 d un ve nızamı ,., •. u.ıua~n ma • u m ettişt orgc.'leral Fahrc n A.- ır. ı:ınunusaru •.ı en aynı tuf b"' t·· t eb,_- 1 h • ı 2 • u un eş ·uus er. emen ma-
tay, birçok klordu ve rır.'1!. kumanda.. senen n 1 hazırenma kadar Al • h lli d f sn.fs ,_. tt t · 3 a n e n ız ı.rı.r surr e en -
nı g::.neral, amiral. İstanbul vali ve be.. mnn tayyarelen 24 dC'.fa Sovyct kil d·ı ektir &ıki h lk azı 
ledlycı rel.'ll doktor LQtf! Kırdar, ve d'- hudutlarına tac.avilz etm~Ierdir. f .ebtiı.teU~ ··p·h le : a m v • 
ğ"•r askeri ve mUlkt zevat takip et- Halbuki aynı mliddet zarfmdn. Sov I esı 

1 
_ _._ nbşu maehnrllecln vde so~ üza.. 

• - , t tn . , lcri · 1 rızaı ü man aıuu. u er e goz • 
m.ş.erd.r. 1 ) e nal'e g~ıc n nr y - ken bütün yabancılardan mahalli 

Tecrllbclere 6Blcden sonra muhtellf zUnde'l nncal; sek&'ı dı:'fa Almnn ak 1 d · 1 h-"- d t 
h d d ·· · d 1 I m aL1 nrı crı a ....,er ar e -

salialaraa dc'Vllm eclliınt~. aym• zev'iı.t u u u u~er.n e uçmuş a.rd.ır. Al: mettir. ~ızam ~c emniyetr ihlal 
tarafından takln olunmuştur man tayyn.:relerlnin b tceavUzlcrı ' .. b ,_ d _,_,1 --,-- • .. _ı ,..,, .. ld .., il e .. en u urumrud'f zamanın a .. ,,. • 
D~:ıku ası·erl dcı:emcyt takip eden 'U;c.erıne Ailnunu.an e v_r en no. d" . 1 büt·· ·1 l . f d · ırm ven er, un aı e erı. e ıa ı 

askeri ve mUlkl zevat §P.I e!ınc Emir.. !;nd:ın sonra mart .ı 941 de _bir dl • ib hlı tikte kurşuna diz lecektir. 
gdnda bir bahc;cde öble ~ emeı,li tertip ger nota vermek ıc:ıp etmicı, fakat --n-
edllmi,, yemek, tam bir samımtyct ve bu tecavüzler tekerrür ettiği ci -
ne§e hsvaın iç'.ndo ycnilmL5ttr. hetle 21 ni :ın 1941 de Almanya • 

ORGE?llt:rtAL FAHUE'ITl:S nm MoskO\'&daki büyük elçi:fnc 
AI,T.\l'I~ m:a:·A:."ATI yeniden biT nota vr ilmek lüzumu 

Or,;eneral Fnhrettın Altay, dUn. hA.sıl olmu.stur. Bu son notad:ı 27 
ke.ıd s11P gör\1 en gazetecilere bu bu.. martla 18 nisan arasın ·a Alman 
susta §U beya~ntta buıunmu,tur: 1 pilotlarının 8J defa So\·yet hudu. 

.. _ I>Pnlz nakllyr. vasıtaları bugün dunu tecavüz ettikleri kaydedil • 
ı dU:ı ı Anadolu sahilinden Trakya sahi mi.5tlr. Almanyallın Moskovad'.l.ki 
llnc, t tnnbul şehri !çind.'.!kl iskelelere büyilk elçisine S:>vyet lı::ı.ric ye 

komiıserllği tarnfıııdnn tC".rdi edi -
uğrnn1ııksızm as'ceri n:ılcliyatı göste- len 21 haziran tarihli notada 19 
ren J· m nt-vra yaptılar. 1 tanl)ulda,. 

nisanla 19 lıaziran ar-ısın-ta Al. 
ki mavr.alnr ve dlıte~ deniz v sıtaları man tayyarelerinin 180 <l€fa Sov. 
bu mıı!lcvrada muvaffaklyellı vazlf .... yet hududıınu tecavüz etmiş ol • 
ler batardılıır.,, malarmdan ş"kAyct edilm~Ur. Bil' 

Deizci!erin sıhhati 

Liman 
hastanesi 

Bu~ün mar~ t!'~m:J 
aç~hyor 

MUnakale vek!\letlnin te'ls'bi ile 

CEVDET IH~Ul"I tNCDDA l'CUN 

H 
1 çok dcf alar Alımın tayyareleri Sov e 7 Q 1( Ş Q m t 7 ... '\lI ~Ti yet tonra.klarr üzarinde 100 ilfı. 150 

Ş h:-imizde .ıulunan mUnalcnl~t vr. ltllometre <lerlnli~c !•adar ilerle· 

tcaıs edilen İstan?ul llma:ı hastanesi 
bugUn saat 14 te kU.,at edilecektir. 
Gazetcm1zl makineye verirken başta 
mUnakalM vekili Cevdet Kerim 1nce .. 
dayı olmıık Uzere davetlllt'r Galatada 
yeni yolcu sıılonun(i.Q toplanmıştı. 

- kili Cevdet Kerim tııcednyı da <!Unl<U mişle:dir. Ta.bil bu, pilotun yolunu 

Yeni snğlık servisi ve liman hastane 
al hakkında bu cab:ıh limanlar umum 
mUdUrl!lğü tım:.fmdan u .zahat verll
l!liştı:-: 

Alman ordu!arı 
LEMBERG'i 
işgal ettiler 
Barlin, SO ( A.A.) - Alman or

duları başkumanda.nlığının fev. 
kalade tebliği: 

Galiçyada ilerliyen krtalarnnız 
Lemberg'i işgal etmişlerdir. Cep
henin ortasında Sovyet orduları.. 
nm muhasarası sıklaştırılmıştır. 
Şimal cenah düşmanı durmadan 
takip etmektedir. 

Beerlin, SO ( A. A.) - Alınan 
orduları başkumandanlığmın fev 
kalftde tebliği: 

Lemberg, bugün Alman kıta. 
lan tarafından zaptedilmiştir. 
Alman harp bayrağı, bu sabah 
saat 4,20 denberi kalenin üzerin. 
de dal~alanrna!lrtadır. 

Nevyork, SO (A.A.) - Collumbla 
Broadcastlngtn verdiği blr habere gö 
re, Alman radyosu, Minskin Almanlar 
tarafınd:m zaptcdildl~inl blldlrml§tir. 

Berlln, 80 (A.A.) - D. N. B. n1n 
5ğrcndlğine g5re, LUvanya ve Leton 
yaya kar§l ~imale doğru ilcrliye:ı Al 
man teııekkül1erl Ba1tık denizi sahil 
leri civarında bir Ilolşevlk fırkasını 

tamamllo s:ırnll§tır. Sarma o derece 
sıkıdır ki bu Sovyet kuwctıerinin 

imhası muh:ıkkakıtr. 

Sovyet tebliği 
Londra, 1 (A. A.) - B.B.C: 

Bu sabahki Sovyet tebliği: 
Alınanlar dün tıeİ(mi! .PinJan.. 

diya hududu boyunca taarruz 
etmi~lerdir. Bu taarruzlar mu
vaffakıyetle püskürtürm Uştür. 
Alman kıta ~ı Şimal Buz denizi 
sahilindeki Murmansk limanına 
yakın taarruzda bulunmuşlardır. 
Bu taarruzda düşmana zayiat 
verdirilmiştir. 

Minsk bölgesinde ciddi muharı:! 
beler inldşaf ediyor • .Alman mc
törize krtalan şin:~i §arki istika
metinde ilcrlemeğe C'alışıyor. Bu 
bölgede Almanlar adetçe faiktir· 
ler. Ruslar lbuna seri m;•rıevralar 
ve anudane mukavemetle muka
bele ediyorlar. 

Alman zırhlı kuvvetleri Pcri
-,,cVbataktrğ~n ~:malinden c~ 
,.ım.bA .do •ru il9ı'kmeÇ-e çahşrnak
"tnair:-Burada Aiman ileri hare· 
keti durduru,abiluıştir. Batakl:· 
ğın cenuı· ıunda dı Almanların 
ileri harel·eti tevkif edilmiştir. 

Daha c:mupta Alman ve Ro
me:rler Prut nehrini geçmeğe tc· 
şebbüs etmirterse de muvaffak 
olamanrn~la.r:lır. Balt11t denizinde 
bir, K"t<:.lwnizde de bir ki ccnıan 
iVi .A: l"lan de•1iz:ı! tısı ba.tınLntl)
tır. ~·;yet .:!'"'.eri büyük kahra• 
m.,.,ııı·ıa ha:n etmektedir. 

DÜ. TKÜ SOVYET TE3LlCt 
l\lt:ı kovn, :;J (A.A.) - Bugün öğle 

Uz ri r.cşrcdıten Sovyet tebliği: 
Gec.:? k•ta•ar :Murmhnsk, Mlnsk, 

Lutsk bö'gı:ılcrinde şiddetli s:.ırett& 

muharebeye dcvnr.:ı etmlşlcrd!r. 

c 'phenın d'ğ._r t::il~elerınde sıl: gı-ı 1 
ce k~if hareketleri vukuır. gclmi.tir. 

Kıtalar tecemmu ve topçu dUcllo
su olmll{ltur. B'J-;-Un dU:;mnn Karini 
bcrzah;nda d~vlet bud ıclumuzu ı;cç• 
me,j~ tcşebblls etmiş ve bir çok de -
fıı. grcmi.Ur. 

F, k-ıt ht!r d re m::lıı kıtnıc:Mmızın 

ntrtj V" muh'I ıl h !C'U:<n!Jrı dU!;!mana 

(B:ış tarafı 1 inc!ec) tecrllb<'ler hakkında gazetecilere §UD· ş:ıstrması ve:ı.a bir arızayı iz:ı.htnn 
za1imlildcrl ,.e truııfpl~rJıl,ları ıarı söylemiştir. 1 zivade bu uçuc:lal-•n ke')1f maksa • 
hal.kmcla ~eni bir delil nesrcdl. - Harp tcknl&'n'n tcaonlmd::ın °- dac ya.mldıklarmı gösterir. Göni _ 
yor: Eu İ<ı\ cç "' z i sinin yazdığı. ı larnK mUh m ve mu\· ffaklyetıe ba!]B. Iyor ki, }Iitler ha~.knti tnlırif et
na göre, lmınüni<;t onlusu lıir y<'r. rılan gı•ccli gUndUuU bir U.tblkat yap mi tlr. 
den çeldlirken önlcıanc g~i"'n 5f"Y- ı mış mı•un·ıy ltuz. 1etanbul muh!U, 1 2 _ lllbenlronun 22 1'a?·randa "Yeni brıstancmlz ve poliklinik te~·- l'ltrr 7.~yla t vcrtllr<''"tk ullı;maııı ilk 
leri yakıp ~'lkıyo :arnıı • Düny:ı tnktı.tınm kıymetlerini, ~ormal hlzmet verdlyi notada. mart 1941 de Sov sat ve tej!tll~tı bugtın h~ınete gire- n ı~vz·ine tardetm .ur. 
değlstl dı;) enlerin lı h'..ı nır. Öte. lcrinl boz!lıad:ın, en m, klll §:lrtlnr yetler ta:-afınian Türldytye ve?i. cc~.tır. İ§!erlmlz icabı birçok kaz:ııara ı Alnı n piyade taburları Uç dl!!a kı 
dcılıru 1 1 ~ittl1imlzc ',Jre, miı .tc,·- .,ıtır.da ay:rd•'tı va taı.:ı.r•ıı iyi bir len garantbin Almanya) a kel'Şt ve h:ıstalıklara maruz k 1 n lşçllert.. t ıarımız•n bulunduğu mevzie hücum 
li bir ordu im~ smu ricnt c:bn tatbtıı:atı ı..1<mal etmiş bulunmalttadır. l!n.omane bir hnrJ< t o' lu~ bil 'lL mlzl vapurl~rdan karaya g-etlrdlkl n etmiş ve muharebe meyd:ınmcla 300 
bir ordu dU~anın 1 L'le y:ırr.ma_ Vali IA\tfl Kırdar ve t;;;;-n bu ıı re' n~ı rilm;ştlr. Bu dek!Sıosvonun metni sonra !:aradan da otomobuterle uz:ık ö!U bıı:ıkmıqtrr. Dllşman devlet budu 
nıası l~ln bütun el'7.a~ ı y:ıluır, ltöp. büyuk bir haz lçınde ve g:.ınırla takip ne~redilm; ·tir. Dtı d. k~·•rnsyon a. hastanelere göndermek ve b:ızan boş dunun ötcsıne çel:llmlştır. Aynı gtin 
rüleri atar. yolları t:ı:ırip oo~r. ettik. t•te •imdi b'>yle gö~s kabartı. CP.b:ı ne fçlıı Almanlara kamı has yer Oulamaını:.k vaziyeti Je karşılaş·. Vlborg böl"'"llinde rtUşmar. bir karaya 
Şimdi bol t:'1!< orılus;ı ı.cm!J mcr.ı. cı bir tatb!kat1 seJretme tten dönUyo. mane bir hare1t"t tefi'dl ctmr'cte. yorduk. Arlık vapurdan ı:.l:nacak ka. ihraç te~"bb!lııU ıde bulunmuştur. mta 
leketlndc rinat harl·cti yııp:ırlun ruz:. dir? Ribentropun beyanatında ne zazede d rhnl rıhtım Uzeıindeki ha"- !anınızın l~Mi hnreke~i ile dU;.ımanm 
kendi memlc1<e-<inJ i.nhrlp ediyor. run gece ve evve!id gece b!Ullıyan kn1ar nz akllr'>Clim ve ne kadar tanemizde tedavi edllec~k gUnlUk mu. ihraç ruUfrezcsl sııhildc imhA edilmlı 
hveç gazetesini memnun ctmclt bu harekM bugtin (<!!lnl için esat cok hile olduğunu anlamak gliç ayenelerde do hasts.ıar muayene ve tir. 
için, bu rkat OO{'n Sovyct orduc;u 22,so d:ı bitti . ., ı değildir. Sovyetler Jlörliği, TUrkL tedavi olunacaktır. Bu surcUe a.cıı ve DUnkU muharebelerde hava kuvvet
acaba. mllstt>\<ll orduya lwz ve i!t. DUokU tatblkr.tta hazır bulunan ye blr tecavüze manız kaldığı tıık. zaruri tedbirler derhal almmış olacak lerlmi'Z: 53 d\lşman tıı.yyaresl dUşUr 
ram \"lı7Jfcsini ifa m::!t adile rıı. heyet, n~u:am Uzer! !!aat 17,30 da BU. dirde Sovyetler nırliğinin bitaraf tır. mUştUr. Bizim kayıplarımız 21 tayya 
bat yatalJ r, temiz otr ler, bol zi. yülcderedekl Kndeş vapuruna geçmi".. kalac ~"!llı 'b'ldirmiştir. Şimdi Al· 25 yataklı olan hnstan~mizin po1ı. redir. 15 Alman tankı tahrip edllml~ 
yafctler mi b:ızırlı:·:ı.c:ı.JJıı.rdı'! tir. Dsnızyolan idaresi gemide bır manyanın So~·eUer Birliğine harp klinik kısmı göz, boğaz, burun, harf.. tir. Gece avcı tayyareleri mükemmel 

>!·ıf: çay ztyr.feU vermiştir. Mlltcaklben ıliUı etmesi üzerine birçok memle. ciye, dahlllye servislcrlnl dlıı kllnf. çaıışmı~tır. 
Alman mclyosu l!Mf"<itt ;\mnrl. Kadt'I, Marmnradn bir ce\'e'ô.n ;)iar. ketler ve bu rrıl'yanc:ı Tilrkiye, ğli ve eczahaneyi ihtiva etmektedir. Brr çocuk kamyon 

k:nnı ve (Jumhu•rei 'rJn b · fil• mı11t.,·. 1ran ve Efganista.n bitara.flıkla.rr. Buradruı bllQmum memur, mllstnb. L 
bir s "U.l-:t • ';nhr.rş, tf'S!ıir etli. nı ilıi.n etmişler ·r. Amerika da dem ve f§Ç!lor istifade edecek, sıhhi 
yor. Rııdyoya ~ör • /\ml'rika Ye ~ 1 R ~ bitarn.ft·r. Bu iz:ıh'\ta nazaran bl- durumları t&n?.lm, takip. pollkllnlk altında canv-ırd .. ı 
1m::ilh. e hu hnrrı!~ Rn· hıra y:ır_ ~ "'Va usyaaa taraflığını ilL:n eden memleketle- muayeneleri, tedavllorl ve feabmdıı. u 
dun ccliyorlıır. lfalbn' i "insa. iye. ri.n hepsi Alınnnyaya. kar!}I has • cerrahi mUdah:ı.lt'leri yapılacaktır. 

tin eıı biiyUk di!'!M!l'll obn bol!<.e. ~s!nı"0 ç~~rı~anlar mar.e bir vaziyet almış demektir. 
''iklcrlc b:-rnber olmak h:l.kfüaten "-~\.,,,, ~ _ • 3 - Üçüncü nokta Boğaz'ar 
bir rez:ı.Jett.fr''. meselesidir. Hitlcrln musikiye ne 

Bured;ı ~in~ o!ru~·ı:rnl:ı.nnııza Londra, 1 ( A.A. - B.B.C: '.iercce vukufu olduğunu ıblimiyo _ 
kar~ı bir kııl di H *'inı.zi tıü.,·e ede Mcr..kova radyosu, mcmlelı;etin rum. Fnlrat Bitler bu meseleden 
ce;;iz. l'ultanld ha\'ndlsl ıılırl.cn müdafaasına ait mühim kararlar b:ıhsflderken fron derece tiz bir •es 
bir yanlışlık yapıp yııpmndı •nnıza vermek üzere bir müdafaa mec. t;!karmıl}tır. Hıtı r, Molotof Ber-li
pek emin dei:,rfliz. Çünkü aynı la lisi teşkil edildiğini bildirmekte- nl ziyaret: etti~ sırada Boğazlnrm 
lardılan birkaç hafta e'"el 1ngillz dir. l\lecli~in reisi Stalin. reis ve- Sovyetler B\rlir;ınc verilmesi hak
ft Am •rlkan radyolarmda Alman. kili Molotortur. Üçüncü aza m:ı- kınd:ı kendisi ile anla.!]ıldtlrını söy. 
Ja ~J,ı Md"yordr.k. Ne oldu aca.. reşal Voroşiloftur. Meclis halkın lem"ştir. Sovvet hl!kfnneti bu be • 
~ '? Galiba telefon mu' aberat.ı ba- sc.fıerberliğini tacil. ordunun m .. yanntın ha~ıl·:ıte hiçbir suretle 
zan birlhlrlne kım-;tı;;t l!ibi şimdi lmvemetini müessir surette ida- uygun oımndığ·ıu he.' an etmiş bu-
dc radyo nesriy-atı blribirino ka_ me ctmeğe çalışacaktır. 16 • 15 lunmaktadır. Hitler·n Boğazlar 
nşmağ~ ~bdı.. yaş arasındnki erkekler mecburi hakkındaki beyaı:ıatı, Sovyeıt myar 

a.sl..w:riije davot ec:Uieceklerdir. setinin esas prensiplerini anlama. 

yan vo nldanmağa müsa1t kimseler 
iç:n uydurulmuş iftiralardan biri_. 
dir. 

Göbelsin pis mutfağında smüa.
mış olduğu iftiraları, Göbels ne 
kadar nur ililır Apollon::ı. beınzc~ 
onlar da. h!lkikate ancak o kadar 
benzemektedir. Bu alçakça. iftira
dan maksat, Türkiyeyi Sovyctlcr 
Birltğine karşı tıı.hr;k etmek v~ 
Türk milletlniıı hi.sslyatmdıı. na
hoş bir tesir yapmak ıve her ne 
bahasına olursa olsun Almanyaya 
taraftar kazanmaktır~ 

(Ila!) tarafı 1 inC'ide) 
ltamyo:ı.udur. Kamyon sabahleyin §O

för Bekir oğlu Snltılıaddinin idaresin,. 
de olarak Be§iktaş caddesinden geçer 
ken. olrdenblre önUne 12 ya§mda he. 
nUz hUviyeU tesbit o!unamıyan bir 
çocuk çıkmıştır. Şoför birdenbire fren 
yaparak kamyonu durduramamış ve 
yavru teke:'leklerln altına düşerek 

parçalanmıştır. 

Çocuk hemen öımuıı. şoför yakalan 
mıştır. 'l'abklkata nöl:x>~ mUdde!u .. 
mumr muavini Ziya Yazgan elkoymuş 
ve belediye mühendislerinden Beşir j . 

le birlikte vaka yerine giderek keııl! 
ye.pmı~tır, 

Amerika 
Mütemmim deniz 
üsleri kuracak 

Birinci üs ağustos baAJJI 
da Midvay adasın~• 

tesis ediliyor 
Vaşington, 1 (A.A.) - .Ameı1 

ka Birlıeşik devletleri bahriye 'Dl 
zın Albay Knoksun yaptığı: tıir bf 
yanata nazaran, Birleşik devleti' 
sahilleri açıtlarmda mil~ 
Amerikan den.fız f.iale:i tema edili 
oaktir. Bu mütemmim f.ialerfn .bf 
rinclsi, 1 ağustosta. Midvay adi' 
üzerin.de, ikincisi eylUide .A.JaP' 
mmtaka.smda. Amnakn•k ad.asi '1 
zerinde, üçüncUsU 1 teşıinievvel6 
Trinite adasında Caren.age ko1"' 
da tesis olu: ı:ı.caktır. 

Fr~nsadaki sovyet 
alacakları 

Bloke edildi 
Yitide deniyor ki: 
Sovyatlerf e siyası . 

mUnasebetlerin kesilmesı 
Fransız kabineleri tarı 
fından alınan tedbirli 

silsilesinin aon 
halkasıdır 

VL,J, 1 (A.A.) - Fransız ınaJi 
ye nazırr, Fransadald bütün $0~ 
yet alacaklarını bir emirname iJ4 
derhal bloke etmiştir. 

Vişi, 1 ( A.A.) - Fransa i 
Sovyetler arasında :i siya.si nıı 
nasebetlerin ke: mesi dün)'! 
hal"binin t-aşmdan >eri biribiritl 
takip eden Franı3ız hükfımet!e~ 
ta'"afından alman tedbir:er sils 
lesinin son halkasıdır. 

23/8/939 Alman .. Rus anlaf 
ması Fran~rz efkan umumiye' 
tarafından bir ihanet oiarak tl 
Jakki edilmişti. Çünkü o esnad 
Sovet hü:blıneti Fransa iie mU 
zakere halinde bulunuyqrd~ 
Fransız komı::nist partisi. \;>UJ!.J 
rağmen, Moskov:ı ile clbirli1 
ya;pmIŞtrr. Ve bu baibdaık~ a~1' 
bir ane.ktu'Du 43 komunistrnleb J 
imzalamıştır. Bunun tıze-i::ıe 1" 
mebuslara karşı 5/9/939 dl 
takib:ı.t yapılmış ve xommıiS 
meblliSlarm isk:ı.tlarma 1n40 d 
mebusan ve ayan meelislerincl 
lı:arar verilmiştir. 

17 kanunueanide :Rusy::ı il 
ticnre.t müzakcreleıi kr·.silmiş ,·ı 
5 şubatta da Pariste Rus ticare 
mtimessilliğinde ar,1~tırmalar y~ 
pılmıştır. 

Japonyanın 
vaziyeti 

ı:u3usi encü nen bugUn 
kar" r. m ver; yor 

J~:ı<lra, 1 (A.A.) - (B.B.C.' 
Röyter ajansına göre, Alman 

Sovy<'t i.'ltilafmda Jaı:<>nyanın va 
zlyetini tetkik etmek için geçd 
hafta ayrılan hususi bir encUm~ 
bugün kararını vel'ecek, karar k• 
bineyc nrzeclilecektir. Bundan eo 
ra Daşveidl, imparatoru z:yaref 
le vnziyet hakkında izahat vere 

~~!r. J 

Milli PiYANG 
Eskişehirde 

çekiliyor 
Büyük ikramiye 
(40.000) 

ıiradır 
40.000) ura 1lo neler yapılmal 

40.000 lira ile bütUn tattkballııiP 
refahınızı ve saadetlnlzi temlıı edel>i' 
iia.lntz. 

Ml1:1 piyango 7. temmuzda EakifeJ 
birde çot-klliyor ••• Bu seter tkramlyele 
hem s engin henı mUtenevvidit• 
(10.000) liralık ikramiyeler dört U
nedir. 8 tane (IS 000) liralık. 60 t.&111 

~2.000) liralık ve t&.'Il 120 tane (l.OOo' 
llro.hk ikramiye vardır. 

500 llralık ikramiyelerin mlktan tıd 
sefer 90 dan 150 ye çıkarılmı:ştır. 

BUyfik, ı.;ıçllk lbir çok ikramiye !>ti' 
tar olmU§ 'Eskf§ehlrde sizi bekllyoi 
Bir biletle bu katara i§tlrak edin1z. 
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SON ZELZELENiN iLHAMI 
Dünkü gazet,eJcr rasatm.ncDin 

!tU tebliğini neşrettiler: ''Dön on 
beşi iki dakika 29 MA]ye geçe bir 

~bele olmuştur. Merkez üstiiniin 
lstanbuldan 6 bin 700 kilomct.rc 
lnesafcde bulunduğu t.alımlıw edil. 
tnektedir." 
B~ blı~ ı-ıa.tırlık ha.\10.clis, ba

na (Tacütte\'&rih) sa.bibi Hoca Sa._ 
dettini ve 1577 de görülen bir 
kuyrukla yıldızın hıt 'k üzerinde 
Yaptığı tesir ve uyandırdığı be. 
Yecanı hatırlattı. Hen.o, bundan is. 

tifade etmek istemi~, 1st.anbulda. 
bir rasathane yapılına.sı için tt 
çilncü Mtıra.clı kandmDJştr. 

Padişah bu işe müsaade edor
kf'n istenildiği kadar da para sar. 
ted.ilnıeıoıine de müsaade ,·ermJsti. 
Çünkü, heyet ilmini pek se' iyord: . 
nu Se\•gi, hocanın tcş~ikilc başla. 
nıı~tr. Yıldızların bareketlerinl, 
l'kiaş'!l n.zaklaımıa.Ja.ruır, pa.rlayıp 
sönüşlerini gi.i~ek istiyor, bu me. 
1'.kını gidermek beye('SJlile ~ırpı . 
nryol'du, 

na..,atlıa.ncnin kurulufiD bir me. 
Re)e olmnştr.r. Ve pek enteı'f>~~rı_ 
ilrr. Buna. ait tafsilatı 1587 :rııma 
11.!t ı; 1raJa.n göSteren, birkaç ta. 
ri ulisaten nakle<liyorum: 

ıane yakm1al'Jnda münasip 
bulnrıaral;: 1nı;.aata başlan. 

bizzat Hoca Sadettin r.e7-a. 

yordu. O de,•irde rasatha. 
n r yer altına InUmc'k suretıle 
. ..,Jıyordu. Devrin hr-yet ilmi bil. 
gisl bu ~ekli mm·:ıfık. bulmuştur. 
İlk ~nlı rasathane&• de lcuyuın_ 
su bir şekilde ya.pıJdr. Bu suretle 
l'asıtlar, gündü:t.lcrl dahi yıldızlan 
görebileceklerdi. 

"İnsaa.t dcnun ederken, bir ta 
~ . 

l'a.ft.an da ra...;athıı.ncyi ıda.re edP 

cl·o ehllyetll, }!f':yet ilml~e halı:kile 
Viikrf bir adaJJı aJ1Llllll&ga başlan. 
dı. Nihayet heyet ilminde büyijk 

b~r kqdret olan Naklyettin adında 
biri bolundu. Bu ıı.da.ın Ka.bhede 
oturuyordu. UZllll mtıhaberelerden 
sonra N&kyettin a.ngaje edildi, 8 
bin lira aylıkla İst.&.nbnla getirildi, 
rasathaneye müdür ta.yln ohmd 

'<»-~- u.. 

Son yılların icadı olan Manikür 1 man neden bu kadar sıkıntılı oldu
:rnemleketimizde de ı,ıok ~bet ğunu .anladnn. Bir müddet sonra 
görmektedir. .Su işlere kadmlarr- durgunluğu ve sıkıntısı daha ziyı:. 
mız otuz, otuz beş yıl evvel b~- de arttı. Manüküre muntazam ge
lamrşlardır. Evvela bu işlerle er.. }iı',Ien lıirdenbire gelınemeğe bıı§
kek olmak üzere tek tük rumlar, ladr. Merak ettim. Uzun araştır .. 
levantinler uğraşryorla.rdr. Mani - malar yaptnn ve zavallının mühim 

~~thnne fa.a.Jiyet;e geçtl'kten 
SOD1'8, a:radnn «;ok .,,. ...... _ ._._. geçme 
den koyu cahiUer, kml mutaasssp: 
Jar, lcıpkru-a biıo cehl i!;:inde yaşL 
yan bed'atıere h:ığb bir 5 .. .. • uru, ıs. 
yan bayrağı açtrlar bunun bir din. 
sizlik işi olduğun~ ileri sürerek 
ulamaya ba.51adı1a.r Hatta dah 
ileri gid k • ' a ere ' o günlerde lstanbu 
1 kns -u ıp kavuran veba salgmmm, 
rasathane yüzünden zuh ttfM .. ı iddia ur e e;uu 

Iar: 
edip durdular. Ve haykırdı. 

- Bu bir küfürdür, günehJarm 
en bü3 iiğüdür., B.Yoanm bedmi Ja. 
zımdır. 

"S oltan durat heyet ilmini sev. 
<liği io:-tn eneli bunlara ehemmi • 
yet YCnnedf, bütün dedikodulara 
knlaklarııu tıkadı. Falınt uğursuz 
ve şerefsiz yobazlar, klpkızıl bir 
cehalet içinde, ömürlerinin ı;ilesi 
ni dolıluran softalar, başka bi; 
cepheden t~ sarıldılar, başka bir 
"Hah buldular. Sultan 1'1orada 
Şunları söyledller: 

"- Rasathane işleri.le . uğraş. 
rnıs olan höl.-ümdarlar, motla'ks. 
felakete uğrarlar. Devletleri te. 
melindcn yıkılır. Ruruı en mükem. 
meJ mfııml Uluğ BC'ydir." 

"Padişah, Uluğ Beyin ma.cer:ısı. 
nı hatırladı, t:n1hin bir tekerrür 
olmasmdan korktu n• rasathane. 
r:ı11 yıkdm.11!'11 i~in sadrazama bir 
''fer.nanı ,erif" yolladı.' 

Ulviya her demde baş&. yazrlan 
yazı gelir!. 

LAEDRİ 

kür yapanlara Beyoğlunun birkaç bir meseleden tevkif edildiğini, 
kfüar yer.in.de tesadüf ediliyordu. ~zak bir memlekete sürüldüğünü 
Bu adet pek çok zaman sonra er. ve ora.da intihar ettiğini öğren • 
keklere de geçti. Bugün garp me. öim. 
deniye~ kaıbul eden kadmlarnnr- Trrnaklar insa.nlarrn tabiatıeri
zm hemen hepsi kibar erkekler:.. ni gösterdikleri g!ıbi sanat veya 
mizin pek çoğu manikür yaptrl' .. meeleklerinl de bildirirler. Mesc. 
maktadır Bu vaziyet karşısında la: Bir d~çinin elini görür görmez 
manikürcülük de ilerlemeğe, ma- dişçi olduğunu mutlaka söyllye • 
niikürcüler çoğalmağa ve manikür bilirim. D~i bir müşterim var • 
yapma sana.tı ince ibir iş yerine dl. Ona tam sekiz, dokuz sene 
geçti ve ekseriyetle kadmlamnr. manükür yaptım. Tırnakların ke -
zm elinde kaldı. narları kullandrğı i!Açlardan yal • 

Yirmi beş senelik büyük tecrü- ruz o mesleğe mahsus bir şekilde 
besi olan manikürcü diyor ki: Eli- yenmişti. 
mfa<len binlerce eller geçtiği i • Bundan başka. kürkçillükle uğ
çin, insanlann ta;biatmr, itiyatla • re.şanların da tnnaklarmın renkle. 
rıru, tırnaklarından biliriz. Hatta rinden belli olur. Bunun gibi daha 
tırnaklarına bakarak bir iooa.nın birçok saat.karları da taniillak ka
sI'.hhl halleri üzerinde de hükilm bildir. Herbirinin ayrı ayrı husu
yürütebiliri1~ Sana.tında hünerli sıyetleri vardır. Biz bu gibi işler
olan bir manü.kürcü yeni bir müş le çok seneler uğTaştığunız için 
terisine iki veya üç defa manükiir artık bunlar üzerinde ihtisas sa
yapmea onun tabiatini, adetlel"i • hibi olduk. 
ni, temayüllerini mutlaka keşfe- Kumar ve en ziyade briç oynı
der. Onun şehir de mi, köyde mi yan <ırkeklerin tırnaklan dünya • 
yaşadığını, otomobilini kendi kul- da en güzel olan tırnaklardır. 
lanrp kullanmad1ğını, ne gibi spor Onlar ellerinin görünüşüne fevka.
Jara meraklı olduğwm, ev i§Jeri Iade, hatta artistle:rden, aktris -
ya.prp yapmadığını tayin edebilir. lerden ziyade ehemmiyet verirler. 

Bazı zamanlarda da bir manü- Uanükür yaptrr<itltları zaman mut 
küreli usta bir taharri memuru laka tarifemizden fazla para ve 
gibi, bir adamın cinayete, h1r • çok b~i.ş verirler. 
sızlığa ist.ida.dı olup olmadığını tır Seyyah, ben.ger, avukat, doktor 
naklanru boyarken pek kolay an.. ve musikişinaslar da tnnakla'rtlla 
hyabilir. çok fazla ehcnımiyet verirler. 

Pek çok insanlar vardır ki eli- Şoförlerin, makinistlerin tır .. 
nizj gözünüzün içinP b<.karak ga. nakları hiçbir zaman güzel olmaz. 
yet samimiyetle sıkarlar. Ekseri- Nekadar dikkat etseler, makine 
yetle bu adamların doğru oldukla- yağlarınm benzinin ~rlerinden 
rma hükmedilir, Fakat bu hüküm "'llerini tamamiyle kurtaramazlar. 
her zaman doğru çzkmaz. Biz onları dez<hal tanırız. 

Fakat parmaklarının tn-naklarr. Bir manikürcü müşterisinin tır-
nı hiçbir zaman değiştiremezler. naklarmı cilfilarken onunla. konu
Gözlerin rengi nasıl değişmezse, şa konuşa hususi hallerinden de 
tırnakla.mı. da JSekli, rengi hiçbir birçoğunu öğrenebilir. 

12 yaşında bir çocuk çok zeki ı yaratabilir. Billı®sa yukarıda. 
olmasına rağmen çalrşmadığnı- işaret ettiğimiz hai.~re benziyen 
dan daima sınıfın $0DUncusu '.>l. tezahüratta ter.biyevi endip bizi 
maktan kurtulamryor. Çok g5- madünlük hissinin mevcudiye. 
riiltücii, inatçı, isyankar, ketüı'.'1. tinden şüpheye düşiınnclidir. 
dür. Her şeye itiraz ediyor, hid- Ç<>cuJduğunı bu sckilde geçi 
detlidir . .Aza;:la.nınca sertleşiyor, ren kimselerin aifoleri için ger. 
yüzü sararıyor, gözleri kin ve çekten oldukça kuvvetli tehlike 
intikam arzufa.rı ile parlarn.ağa teşkil edebildikleri gibi iyi idare 
başlıyor. Onun i~in herkes ken. edildiklari takdirde içtimai Jıa. 
rusine karşı fena niyetlere ma. yatta da faydalı olabilirler. Bu 
liktir, sırası gelince bunları ken gibi çocuklar karşrsınrla yapıla.. 
di zararına kullanacaklarına ka. ca.k te'-:: şey tatlılıkla ruhlarına. 
nidir. Haşin olan ibu çocuk ka. nüfuz etmek, itiru:ıtlarını kazan· 
dınları ve bilhassa küçük kızları mağa çalışmak, ketfun olan şah. 
çok hakir varlrklar halinde gö. siyetlerini incitmeden, kırmadan 
rür. Fazl::ı. mağrurdur, ceza, muhitlerine intihal( edebilmeleri. 
tehdit on.un kılını bile kıpırdat. ne yardım etmektir. Vukuf saw. 
maz. Kızdığı zaman gözlerbıe bi bir ruhiyatçı biribirini dev~ 
hiç bir şey görünmez. Annesine lı bir surette takibeden ruhi ta.b. 
küfreder, Arkadaşlarını fena, lillerle, ihtiyatlı harelretlerile 
gürültücü, kavgacı ~ukla.r ara. çocukta mevcut paraooiyaJı:: te. 
sından seçer. Bu çocuk d:ı.ima mayül!erin doğmasına yardım e. 
kuvvetli olmağr arzula.yor, ile. den veya sebep olan amilleri 
ride ıboksör, koşucu olacağını meydana çıkarabilir ve icaıb....odenı 
söylüyor. Sokakta bir kalabalık tedavinin yapılmasında edindiği 
görünce en ön safa geçmek için bilgilerle salahiyet sahibi dok. 
başkalarını itiyor, arkadaşlarım tarlara bildirmek suretile yar. 
taşlıyor. Fakat yaptığından hiç dım edeuilir. İyi bir şekilde ya.. 
bir zaman pişmanlık du}'lilU"ror, pılmış tedavi müsbet neticeler 
ak.sine olarak yaptığı fen alıklar. verdiği takdirde verasetin lıer 
la övünür. türlü tetlavileri akamate u~ata o 

Vücutça inkişafı normal de. cak kadar ileri gitmediğini ay. 
ğildir. İnce yi;ıfü dar görüşfü dınlığa. ÇJkarır. 
olmasına rağmen kol ve hacakla
rx kalındır, g~ idrarını tuta_ 
mıyor. Çocuğun lbaıbası da gös. 
tertliği karakter itiibarile aşağı 
yukan paranoiyak tiplere yakı_ 
şryo:r<ln. O da ketfun, itimatsız 

idi. Bundan maada içkiye fazla 
düşk:Undü. Burada verasetin rolü 
büyük olduğu muhakkaktır. 

Dedikoduya j Asfalt yollarda otomo-

inanmamalı bil kazaları niçin 

Çokta.niberi adı unutulan Janet fazla oluyor? 

zaman değişmediği için rengin i • 
fade ettiği mana da hiçbir :r.aman 
deği;µnez. 

Tırnakların muayyen şekilleri 
ve kendilerine mahsus hususiyet
leri vardır. Bu şekil ve hususi • 
yetler de ayrı a.yn ta.biatlaı-a. de .. 
lAle"t eder. Uzun, pembe, ve beyzi 
tırnaklar ince hisli, sırlı ve dü .. 
şünceli insanlarda bulunur. Bazı 
kere de bu ÇPşit tırnaklar yüksek 
seciyeli olmağa del.alet eder. 

Kadmların da tırnaklarından ne 
işle uğraştıkları anla.şxlır. Da.kti -
loluk veya yazı i§leriyle uğraşan.. 
la.rm parmaklarında ne yapsalar 
!karbon lekeleri, izleri kalır. Hele 
manükil.r yapmağa. işten çıkınca 
gelirlerse bu lekeler derhal göze 
çal'par. Elbisesini, çamaşırmt, 
kendi diken fa.kir kız veya kad!. 
nm ot'ta parmağının aldığı şekil .. 
den belli v!ur. Bu şekil de yüksük 
takmaktan olur. Terzilerin tırnak .. 
ları sert olur. Ba.zan da tırnak -
larmın aralıklarından diktikleri 
kumaşların çok ince kılları kalrr. 
Bundan da onla.rı tanımak kabil -
dir. 

Fakat çocukta mevcut gayri 
tabii temayilllerde madünlük 
hissinin de müessir olması müm.. 
kündür. Zira ~ocuk bedenen nor
mal bir inkişaf seyrini tak.ibede 
memişti. Vücudu muntazam, 
mütenasip değildi. Gece idrarını 
tutamı~rdu. V c bu suretle ge .. 
rek evde ve gerekse mektepte 
daima aleyhinde mevcut bir 
ni...cfuetsiz!ikle karşılaşıyor, ken.. 
disini her hususta arkadaşların· 
dan aşağt görüyordu. Bu durum 
temayüller başka bir istika 
met verebilir w bedeni sahada 
görülen kusurları izaleye matuf 
gayri suurl bir faaliyet tarzını 

Doğıl§ta paran.oiyak olanların 
yanında görünüşte bunlara ben .. 
zıeyen, fakat hakikat belde bını. 
!ardan çok farklr olan hallere de 
rastlamak mumkün.dür. Devamlı 

ruhi t edaviler bunların göster. 
dikleri fıtıi gibi görünen kishi 
gayri tabii temayülleri yoked bi. 
lirler. Bu t emayüller hemen da. 
ima teessüri mahiyette bir aksü· 
lamıeldir ve duyulan madünlük 
hissinin izale.sini istihdaf eder 
ler. Bu temayüllere malik ola~ 
çocuklar da gürültücü, hiddetli 
olurlar, yerlerinde duramazlar, 
arkadaşlariyle geçinemezler, dur 
madan kavga ederler, kendile~ 
den kilt,:ük olanları döverler. 

Mak Dona.lr'ın bu yıl çevrilen cir 

film yüzünden yine ~c:mi ve res. Nafile dli!=ilinmeyiniz. Ne Fa 
mi gazetelere gCÇIXlege başladı. 

1 

dar ~o:uısamz bir .A me:~~.an ga -
. • __ ..ı· ıldızın yeni cevir zet~ı~ın bu suale verdigı ceva-

Bıllur ~ı Y · br butaınazs1ıuz. 
diği filmin adr: "Dayan gönül • 

Dayan!" drr. Bu filrn "Aşk Res· Amerikan gazetesine göre, as. 
mi gecidi'' n'ibi muazzam bir e. falt yollarda mayıs böcehleri yli 
ser değildir~ "Şen Dul'' gibi §Uh zUnden otomobil kazaları fazla 

. r·ı oluyormuş ... 
ve şen de değildir. Bu yenı 1_ nı 
de Janetin hususi ha,·atı oldugu Evet, yan.lış okumadınız. Ma.. 
gibi tasvir edilmekte<lir. Y~ böcekleri yüzünden. Mayrs 

Janetin ha.kiki hayatı çcvirdL boceğini bilirsiniz. 11kbaharda 
yalnrz meydana çıkar. Biribirine bağlı 

ği filmlere h~ benzemez, :. ti bir salkım halinde olan bu yu . 
bu filmde yıldız evinde . şohre ı murtaıarını derelerin fu.erir.e 'bı 
yüzünden rztırap çeken bır kadın rakır. 
rolfuıü, yani hayattaki rolünü oy 
namaktadır. 

Janet Mak Donald, Amerika -
daki yıldızlar arasında en çok de 
dikodu mevzuu olan, hakkında 
türlü türlü rivayetler çıkarılan, 
birçok iftiralara uğrayan bir za. 
valhdır. Bunlar bilhassa yıld.z 

ve r~klam yapmak maks:ıdile 
film fabrikaları t:ırafından uydu· 
rulmakf;adır. 

Janet yalnrz kerdi hakkında • 
ki dedikodulardan ıztırap Gek .• 
mez. Her gii kocası hakkında 

da uydurma birçok ~eyler işitir. 
Rivayetlere inanılırsa. yıldız;:n 
kocası Feribo:; ömrünü barlarda, 

kumarhanelerde kadın peşinde 

geçiren bir serseridir . Hatta bir 

Amerikan gazetesi bu adamın 
bir barda, kendisine yüz vermi • 
Yen dansözün suratına zaryağı 

attığını yazacak kadar ile r iye 
gitnı~tir. B:ı yazı da ötekiler gi 

bi cüretkar bir reklamcının e. 
seridir. 

işte rneselenin esası burada. 

~:~t Yollar, güneşin bol ışığı 
a Pırıl pırıl parlıyor. Ma-

yıs bö cekleri bu parlaklığa alda-
nıyor, burayı nehir veya dere sa 
nıı.rak vu ..... - ·~urtalarmı bırakıyor • 
muş. 

~u yüzden nıayıs böceğinin 
r. cslı azaldığı ~ibı' di _ t afta ,.,. . ger ar n 
hrzla geçen otonıob'll ~ b t' .. ıe.\, uyu. 
rour aıar UZı:rinde patinaj ya -
parak kazaya uğruyorlarmış. 

Gözlüklü hol'ozlar 

Kırmızı re.n.k, insanıa.r gibi 
horczların da sinirleı.·ine doku • 
nuyor. Horoz döğüşlerinde akan 

kanro ~ayvabm büsbütün c;ileden 
çıkardıgmı u düğüşün merak 
ıııarı pek iyi bilir. • 

Horozlan çok seven ve d" --
. b' tü" ı ·· oguş n1esırı2 ır r u razı ol 
"ftl"k h'b' nııyan bir çı ı . sa ı ı horozlarını krr 

r.ıızt renge alıştırmak için onl 
ra kJi"rn'Zı gözlük +at\ınayı dü a.. 
şürun:i.şt~r. . 

Halbuki kan koca kerıdi h 9.L n. !' 'anlar, küç:ı t yaştanberi 

Ekseriya kısa ve dar tırnaklar 
bifr.assa erkeklerde mağrur bir ta 

"biat gösterir. Böyle tırnaklı olaıı
lar ayni zamanda inatçı da olur .. 
lar. Kısa tırnaklar kadınlarda. ge
vezelik, kıskançlık ve dedikoducu. 
luğa i~arettir . 

Gelinlerle, nişanlılar makiyaja 
fevkalade düşkün olurlar. Bunlır 

Kırmızı tırnaklar .sahibinin na- bilhassa sol ellerine yani alyanm 
'illt, hatırşinas olduğl:.nu gösterir. taktıkları ellerine çok dikkat gös
Geniş trrnaklı adamlar, çok kiOO:- terirlcr. 
siz, iyi huylu, terbiyeli ve en j.yt Birçok fen adnmları insanJarİn 
müşterilerimizdir. ellerinde her gün temas ettikleri 

Tırnakları dar ve uzun olanlar şeyden bir eser kaldığını iddia ve 
inatçı ve gavgacr ada.ml!lrdrr. Yan ispat etmiştir. Bunun içindir ld 
taraflarından ele saplanıp ibatan mantikUrciiler bir katilin takibin. 
tınıaklar bogazma düşkün insan • de polise yard.'Jll edebilir. Çünkü 
larda bulunur. Bu tırnakların- sa.. birçok katillerin k~bahatıeri tır -
bipleri kendi yiyecekleri yemek- nahlarında bulunan tek bir kılla 
lerden ve güzel meyvalardan baş.- ispat edilmiştir. Bu d~ ölenle, m .. 
ka b.ir şey düşünmezler. dürenin boğuş.malan sırasında ö .. 

Soluk, donuk tırnaklar kederli lenin başından kopan 1 ir saçm 
insanlarda görülür. Bundan on öldürenin tırnağında kaldığı anla
beş sene evvel tırnaklarını: ya.ptll' şılmıştır. 
mak için muntazaman bana gelen Trrnaklarm arasına giren kan 
Pir müşterimjn tırnaklan çok soı.. zerrelerinin do11ara.k orada gün • 
gun ve büsbütün renksi2di. Ade- leroe kaldığı görUtmUştür. Yalnız 
ta kurşuna benziyordu. Bu kadr. in.san kanı olup olmadığını anlryE1. 
nm. her zaman yorgun ve Uzüıı.tfilü bilmek .için ltimyevt bir tahlile 
göründüğüne dikkat ettim. beğh olması lazmıdır. Böyle katil-

Blr gün kendisi bana tırnakla,. ler ellerini temWcmıeğe ne ka -
rınm rengin.hı hoşuna gitmediğini dar dikkat eU!eler, en ve sabun. 
söyledi. Ben derhal şu cevaıbı vel' la nekadar Yıkatsalar. hiçbir za -
dim: man tı:rna.klarm:m altına, aralıkla-

- Yorgun ve üzüntülü durdu- rma giren kirleri tamamen temi?. 
ğunuz müddetçe tırnakle.nruzm Iiye1ıezler. Hatta hazan manükUr 
pembe olmasrna im.kan yoktur. cülerin fırçalan bile o maddeleri 

Bu sözümü hayretle karşıladı. oradan büsbütün çıkaramazlar. 
Ben daha etraflı anlatmağa başla- Her ne olursa olsun. elle tutu
dım. Böyle kurşuni olan tırnakL'l- lunca mutlaka zerreleri tırnak al
rın dalına yorıgun ve üziintülü in· tma girer. Mesela ya:!{aruzı ilik .. 
sanlarda görüldüğünü söyledim. le:rken kumaşın göze görünmeyen 

- Haliniz sizi on senedir gül. derecedeki ince havı tırnaklara. 
memiş gibi gösteriyo'r, geçerek orada kalır. 

- Şu cevabı verdi: Tırnak üzerinde beyaz beyaz 
- Hakikaten ben on seneden noktalar, benekler bulunması bü-

fazla zamandır hiç gülmedim. yüme yerindeki tırnak dibinin ze.. 

muntazam dolaşmadığına işaret • 
tir. En mükemmel en tabii tır • 
naklar rengi pembe ve şekli bey
zi olup kendiliğinden cilalı olan
lardır. 

Manikür yaptıran erk0 klerle ka 
dınlar arasıda pek büyiılt farklar 
vardır. Erkekler tırnaklar nı han .. 
gi biçimde kestirmeiJe, hangi şek
li vermeğe alışnu§l.arsa onu hiçbir 
Takit değiştirmezler. Ve daima 
ayni şekilde yapıl:nası için ısrar 
ederler. Erkekler ya çocukken ~ 
nesi tırnaklarını köşeli kestiğin • 
den, yahut ilk gittikle ri manükür
cü tırnaklarını beyzi, sivri veya 
yuvarlak yaptığından her ne su .. 
re tle olursa olsun tırnaklarının 
her zaman ayni şekli muhafaza 
etmesini i" ' er. 

Halbuki ınlar tırnaklarının 
şeklini, biç, ni değiştirmeği se • 
verler. Bir müdde t uzun, bir müd 
det kısa, bir müddet bL,'Zi kesti • 
rirler. Sivri tırnağın ellerine da.
ha ziyade yaraşacağını kabul e -
derler. Bir müddet de o şekilde 
devam edorlPr. Sonra yuvarlak 
şekli beğenirler. Velhasıl her za
man biraz daha güzel görünmek 
isterler ve tırnaklarmın cilasına 
dikkat ed~rler. 

Erkekler ekseriyetle tırnak!a · 
rmm k "silip t emizlenmesini. gü. 
zel şekil verilmesini isterler ve ci
layı sevmezler. Tırnaklarının gü • 
zel cilalanmasm1 istiycn erkekle
rin çoğu kuma.'} satanlardır. 

lerinde yaşıyan sessiz. uyrnl, ve gagrılrrm~ tutturulan bu gözlük
b.riibirini seven bir çiftti· j ıer .sayesm?e. kırmIZI renge alış.. 

nıakta ve sınırli olmamakta.dır. 

O günden sonra manükilr için delenmesinilen ileri gelir. Birçok 
dalıa sık gelmeğe başladı. Arasr- kimsler bu lekelerin ç1kr.şım ya. 
ra, dudaklarmda hafif bir gülüm- yeni bir şey giyeceğine veya ma.
semc görülüyordu. Bir gün onu nükür..:ünün beceriksizliğine verir
tanıyanlardan biri kendisinin genç ler. Bu doğru d"ğildir. Mutlaka el 
liğinde blr felakete t•<i'radığını ve lerinf.zi gayri ihti.yarl Iıareketler
cndan sonra yaralı bir kalple da;.

1 

le dikkat etmeden masaya, san
ma mahzun durduğunu söyledi. dalyeye çarparak benekleri ken -
Gen.c kocas~ ona. ihanet etm~, en diniz meydana. getirmi§sinizdir. 
sevdiği ahba;bı ile kaçmıştı. o za.. Tırna'kla.nn mavi olıııaılE kaDm 

Manüküril seven kadınlar her 
~aşta n!leri.ne, tırnaklarına dikk~t 
ederler. Halbuki erkekler en zı· 
yade otuz bes, kırk arasıncla?"kcn 
manHtüre ehemmiyet venrler. 
Genç erkekler pek nadir, ancak 
ziyafet, balo, düğün g bl hlr yere 
davet edildikleri veyahut nişanlr
larmm evlerine gidecekleri zaman 
:aıanUkür Y.Slltırtrla.r. 

Bunlarda başkalarmm kendi,. 
]erine karşı fena niyetlere sahip 
olduklarını söylerler, mek-tcpte 
iyi çocuklarla arkadaşlık yapa. 
mazlar. Mektep muhitlerine inti.. 
bak edemezler, hakim olmak is. 
terler, inatçrdırlar, istediklerini 
elde edinceye kadar ısrar eder. 
ler. zeki olsalar tenbel oldukla.. 
nnd:m bundan istifade edem~ 
ler, kendilerinden birkaç yaş kü
çük çocuklarla aynı sınıfta okur 
lar. Bütün bunlar sonradan ka. 
zanıl.mış temayüller olabilir. Ço. 
cuklarda görünen kin, hiddet, 
§iddıet, gurur, kendilerinden kil.. 
çük olanlarla. arkada,,ajık yapm~ 
gibi haller bed.'.?nen mevcut kusur 
ları telifi maksadını güdebilir. 
ler. Ten:bellik bunlar içinn bir va 
srta olabilir. Ç.Ocuklar bu SUr€.tle 
yaşrtlan ile aynı sınıfta bulun· 
ma.\.-tan kurtulurlar ve kendil~
rinden küçük olan çocuklar ile 
aynı sınıfta lnıltuımak suretile 
hakimiyet elde edebiliıler. 

Gerek doğuşta paranoiyak 
ve ge-.rekse bu temayiillerin inki
safma elverişli olan cocuklar 
karşısında yukaı ıda da ü:aret 
ettiğimiz gibi cok ihtiyatlı hare
ket etmelidir. Evvelii. çocuklara 
yava.'J yavaş du umlarmı anlat. 
malıdır. ltiınadını kazaıunalıdır. 
Bunlara karşı takip olunacak ha. 
reket hattı mutedil, fa.kat azim. 
kar olmalıdır, zira bu çocuklar 
ootriteyi ~verler. sonra bedeni 
kusurların yok edilmesine çok 
dikkat edilmelidi!', çocukta r.ıev 
cut::a madünlük hissini ortadan 
kaldırrnalrdır. Bunun i~in ica.'be 
derse çocuğu aile muhit inden, 
uzaklaştırmalıdır. Ve nihayet 
çocuğun selfımeti namına burada 
da ev, mektep ve doktor etele 
verip ~~lışmalıdrrla.r. 

HAL1S ôZGV 
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Mer:mee 
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l. L'nn port::Jt aatrdofs !a 
croh: ete <..Uı~ ; mals tout m.ar· 
tcie1 njo:! • .!'im!, n o'est pim Ilı· 

tolUgtble quc pour Jes aaUqu.alres. 

2. Sar l'nut.Te ec ıssou semt scuJ. 
ptc s •es ıınnoirle... de famillc qul 
pos-;&:! lıı t-Our. 

3. Ajoutcz, punr complete la 
dccorıı:foo, quclques tnıces de 
baUc.-s sur lcs ecusson.e et i 
dı:ımbr ... "llcsı de la fcnMrc. et 
TOU pou10 ez \OU3 fılire une id.:: 
d'uıa mcınolr da mo.) co Age ea 
Corsc. 

f. .roubllals de dlre que Jee lı&· 
dmcntô d'hnbltatfon toucbent a 
la tour, et !!Ou,·mt s'y rat&aclıeat 

par lllDO comnuınlcatfoaı 111~ 

ıtcurc. 

S. ı. toar et la mafsoo de. del. 
la Rebbla occapcnt le eôt.6 aord 
do la placc de Plet?ıln~ra; la tGar 
et b ma.lsoa des Bıırrtcfol, le eô
~&ad. 

8. De la lt>ar du aord Jmqu'A 
la font:ılnc, e'Ht Ja promonade 
c1eoı della Rııbbb., ccUe dcıs a.nt
dnJ est da côte op~ 

'7. Dcputs l'enterrem"1t de ı.. 
femmc du coloncl, oa o'awalt Ja. 

\'U an membre de 1'une de 
eo11 d mc ra.mmes paratt re nr • 
aotrc côtt'i de la place qae cclwl 
qul Jul etnlt a...slgd pu .... m
.,ooc de convcntton tacıte'. 

8. Pour ~' ltt•r un detour, One 
allalt P:ı5 er dcu•nt la maboa ehi 
mıılre, lorqae sa llCletlr l'aftlldt et 
r<'n~agc 1 İl prcndre ae nene 
şnl Jes condu1nılt l Jem ....._ 
eaııs tnn-cn;cr la plate. 

- Ponrquol ee üranger! tW 
0rso; la placo a.'est.-elle PM A 

&eat le mondef Et • ,..._ -
.. \al. 

- Dra,·e CCEUr ! dJt toa ._ O.. 
ba... !:loa ,ue, ta .... ...., 

1 

ı. En arrivant nr la pJaee. o... 
lemba 90 p~ cıırte .. ... 
ioa Barrlclnl et 11011 fıWe ,- t... 
Joun elle eıat r CiM fb6 .. ka ... 

in. de &<» auıemt.. 

ıo. Ello rcm:rqaa qa'dkı9 

ftalcat t.rrfead!cs depula pee, et 
qu'oa 1 &\'alt pnıtlqa.6 doa u. 
ehcre•. 

il. 011 appeI?a arl.lhere <l°6rotta 
avcrtur en formc do mcur
trlcrcs', mwgecs entre do 
gnJSsC'll bflchcs ·oo lesqaenes 
«tn boucl c la pn.rtlo lnf6rletare 
d'une fco6tre. 

J!. Lorııqn'on t'.nt'ot çuclque 
attııq c, <ın e bnrrl~· e de la 
sort<-., et l'on pcnt, a l'ııbrl des 
lııfıch~, tlrer a 000\'crt• l5UJ' lcs 

ıılllnnts. 

ıs - Lcs lı\che ! dit <Jotom. 
ha. \'oycz, mon frere, dcji\ 119 
comm~ıcent a &e ı:;ardc.r: lls sc 

oadcntl mals 11 faudröl blen 
ortJr Jourl 

J 4, l.n .. p ü.crı d'Orso ,. le 
eôte sud de la pla.."e prodofsit uno 

nJo mı.sat.ton Plctnn ra. et 
fut r.on icl~e oomme unc PTCOVO 

•aa:ı.a. appo ~=~ de la tem6· 
rlt6. 

altUr.) 

C 0 J, O ::r B A 

?ti erime 

-az-

1. A:rmanm biri vaktiyle Ceno 
va haçını taşıyordu; fakat bugiln 
tamamen tahrip e<filmlş bulunu
yor, ıııcslL eski eserler meraklı
lannca bir kıymet ifade eder. 

ı. Ölelcl !evha üzerinde kulenin 
sahibi ol".n allen.üı banedno ar. 
mll.8I hlkked.ilmJştlr. 

1. Tayfnatı tamamlamak için 
arma levhalnn vs pencere kenar
ları tl.zerine bil' kaç ku?"lun izi 
ilAve ~nl%; hem bununla, orta
~da Korslkada b!r mtı:;• cm 
~at.o hakkında. bir fikir edincbıllr
sinis. 

l. Oturulan binelııuııı kuleye bl
tf§ik olduğunu ve ekseriya dahllJ 
bir yolla butın bağb bulundukları. 
m a6ylemeğl unutuyordum. 

1. Delta Rebbla'lılann kule Ye 

cm Pietra.n~ra meydanmm umul 
11.ewıu kaplar: Barrklnl'Jerin kule 
'°" m de cea.up semtini. 

1. Ş!mal klilealnden çenmeye 

bdar delta Rebbla'lılarm gezinti 

yeridir, B.t.rriclnl'lerin ıe:dnti ye
d de mukabil t&ra!tak.1dlr. 

'7. Alb&ym kanii g&nWellde.n
bert, bu iki aileden bir ferdin, 
kendlııslne mnnl hlr mukuele De 
learet edll.m.11 glb1, meydanm 
matabfl dhetJ llzerlnde göıilndtı

IQ hiç ftkl olmam.ıetır. 

1. Dolaşnala meydan nrm.e
•ek lclD o.. belediye rea.iııJD 

eri &ı8ndea pçeeeırtl, ba mack 

ka brdeıi onu fku ederek mey. 
dam pem.edes evlerine g6tilrftl 

blr anlıla slnne1l teklif etti, 
Ono: 

- Neda ıabmete btlanaJan! 
lıle)'daa herk• tela delil m.l r • 
dl " atmı .ordll. 

Kolomba kendi keıtdbıe : 
- Ne kadar ceaur!. Bata m. 

tik-• aına.c:u. diye a6y1Qdl. 

t. Uefdau perkea Kolomba 
Damdnl'lerta e\fl ile tard~ ara
... gtrd.l •• dU.,,antarmm peıı
eenüdtna ı&derbai ayumadı. 

10. Kolomba penterelerlll u 
bir a:naa ~nce lltper haline l:o
•ulmut oldulr.lıırmı •e bunun için 
•ardıere" le.r kullanılnuf old~ 
au gön!U. 

lL .. Arcbere,, diye, bir pence. 
renin aşağı k:mnma. kapatılan lri 
odunla: araamd& açılmış mazgal 

delltJerl §f'klfndeld da.r deliklere 
deııir. 

1%. Bir hllcum korlnımı olunca 
bu tUrlll bir alpcrleme yapılır ~ 

O'iwılann hima:;-c:;inde, ~l"ll..nme
den mUtccavlzler llzeriııo ateıa 

~IJOOllir. 

ıs. Kolomba: 
- Alçaklar! dedi. Bak, ağa. 

bey, :lındldeıı onlar kcnd.Jlerfnl 
korumaya başlıyorlar; eaklanıyor
lar, fakat h1r gUo meydan:ı. çık

mak lhnn gelecek ! 

U, Meydımrn cenup taroftndo 
Orso'nun görOnmeef Pietnıncrn'dn 
bUyilk bl'r te!!ir uyandırdı ve en. 
ret derecesine vamn bir yılmo. • 
mazl:ğın delili gibi tcliikki edildi. 

15. Ak~am üıtU y m ıı et-

(Bu .Otunda okuyucolaruıuun ~ 
uıemb yanınd.akl kupoa&a blrlllı.ıt 

ı:önderecıcklerl 

CVLEl'<ME TEKJ.tP'Ll:Rl, tf AL\ 
UA. t!) \'EUMI'., AI.Dl. SATDI 
et~ &kan matıJyetl baiır o~ kU. 

~u..ı. l&Alıbı.n plU'UlZ ... rolwuıa.) 

Evlenme teklifleri 

• Ll.ee Me%UDU 23 yqmda fyl bir 
aileden bir genQ, ltumral balık et.in. 
de ıızamt ııı.'?a yıışmda güzel bir 
kızla Lvlenmek ı.stemektedlr. Milliyet 
mcvzuı:bııh.8 değlldJr. lHacı 199) rem. 
zille mUracaııt • 199 

• Yatı y<.rmf, ılse mezunu b!: gene. 
camer, 16-18 yqmda blr kwa evlen. 
mele tatemektedlr. GUzel •. I ten çol: lyı 
ahllıkı tercih eder. lBaltacı) renWlıe 
müracaat • 200 

I ş ve işçi arayanlar: 

• Ortamektep memnu 1'1 :raşmda 
beaap ve daktilo q!erlndeıı ıınıayaıı 

bir .:-e.nç 1f aramaktacıır. IJUzel Ban· 
dırına otellnde Samiye mUracııat. 

• l<"ra.nsızca olarak ıtse 3 programı. 
na kaaar tcıııhlll matematik (besap 
hcnd.:aıe ccb!r, ıııusclleııat) derııler 

veril'. (0.A. 27) remzine muracant 
• Llse ona geçmlf dakWo tılea bir 

cenç u btr UcreUe berrıaog1 b&r &f a. 
ra=ııktadır. (8. 707 • .A.) rcmwıe mU. 
racaaL 

• Oni•entte taballbı.de b1r genç ft.. 
zik. k!mya, bl7oloıt deralert yertr. Bu 
deralerdea Ucmallert oıa.nıan yeuıuru 
u~ A.) remzlı>e müracaat. 

• Btr ytlkRk lklıaat " Ucaret mek 
tebl talebeat tatilde bf'r g11D n ~k 
tep Amanmda batt&da baD g1lnler 

bir ınQeuesede çalı§M•k llıtlyor. Ak· 
ara1 KOC1UnU1tafapap caddeal M 
auma.rava mtıracaallan. 

• Galat.aaaraJ lt.ııesl 8 !net 11mtuuıı 
kadar okumu~. gtlzel fra."lSlzca okur 
yazar n koııUF, daktilo btllr, blr 
ccnç 7azıhane •• dlğeı' mQeaeaelerde 
az bir OcTette it araml\ktadır. lateldl
lertn (8 E.U.P.) remslae ınektupıa 

mOracaatıan. 

• Yq lT, 11.ae 1:ılr1Dd muftaa ı)'1"d. 
mq Mr bayan, yazıhane, Ucaret.bane 
" btına benzer yerlerde JUi ~terinde 
calrp.ak Lltemektedlr. <s.A. tı) rem. 
ztn• mQracaat. 

• lAle aon mntfa geçmfl, Fmnmzca 
bilen " cabfmak mecburtyeUnde o-. 
lan bir bayan ruml mOuee.elerdeD 
blrtn2 taıa.tıue mQtenulp berbaılgt 

bll' lf al"Un&kt&drr. RlyUiyesl kuvvet
U. )'UISI IJkUr. (QohaceJıe) renızJne 

mOl'&CllaL • 190 
• Bir Onlverslte mOdamm tatD 

mtlddettnce çatqmak latemekUdtr. Rt 
yut maıomatı lytdlr. Herbansl 1:ılr 

mOeawede ~blllr. iB.H.E) rem. 
sme nıllracut. 

• lata.abu! Amertlwl kolejlnden 
m~ " Londra. Resent enauuıa~o 
b!Urmq maarif ehllyetnameslle llaaD 
6ğ"retmenııttne tayin ohmmt11 blr tıa. 
yan 1.ngOlZC'e deralert Yertnektedlr. ı. 
kametgaıııara da '1debUlr. (Bayaıı 

KJera) remzfııe müracaat. 
• Uzua mtlddet P&rllte katmq Ptjl. 

,.e ticaret me?<teblndc n 8orbondıt 

tahaD &örmU, bir bayan traııınzca. 

dakWo n &steno dersleri .ermektedir. 
lateno metodu be711elmlleldlr. TO.rkçe.. 
de da1ıU aart Uaanlan JUIU'• (H.A.> 
~mllracaat. 

• 17 791mda llaenln blrincl mutm,, 
dan &,Jn1m1f blr bayan. ~ne, U. 

le Mir avt.oar d• cb&ıe ,·crt, ee 
fut le wtc de comme.atalrea aaaa 
fba. 

(1). Marteter: Çekiçle d<Svmek, 
bozmak. 

(2). Cbambranle: Çerçeve, per. 
var (pencere hakkmda). • 

(3). Communlcation: a. lhtil t, 
irtibat; b. mUna.sebet: c. muha· 
bere, haber; d. tahrirat: e. teb
Uğat: Communlcations officiclles 
ret;ml tebUfat. ' 

( 4 ). To.clte (sıfat): zm:nt; a 
veu t "te, zımni ikrar; coııseıı. 
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carethııne ve bunıı benzer yerlerde' jı a••11111•11m O OK TANK HAR· i yuı ışlertnde çalışmak ı.ı:ıtemektedir. 

(S.A. 41) remzlııc mUracant. 
• Resmı vazifesi olau orta yqu 

ve yalnız b.r kr.dm Üskt~darda terci. 
han Paı.ıa Umnnı kuımmda yahut 

- --
YNaD• l'thbap n • Mrnst Preilıerrn Von Jun~er.fel& 

dıköyde bir aıle yanında kimlik ve q. 
yu~ lkt oJa ara.mn.ktadır. tzablı 

mektupla (Arl:ad&§ 4J remzine mllra. .._ 

• 6 . 

caat. ı----:-""'""!'--...-----;--....... ..-~.....,.~--~------~~ ....... ----~~ 
lfAmertkıın 6olejl ticaret ktsmm. 

dan mrzun lnglllzce tıcarl muhabcra. 
ta ve tercümeye Aşina, blrıı.z daktll<! 
t.ıllcn bir cenç iş aramaktadır. (Tezi§• 
remzıne müracaat. 

• Antalya matbaıısmda mUretUpllll 
mak1flstılk yapmış, daktllo bilir, aı. 
manca okur yauır, franBTzcn teren. 
meye muktedir, spor yazuan ynzabt. 
len o:-tamektep mezunu bir genç mu. 
aasıp "lr lş ııramnktadır. (8.:N.T.) 
rem:ı:lno mUrııcant. 

• Blr hemşıre mektebi mezunu ev'.D 
de hııst.aıara her uırıtı enjeksiyon ya 
par: Ööm"r RUşUlpap sokağı nume. 
ra 34 TP§Vlklye, Muradiye. 

• Tıcnrcthııne ve mUesaeaeıertn ban 
ka. gUmrUk v knmklyo l§lerlnl mO 
kemmcı bir surette bnşarabi\lr bir 
genç iş aramaktadır. (Droç) remzine 
mUracaat. 

~ .ı 7 yaşmda ortaokul merunu. rı. 

azly~sı kuvvetli bir "'nç '' ara. 
mal<t:ıdrr. Beş1kta1 vaJd!!~Şme Ak. 
tar sokağı numııra ~ e mUraacaL 

• L&ae bire kftdar okumuı, pmct 
sıhhi~ mektebinde okuyan blr c~ 
taWde Çtllı.p.btl~ğt b!r lf aramak. 
tadır. Yazım eert ve okuııaklıdtr" Ko. 
camuıtatapqa caddesi Dnutpqa 
farb.ana mektep eokağı 21/1 A.ILV. 

• 17 yqmda Uae 2 de klmaeıı!z bb 
genç tt aramaktadır. YllZ"aı gtlzel 
rtyazıyeai kuvveUldlr. #.% blr Ocretle 
çahpb!Ur. lÇalS§kaıı TUrk) re~ 
ınUracaat. 

• Hatcmattlc 'ft ft:d'k demert. ıır. 
male kr.tan ll8C ve orta okul t&lebete. 
rtnc en uygun prtıarıa denı, (mate
lllatlk> remslDe mllracaat. 

• Orta mezunu, aakerllkle aılkuı 
bulwuıııyaıı dkl yazılan" dakWo 
bUen btJ' baJ ll aramaktadır. (B.I(.) 
re~• uııracaat. 

• lı:ebotu nahl,esi ballım kAtlpU. 
tinde ~ Ura Qcret w köy kt.Upllflnl 
de yaparak aynca 10..115 Ura kadar 
k1 ceman 40 Ura maaş alacak ve bllt.. 
hıra memtıl' olabUecek ıs-~ yaııtann. 
da orta tnhııtlU yazut gUı:el bir ıenç 
aranmaktadır. tauyenter Be)'oğtunda 
TarıabaıımcSa KircÇhane 90k&gmda u 
numarada Jııluaaffer Ulkere bizzat mO 
racaat edeblllrler. 

• Ute .on sınıfta ClakWo bilen bir 
pn4; tıss herhangt bir ınQeaseJK'de lf 
anım-ıktadır. Blr eenehl aile yanmda 
da ev ıştcıinl d JB.P&bllir. (Y.A.J rem 
mae müraeaat. 1'16 

Aldırını:ı 

Atal* nıınmlan ,..a11 tla • 
lnl7~ aamlarala ~
mektuplan ldarebaaembdell bcrp 
.alıabtaa öj"leye kadar ye,.a ...,, U 
*- eoara aJdlrmalan rtca oluaar. 

(Pak 81) (8. 1) •(K. Jııl.) (11'. E. 28) 
(Çevik l~lS) (Tekyıldıs 8) (Nesibe 17 ı 
(Bayan qçı) (Hadi.ye) (%092) (A.2ıs) 
(Öğretmen) (G&Ul ın (Arjan) (S. 
(K.12) (Yıtnıııı:) (Öğretmen) (Arjan) 
(S. 87) (Y.A.> (Mar) (Droç) (X. N.) 

(Çnl~kan TUrlcl (S.207.A.) (Erol) 
(Kazanç) (Faik) (Y~k) (Tel) 
(R.ç. 8lS) 

rafında toplanmq olan bibırafla.r 

için bu meeele eoruıuz tef'sllere 
yol açıuı bir konU§m& mevzuu ol
du. 

tement tacite, zmuıt muvafakat. 
(5). Engager: a. davet etmek, 

bağlı tutmak: b. 11evket.ı:ıck. 
(6). archcre: İtalyanca olan bu 

kellme delik manasmı taınmmun 
c.der vo askerlikte ckeerlya ıne.z· 
gal delikleriyle müteradif olarak 
kullanılır. 

(7). nıeurtrl~re: Mazgal tellği. 
(8) a couvert: gizllce. 

1Kt HlJCVM DAL.., Si 

Güze-1 bir tcsadlif ce"ti olarak rimiz meş.gtil olsu-1 :ı.r. 
idaremdeki boliik en başta gidi. 
yordu. Hiç bir tarafta düı=man 
yok. SCzanne şehri çukurda vü_ 

cude getirilmiş bir şehirdir. Et. 
rafta yan kalmış yol inşaatına 

tesn.düf ediyoruz. İkinci tabur 
bu yo])ardan kaçan düşmar.ın bir 
zırhlı kolunu ateş a!tına ı.1.:n~ğ~ 
muvaffak olcfa, 
Şehre giren kumaı da heyeti 

ı;ehri bomboş buldu. istasyon ci. 
varında albnı3 tonluk üç Fransız 
tankı vardı. Kumanda heyetinin 
emrinde ancak uf ak ZJT'hlı bir 
tank bulunuyordu. Küçük Atman 
tankı, karşısına çıkan bu üç 
deve karşı bir şey yapamryaca
ğmı bildiği hal ie uf acık topu ile 
ateş açtı. K.ıalıraman bir ırkın 
evl:ltlan ola.n Franı;ı:rJara gelince 
hemen SM'Ştıla.r. İkinci ta.bur 
ilerliyerek bir çok esir alırken 
bir tayyare meydanı ile karşı. 
taştı. Tabura refakat eden moto
siklet eratı, tam gaza basarak, 
meydandaki altı bombardıman 

tayyaresini ele geçirdi. Tayyare 
meydanı ete geçirilmeden hava. 

.. SEN'' NE!m.t 

KIYILARI!\.TDA 

Saat on sekiz buçuk oldu. A• 

lay, yirmi dört saattenberi yol
da. Erat btı yirmi dört saat 
zarfında istirahat namına bir 
şey görmedi. Dü.5111an1 takip e. 
derken, takip taarruz şeklini al· 
mıştı. Baıbonne havalisine var. 
dığımız zaman muharebe~ tu· 
tuşma.k istiyen bir kolu daha c. 
sir ettik. 

Birinci tabur, dilşwn.nla biz. 
den daha fazla temcın:ı. geçtiği 
için mühimmatsız kalmıştı. Bun. 
dan dolayı bulunduğum ~bur 
tekrar en ba.~ta olarak Herl ha
reketine ba .. 1adı. Birinci taburun 
yanından geçerken bu taburun 

ln:!mandanı ciddi fakat parlak 
bir çehre ile §U emri verdi. 
"Alay, Sen nehrine kadar iler. 
liyecek, Marcillydeki köprilyü 
ele geçirecek ve Romilly civaı-n'" 
da köpril başı teei.s edecek.,. 

\anmağa muvaffak olan btr avcı 
tayyaresi, meydandaki Fransız Vazifenin ehemmiyetini idrak 
esirlerini h~aba k~tmadan mit. ediyorum. Köprü sağlam olarak 
raly5zlerini Uz.erimize boşalttı. ele geçerse ordunun diğer cl1zü. 
Krt'aya. takviye taburlariyle tamlnn plii.n muo:ıbince Sen 
gelmi§ olan genç bir asker, ace- nehrini geçecekler. 

milik eseri olarak yere iyi yat.. Ordumuzun bu k5prüdcn g.oç. 
madığı için başından vuruldu. mesi. dilşmanın ric'at hattmt 
Tayyare hUcumu başka hiç bir kesecekti. Sn.ğnnızda ve solu_ 
kurban vermedi. muzda bulunan dilşnıan ateşine 

Birinci bölük bu esna.da lstas- ehemmiyet vermiyerek llerliyo. 
yonda.n hareket etmek üzere 0 - lar. Tanklar bütün sür'atleriyle 
lan bir treni durdurdu. Trenin ilerliyor. Bereket yollar iyi ol 
boşaltmak U~re olduğu iaşe duğu için fazla sarsılmıyoruz. 
mal~esl bizimkilerin çok işine Kalbimizde bir tek nrzu var: 

ynradt.st t. d k" 
1 

, t·rı . Ma.rcillydeki Sen köprüsünU ele 
a.syon aı ı o.mmo ı enn . k 1 

ocakla.nnı, bernyı ihtiyat oon- 1 geçırmc · Yol uzun değil. A~~ oldu. 
dürdük. Alay SCzanne'i bu şekil. Gök ileri hareketimize mfınl ol. 
de iıroal et.tikten sonra her taraf. 
tan pb;:ıdeler gelmey"" başladı. mak istiyormuş gibi oluktan bo. 
Askeri vaziyetin ne haJı:le oldu. şalırcasma yağmur yağryol. Fa. 
ğunu bilmiyorduk. JYJ~mana ge. : kat yağmurun bizi himaye et."Uİ§ 
lince, I·ıt'alarmm ııerelerde bu. olduğunu sonra anladun. Tali .. 
lunduğunu §aşırmıştı. Her taraf. himiz varmış. 
tan roir akıyordu. E-:irterin a.rn. DUşman i~rto.ll altmdnki ara. 
sında.. . biraz evvel t--yyaresile ziden geçiyoruz. Düşmanın dik., 
bizi makineli tüfek altma alan katini çekmemek için ateş ctmi. 
tayyare bfnbaşıc::ı da vardı. & yoruz. Yağmur ve sis armalan. 
saret ona ağır gclmemiş olacaktı mızı gizliyor. Ufak bir tedbirsiz. 
ki tankianmıza yanaştı, onlan lik veya talihsizlik, işimizi bo. 
muayene ederek mUkcmmel bir z.abilirdi. Dtişmanm geriye gön. 
almanca ile baz! sualler sordu. dereceği bir telefon haberi, ileri 

Biraz ısonrn Şehri, kardeş ala. hareketimizi durdurabilır vo ku. 
ynnt?.a havale cdere1c ileri hare. mandanttr m kal-§1 lropaze olur· 
l:etine devam ettik. Cenuba doğ. duk. Bızi görmUs olanın a.klma 
nı ilerliyorduk. Sağdan soldan telefon ctm veya telsizle haber 
ılerliyen düşman kollarını öldil· vermek gelse işim.İz haraptı. 
rUcü ate~imiz altına altyor, ~ir Yoksa telefon ed.;;ıen oldumu? 

AN AJ..1 Z ve TEORi P.t.liyordulc. Mııksadnnızt öğrenip köprilyil 
Polonvada olduğu jti.bi <Hlşınan havaya uçuıdular mı? Asfalt 

de ri· pniv~u:Jesinin umacısı idik. Hiç yollorc"'n, araba yoll:-rmdan yıl. 
bir kö~ı \'C ·a l·ftL alın l'l1uknveme A,:ığrt .ıld cilmtetcrl tUrlcteye 

ç<'vlriniz: 

a. Je no J!lıınqoe de rien. 
b. Jo manque de quelque cbosc. 
"· Qur!que chose nıe mnncr "· 
d. A qul tout mıı.nqu , Di •u 

re< te cncorc. 
"· Votl3 mo mıuıquez qu nd Je 

"'n la caınpagne. 

1 t. Ce cbevnl mnnrıue 
gueur. 

g. Sı je m'en vals, j 
qucrai. 

h. Orso etit trlste 
Lydio Jui mnnquıüt. 

göstclıniyor tank1arnmzm bir dırım sfü 'atiy!e yuvnrlarıyonız 
vous ma.n- iki top ateşile hemen teslun olu. Köprü sağlam olarak elimlre g 

veı iyordu. Tankları gören düş. çecek miydi? Ka:-anhk adama. 
p:ırcc que man piyadesi hemen uysatlaşı. kıllı basmL~tı. Marcilly önlerin 

~'Ordu. Aldığımız cdrlcri geriye vardığımız zaman önümüze çı. 
ı. Penda.nt les vncancc;s1 

livı c:.ı nous manquent., l 
goncrormeklc iktifa ediyorduk. kan düşmanı kolayca esir ettık 
Onlarla meşgul olmağa vaktimiz 
yoktu. Arka.dan gelen piyadele. ( Dn•aını rn r ) 
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yolu 
Boyük Milli Roman Nakleden: Muzaffer Esen 
.. ~ - Yazan: MAH.YIUT ATTiLA AYGUT Rahmi ile ilk karşıla.ştığrm gün 

kalbimin da.ha hrzlı çarptığını ve 
arttk bir daha. dirilmeyeceğini 

sandığım sevmek arzusunun to
murcakl.andığrnı hissettim. 

İhsan, ~ ; ln kendi.sine 
~rilen vazifeyi yapmak için 
ıu: adc ıstiyerek gittL Teyze; 
liasında .kmah Jnll"ban. JlOStu 
'elinde bitip tükenınek ~ılnııyen 
ifi!e namazlarına baş aTnl§tı •• 
ec.rniye ile Kemal de bahçe Ü.. 
•rindek· od ,.,,.11:1tdiler. Gün. 

1 aya. ~· ardı O -
k g~teleri okuyorl · gun 

raz dar alnı n-"-- ~ıı..· • ah • .. lUotUlJ. 6 WJı sıy 

gözl~~ı gülen 'Ve ağla.yan bir nem 
içe~ı~e daiın:ı pnrla:ktı. 

Huzunle lcb:>S6ilm onda o k 
d faz! . ~ 
ar . . a. lıtltiıaç etmiş ve o ka. 

d~ .. ~·nbırler:ine kaynaşmıştı ki, 
güler • .:en ÇU.kurI san dudak ke-
narl:ı.n '"l ~ ag arken ic sızl~tan ma.. 
sum hali Ondaki gizli ve mruı.a11 

Dört senedir bütün hayatımı, 
bütün vaktim~ ve bütün <lüşün
oelerimi, ba:balarınm son ncfczin 
deki ricasını yerine getirmek 
için, iki küçük yavruma hasret
miatim. 

ai kemal Yine 3~ ııvurdunu 
oldura, doldura .A.n:ıd<>l da mil_ 
hareket· 'd . .ı.orı şefler a-

-zem-· · ~ k gın ayn ifadeleri ayn 
as .alrklarryıdı. Omı bu acı hadi. 

sede ktırta .. 

Hayatta b:ı mukaddes vazife
den ba,,ska bi.rşey gömıiyorum. 

Kocamın genç yaşta ölümünden 
sonra dünya gözleriınin önünde 
karanlık ve renksiz kalmıştı, ha
yatta. biricik tesellim. çocukla.. 
rmı.dı. Yalnız tek bir arzum var-

~ ı ı are ew--· d"' ran ve ona on gun. 
~~hinde atıp tutuYordu. 
kenıaı b' 1 k ..nbi dudakları. un ır ısı ~· 

1 
u~ ~ki.ki bir arkadaş eevgisiy. 
~ agtanan Kemal !bile Necmiye_ 

~'~ akşumki kadar derinden 
tıe : ıl edeerek görmeımtşti. Gaze. 
Nsıni .okurken bir nrahk gözü 
te eenııycye i işti. O da, ıbir gazc_ 

arasından: 
- Alcak di • ıtJldandı. l1t· ~ } e nı gU .. 

1 arkndruı saııtlerce. nun 
y · 

1 
. . tnb ın ıl e gc<:e. 

C"Inl l d'. N ·ve :en ısı. 

un d ed.. egcı'bl henüz on 
sov ıgı . 

ttlı Yaşı~ aolduraı1 g~ bır 
~Zıh. E to , J:;~ı çagmda n ' en . . . 
'111 b büyÜk hfıdisele:m. ~~eı:
ıne !!ok be kiJnSCS!zlıgıydı. 

n se p 'rd""· illllesi d w uııda g~ı ıgı 
ı ogum son . - lük 
~l' hast 1 1 yirrnı gun a ı~ a onu 
teıı Yetim bıra.kznıştı·· Ba~ası 
ir d~L 

1 1·cıti Necmıye. «ııa ev enımenı " · . . 
i kenc1ı ı· ,_ b"viitUP yetıştır .. . e ıy~ u. d w 

ll§ti. Büyük harp basla ıgı ıa. 
tan lzmirde bulunuyorlardı. 
lt ~~:la 32 nci alayla ?na~ 
aleye hareket enıriJı.1 aldıgı f;iin 
lricik ... u Yusur ....,___ yavrusu,. . "f;Y 
..... ,,,. bır aı·k 
""lllde ııok sevdiği • . ada. 
lnın evine emanet etm~ştı. Dört 
il ~Uren büyük ııarı> ıçeri.~inde 
t defa yarala~ l~bula 
~ılllişti. Bu f1rıı3 an ısr a... 
r ederek tebdilltav~ aldığı za. 
fnlar tzmire de gıtmişti. Nec 
iye Yusuf ~ kızlariyle rne~ 
~ gldiyord1J' 
~ oitip. f'>~ defa Adana._ 

!.b. lzmire geıdıg 7:3111an tekaüt. 

tliniı istiyerek ~Iın~e a'\ılcun. 
l.ki üç beŞ ı:,uruş ~ Seydiköy" 
~ bir ba w aJtırak .LSletnıek . t 

g uı,erınd ıs e. 
Otuz }'11 e laşıdı'=1 

l'?tıayı çııcartIP hayatta Ye~i 
~ faaliyet saha:'ına atıldığı gün 
~· . h . ...,3yesız kalmış to 

mı 1ı.. 'b' .. Y ve 
Ji~ b' . -~nn gı ı go:rdU "'--
"<. ır llı:t<'"'- • 4Vp 
"- . 1 ~,., ve kıhç kad"- • 
m ona sı il-'· ""' Yar 
1Uı1amıştı. O~ sı~arda siy<cl 
~Yetlerde bttsbutun karıfJnıı§
• o·· anıJl ahenk ve Şirao:.ıv.' ucy r • t' ~ı 
•t\tlnm.ştll· '\ azıye ı tebiikeli 

!:
?'en Refik bey ~ldrğı bağı balı. 
Yi t r.ık kmyle beraılıer t 

1 il , . ""T S. 
f?ı·buln, gehnıştı. J.~ ecnıiye ba_ 
Jltnağa n:ıuhtaÇ bır baba için 

t beJJl evlat olmuştu h ana · ou. 
• • ..ı: .. ki o; yaşının kendis' 

l ıcını.,ıµ w• - l.. 
r Yükıı>teJJliye~gı. agır §artlar 
tında bi.raZ ezılmış kavıı.ıhnuş 
~iYdı.. :sııb351 .~na. . annesine 
k ı... ___ ..ı·Q-ini soyler<lı. Yekten 
•J\:n~ıo . b 

an üzerinde tesır ıra.kacak 
gü ıı··· ,oldu .. Fakat nıüte. .ıe ıgı • . . 

sip bir vncudu sevımı1 bir 
·~·· , 1 • ..,..11 kaşları "h· .. u vardı. ı~a ıı...,.... • uı_ 

~ lc.ı.ı ta amc.asın~~~dafaa et .. 
ek niyetinde degıld.ı. Faka • 
r hakikati ifşa etmIŞ ?hnak 
rı, padişaha cevaP verdı: 
.,_ Amcamla benim aram a .. 

~tı. B un yanından kaç.. 

olnıyordu ve çok dalgındı .. 
l{urtuıu.:i mesuliyetini ilzerino 
~.dığı bu genç kIZlll kederli yü. 
Zunde sevim11 bir gtlzelJik vardı. 
Ona bütün içiyle ve bütün dost 
8evgi.siyle acrdı. Yirmi günlük 
iken anasını, en sevimli en 
İdrakli ç~ğında da babasını 
kaybetmiş sayılan bu güzel ve 
masum kızın bütün 'bu felaketle. 
l'e maruz kalması için nasıl bir 
sebep ve günahı vardı ki .•• On. 
dan hakikati saklıyorlardı. Re_ 
fik bey İEokence ve ıztrrap içeri. 
sindeydi .. Hatta hir arkada.51 o_ 
nun için çok hasta olduğunu söy. 
remişti. Kemal elindeki gazeteyi 
bırakmadan bu masum tabloyu 
dakikalarca se;Tetti. 

Merhametle kanşrk bir sevgi_ 
nin içini kemirdiğini hissediyor. 
du. Ona yardım ettiği, el ıu.zat. 
trğı için seviniyordu.. Fakat, 
kendisi neydi ki .. Öyle bir dava 
ve öyle bir iş içerisinde bulunu. 
yortlu ki: Yarın kendisine de bel. 
ki ayru ~kilde acryn.nlar bulun2-

cnk ve za.Yallı diyeooklerdi.. Ne 
olursa olsun o enerjisini bu sa. 
hada snrf ctmekten gurur ve ifti. 
har duyuyordu. Büyilk davaların 
ölümü uğrunda harç edilecek, 
feda edilecek Ferdin ve şahsm 
nasıl bir değer ve kıyın-ti ola. 
bilirdi ki.. Bir aralık başını kal. 
dırarak elindeki gazete)i bırak. 
tı ve se.slencli. 

dı: Onlar için ı;alrşma.k ve onların 
her ihtiyacını karşılayabilmek. 

Onların muhtaç olduğu herşeyi 
verebilmek için ne yapmak 15.zmı 
geleceğini düşünüyor, gece?eri 
sab:ı.hlara kadar uykusuz kalı. 
yordum. 

Hayatla çarpşnak için hazn
lan:nış değildim.. Bu haris ve 
kendini küşünen insanlar kalaba.. 
lığının arasında boğulmamak t
çin nasıl yüzüle<:eğini öğrenme .. 
miştim. Feritle evlendiğim va.!dt 
ancak on sekiz yaşında idim. An· 
nem. babam beni çok nazlı bü· 
yiitmüşlerdi. Kısa bir zaman içe. 
risinde baıbamm ve annemin ölü· 
münden sonra hayatmım bütünı 
alakası Feridin ~rinde toplan. 
mıştı. 

Ferit öldüğü vakit Mahmut 
iki ya.'.}mda, Cavat altı aylı:ktı. 

O vakit Meta kendimi kaybet· 
miş ıbir halde, ekmek parası ka. 
zanmak ve yavrularnnı büyüt· 
mek için ifj ara.mıya OOşlacllm. 

Teklif edil-en ilk i~i kabul et. 
tim. Çok zengin ve s<>k kibar ibir 
ailenin yanma mürebbiye olarak 
girdim. Ha.."limefendi çocukl:m.· 
mı yanma alınıya razı olmu~tu. 
Bana, garaJ13.rmm üzerindeki üç 
odada yerleşmek müsaadesini 
wrdiler, oraya taşındmı. ve ora. 
da ÇOCUıklarım için. bir yuva kur
mıya uğraştım. 

Çocuklarını gürlrliz ve e:ılıhatli 
idi. Babalarnu hiç bilmiyorlardı. 
Sanki hiçbir felfiltet görmemiş 

- Necmiye hannn. Yine pek insanlar gfüi sakin ve neşeli gün· 
dalgınsınız.. Hatırımda ilren so- ler geçiriyorlardı. . 
ravım Canip beyi bulmak kabil Fakat aylar ve seneler geçtik. 
ol~rsa Mulltar beyin evine gö. çe istikbal lbeni çok endişelendi.· 
ti.irdüğümüz eşvaları da oraya ' riyordu. Kendim için hiç birşey 
nakledelim. Olmwaz mı? salfetmiyordum.. Bütiln kazan. 

- Buna ne lüzum var. Bu giz. zancımı çocuklara hasretmiştim. 
Ienme muvakkat olmayacak mı? Şimdilik ipin iki ucunu bir araya 
Hem babn.nım yakrnda kurtul~ getirebiliyorum. Fakat çocuk!a
ca i!tnı .söylüyordunuz. Buna ne rın ihtiyacı artacak, mektep mas 
ıu:um var.. rafla.rı çikacalrtı. Kağıt, kitap, 

O; bu sözü ne ı~atlar ümit do_ kalem paras!nl nerO<!en bulacak. 
lu bir heyecanla söylilyordu. Ke- tmı. Halbuki bert onlara mümltün 
mal , bu masum kızı yaşa tan ü_ olduğu kadar yoksulluk çektirme 
midi kar<?rtmamak için hemen mek için ~mıyordum. 
cev .. p verdi: Sadi!"' hannnefentli çok kibar 

(Devamı var) bir cemiyet kadmı idi. günleri 

Y ıldmm, Martanın sözlerini 
dikkatle dinliyordu. 

- Peki ama, dedi, sen Tüı-k 
I\! i .~eviyor muydun ki, Mirçe. 
rı :n bu hareketini ho§ görme
din!? 

ziyaretler, eğlentiler ve toplan
tılar arasmd:ı. geçiyordu. Hanr.. 
mefendi !bana ibir anne şef. 
kati ile bakıyor. ara.sıra karşısı. 
na alıyor ve uzun uzun konuşu
yor. 

- Yavrum, ya~mmak sadece iş 
görmek demek değildir. Evet, iş 
bir zarurettir, bunu lbilirlm. Fa.. ' 
kat bir parça da eğlenmek 18.zım.. 
Hayatta seni de alakadar edecek 
birçok şeyler ıbuluna.'Jilir, sine' . 
ma, musiki, kitaplar vesaire... ' 

Hannnefendiyi inciteceğimden, 
hiç korkmadan !böyle şeylerle uğ" 
raşacak kadar rengin olmadığımı 
söyledim. O, bütün anlattıkları.' 
ma rağmen fikrinde israr edi· ' 
yordu: 

- Kocanızın öimünden nonra. 
r1lrr-01ak istemek·c hata ettiniz. 
Siz da.ha çok ~nçsiniz ... Hayat. 
ta kendinize layık bir arkadaş 
ibulabilirdiniz. 

Sözünü kestim ve acele acele: 
- Hayır, dedim. Hayatta kim· 

.seye ihtiyacım yok. çocuk.lanın 
bana yet~ir. 

- Bu.gün için öyle ... Fakat ile
ride evlatlarınızın da sizi bıraka.· 
cağı 'bir gün gelebilir. O vakit ne 
yaparsınız. Bu yaşta bir mezarda 
yaşa:mrya hakkınız yoktur. He. 
nü:z çok genç olduğunuzu düş~
nünüz. 
Kadın doğru söylUyordu, he_ 

nüz yirmi yaşmaa idim. Beni ço
cuklarunla ibera.ber görenler, bu 
iki çocuğun annesi olduğuma i. 
nanmak istemiyorlardı. 

!şte bu sırada Esma ile ta.rur 
tım. Esma rüzgfu- gibi oynak, 
neşeli ve lakayt bir dm:lı. Kona. 
ğa komşu, ortaha1li bir aileni~ 
kızı ıdi. Bir avukat yanında~ 
şıyordu, fakat boş vakitlerini 
bzide, bilhassa be.nim ve çocukla
rımın yanında geçiriyordu. 

Bu kızm kafasında istikbal 
düşüncesi diye birşey yoktu; her 
gelişinde uzun uzun beni azar
lardı: 

- Somurtup düşünmek neye 
yarar? Hayat bir köprü keme. 
rine b~nzer, her gün su taşlarına. 
vura vura geçer, bu kemer bir 
gün yıkılacaktır, fakat o günü 
düşüJl"'..rek niçin üzülmeli n •la· 
rm köpüre köpüre aJnşilc "gien. 
mek daha. tatlı değil mi? 
Esmayı adeta kıskanıyordum.. 

Bu şeytan kız öyle hiçten eğlen· 
ecler yaratıyordu ki! 
Herkıesle kolayca arkadaş otu. 

yor, herkes onunla beraber bu.. 
lurunaktan hoşlanıyor. Konuşllr" 
l:en herkese tatlı söylüyor. kinı. 
scye aikayet etmiyor, arkadaş
lığı tertemiz bir çocuk arkadaş. 
lığı gibi. 

Ah, keşke ben de onun gfbi o-
lnlabilseyclim ! . 

Ve günün birinde o da oldu. 
Artık mesut, çok mesuttum, 

çflıı1d1 l!leVTyorilum. 
Ve işte bu aşkm iki kelime ile 

hik~yesi. 

Bir cuma akşamı Esma yine 
bana her va.kitki gibi çıkışıyor. 
du: 

- Zavallı çocuk. Lüzumsuz 
)"ere hayattan iğrenmişsin, gün
di.b: aJrpmJara. kadar çalışmak, 
gece de çocuklarm elbiselerini 
yamamak yaşamak domek değil. 
dir ki ... 

- Ne yapa.bilirim! 
- Yarın akşam benimle 'bera· 

her gel de hayatın ne kadar eğ. 
lenceli olduğunu göstereyim.Ben 
yarın bir kır balosuna gidiyorum. 
Seni de beraber götürürüm, sa
kın elbisem yok deme ... Yesil ro. 
bumu sa.na. veririm, ben maviyi 
giyeceğim. 

Orta hizmetine bakan kadın 

ben gelinceye kadar çocukların 
yanından ayrrlmıyacağmı vande
diyor, bu teklifi kabul etmem i. 
çin israr ediyordu. Bu kadm, be· 
ni yeşil rop içinde, dalgalı saçla. 
rım ve kırmızı dudaklarımla 

gödüğü vakit şaşırıp kaklı. 
- Aman ne kadar da güzel ol

dun, yavrum. Kimse sana iki ço_ 
cuk annesi diyemez. 

Baloda gürültü, kalabalık beni 
tam.amile şaşırttı. Kocam sağken 
hiç eğlence yerlerine gitmezdik. 
Binaenaleyh çok az tanıdığım bir 
kızın yanında, hiç tanımadığım 
insanlar arasın.da adeta ürkü-

Yıldırım, genç Macar kadı
nmtn ne demek istediğini anla
yamocb. 

- Bizansa iltica ettilerse, 
canlannı kurtarmışlar demek
tir. 

~ 
en on . .. .. 

~tnn. Ancak i~in ,,.. ynzunü 
) erunek istersenız •. haber .. ve. 
t;;·:ın ki, Mir~eyi daıma T urk. 
't a.!e h' d tahrik eden kral 
•1 v m e ,.. d f 
l.tiz~und idi. Hatta son e a 

- Tück1ere o zamana. kadar 
ne dost ne de düşman nazarile 
bakıyordum. Yalnız, annem ba 
na: "Ti.irkler çok kuvvetlidir, 
Cün~in birinde buralara gelir. 
lerı:e, yurdumuzu ba,tan başa 
i gal ederler ve bizi kılrçtan ge. 
cirirler. Amcnmm yaptığım be. 
ğenmiyorum. Biz onun gittiği 
Yoldun g'tmiyf'l m .. , derdi. An
nemin dedıkleri doğru çıktI. 
Amcanı ~imdi esir olmadıysa, 
mutlaka kendini öldürmüştür. 

l'l azan: lskender F. SERT ELU 

- 58. 
Dedi. Marta fikrini ve bildik 

lerini açıkça söyledi: 

- Mirçenin kardeşi Anton
yo Bizanstadır .. Kendisinin taz 
yikinden kaçarak Biz:ms impa
ratoruna iltica etmiştir. Şimdi, 
birihirine düşman olan bu iki 
karde~ Kostantaniyede karşıla. 
şırsa, ikisinden birinir. mutlaka 
ölmesi lazımdır. Çünkü, Anton 
yo çok miistehzi bir adamdrr. 
Kard10şini bu vaziyettf> görün
ce: .. Haniya, Türklete karşı a
tıp tP.tuyordun. Neden onları~ 
hakkından gelemedin de, bır 
k.ork~k harp kaçağı gibi bura. 
ya ıığmdm?,. diyecek.. Mirçe 

~nd 1' ,, • nından nynlaca. · ının, ya . d 
hn Rırada kralın bıı a amı, 

~c.:,"'8 g~lerek: "Siidzmund. 
n telam getirdim. ~ral daha 

e ~ınana kadar TürJJcre bo. 
l~n t:ğeceğini soruyorl., ded' · 
~.'rÇc bunun üzerine Mac'nr 
0 Yli.lerini ayakl.ırıdırmağa 
.. ~ladı. Bu hadiseden üç gün 

bnl'tl ben amcamın yanından 
~k~~ rak, annemin doğdu • 
r~ koye gelmi:,;tim. 

-Niçin) .. kendini öldür. 
mckle Eflakhlara ne kazandır. 
mıs olacak} O da belki kral ile 
birlikte Bizansa kaçmıfF• 

Marta ~rerde diz çökmüş .bir 
halde anlatıyoıdu: 

- Hayır, haşmetemaab l 
Mirçe dünyanın en inatçı adtım 
larından biridir. O her zaman: 
..E~er Türkler yurdumuzu iş. 
gal ~der ve müttefik ordulara 

karşı zafer temin ederse, ben 
k.,.ndi kendimi gebertirim.,. 

derdi. Mirçe bunu söylemekte 

kendjni çok haklı bulurdu. Çün 
kü, kralın tC1vikile l' da bütün 
ltöyiüye: (Kral her aavaıta gn... 

lip gelecek!) derdi. Bu zafer
den sonra köylünün yanma 
hangi yüzle dönebilir? 

- Demek ki, sen Mirçenin 
ya Bizansa kaçtığım, yahut ken 
dini öldürdüğünü zannediyor. 
sun, öyle mi} 

- Evet, haşmetm.-.ab ! O • 
nun bu dakikada yaşadığına i-
nanmıyorum. Kral Sikizmund
la beıab.er I3izansa ka-;mış olsa 
bile, orada da bu akıbet kendi 
sini bekliyor demektir. 

'1 
25P z 

yordum. 
Esma herkesle konuşuyor. her 

kcsle şakalaşıyordu. Birdenbire 
yanıbaşmıızdan birisini durdur
du: 

- Bana baksana Rahmi! Seni 
Şermin ile tanıştırayım. Şermin 
gökten inmiş bir melektir. Bu, 
zavallıya. öyle dik dik balona, o 
senin l 'Jdiğin krzlahfan değildir. 

Rahmi elimi sıknrken bütün 
kanım yüzüme fırlamıştı. Yer a· 
yaklarımm altından ka~ıyordu. 

Şimdiye kadar hayatım tek bir 
erkeğe bağlı idi, kcx:amı tanmıış, 
on.u sevmiş, onunla evlenmiş ve 
ona, yalmz ona bağlı kalmıştım. 
Hatırası benim için mukaddes 
bir şeyai. 

Fa.kat §imdi ölü sandığım kal
bim diriliyor ve unuttuğum his
ler canlanıyor, Rahminin eli eli
me değer ve gözleri gözlerimde 
dolaşırken başım dönüyor ve top 
rak ayaklarımın altından çelci. 
liyor. 

* 
Beraber dansettik. Kolu be-

lime sarıldı. Bu hem tatlı hem 
acı l.ıirşey. Gözyaşları kirpikle • . 
rimde in::ilcndi; kendi kendime· 
"~rtık tahammül edemiyonım. 
Bir köşeye çekilebilsem,. diye dü· 

şündüm. 
Fakat onunla bir dakika bile 

başba.~a kalamadan saatler geç
ti. İstediğim yalnızlığı, anc~ 
evimizin kapısı önünde <bula.bil. 
dim. (Devamı var) 

bu istihzalar karşısında Kos
tantaniye sokaklarında açık a. 
imla dolasamıy~-:ak başını taf
tan tc>.şa \i~urup kend~ni öldüre-
cektir. 

y ılcimm gülmeğe başladı . 
_ Onların canı kıymetlidir. 

Felaketler karşısmda çabuk bir 
leşirler... k .. 

Yıldırmı Antonyoyu ço ıyı 
tanırdı. Onu çoktanberi öldü 88 

nıyordu. . 
_ Meğer Antonyo, Mı~çc; • 

nin ~errinden kurtulmak ıçın 
Biz:nsa iltica etmiş de haberi
miz yok, dedi. 

Marta ile daha fazla konuş-
mağa vakti yoktu. 

- Bu zeki bir kadm, ondan 
bir h<lvli malumat aldık Ken
disini bir cadırda hApsediniz .• 
Sonra tekrar konu~cağım o . 
nunla, dedi. 



Amerikaya giden 
albnlar 

Harbin başlamasiyle braber 
A vnıpanın bUtUn altınları Ame. 
rikaya akmağa başladı. İstilaya 
uğrayan bütün memlelretler pa. 
ralarını Amerikaya kaçırmağa 

başladılar. 
Lehirumın yırmi bir milyon 

tngiliz lirası kıymetindeki altını 
bir çok maceralardan sonra ve 
Karadeniz. Suriye, Fransa tari. 
kiyle Amerikaya geçti. 

Hcllanda ve Danimarka hükQ. 
metleri, birisinin 160 diğerinin 
12 milyon İngiliz lirası kıymetin. 
de bulunan altınları istiHldan e • 
vel Amerika ya yoJladıla1. 

SANiN 
DIŞ MACUNU 

Norveç istill gününe kadar al. 
tmını muhafaza etmişti. Fakat 
istili başlar başlamaz. 33 milyon 
İngiliz lirası kıymetindeki Nor. 
veç altını uzak bir fiyorda de. 
mirlemiş ve ~ dallariyle 
maskelenmiş Bonna vapuruna 
konularak Nevyorka gönderildi. 

laveç hükfuneti de bir ihtiyat 
t.edl)..; olarak altınını Amerika. 
ya ~ı>ndermiştir. lsveç altınları 
Mormank!ıea vapuriyle Amerika 
yolunu tuttu. Garip bir tesadüf 
eeeri olan bu vapur ToncDıaym 
Noı teg limanında demirllyken 
ba liman Almanlaı tara!mdan 
ilPl edildi. Fakat İsveç bayrağı 
tqJyaD gemi Amerikaya doğru 

yoluna devam etti. 

Dişlere hayat verir 
" AKC:AB 1 

Majino hattına çok gUvener. 
Framnzlar ise ancak Parisin iş. 
galinden bir iki glln evvel altın. 
l~ bir Fransız harp gemisiy
le Martinik adasına kaçırabildi 

\er. 
Fransız, Alman. İtalyan hu_ 

dutları arasında sıkIŞllllf bir va. 
siyette b..ılunan İsviçre de 1940 
taaruzu başlarken biribfriyle 
çarpışan düşman ordularından 
herhangi biri.sinin İsviçreyi işgal 
edebileceği düşüncesiyle altınla_ 

rmı saklamak çaresini aradı. 
Etrafı muharip hülulmetlerle 1 
ccevrilen İsviçre altınlarmı Ame. 
tjqya ıönderemezdi onun için ri 
\'ayetlere inanmak lizmı gelirse 
İsviçre &ltmlannı Alpler ~ 
de bir yere gömmüştür. Bu yerin 
neresi olduğunu ise ancak birkaç 
kişi bil:yor. 

Her •abala, öğle ve 
1/qana, her yemekten 
1onra mutlaka lırça
!cımak ıarttır. Bu u
ıulü ıcqmadan, mun
~azam bir metodla
'akıp edenlerin tliıle· 
ri milaoplaTtlan, hcu
'alıklartlan muhala
uı etlilmi, olur, paa
!anmaktan ve çürü-
. '11ekten kurtulur. Her 
-:aman temiz, parlak 
Je gmel olarak kalır. 

'"'' ıııillilıl-• 

ile aabah, öğle ve 
akıam ha yemekten 
sonra rinde 3 dela 

Birinci aınıl 
mütehaıııa doktor 

NURi BELLER 
alNIB ft RUH RASTALllUAH 

Ankara Caddes! No. 11 

1-7-1941 
7.33 Ha!1f pro

gram. 

1 ,..,.,..., ... u.n: ı• ... ıuı."' 

l9.00 Yuva nat1 ------------

7.U Ajans. 
8.00 &:n!onlk 

parçalar .. 
8.30 Evin eaatt. 

12.83 TUrkc;e 
plAklar. 

12.48 Ajans. 
ıa.oo TUrkc;e 

plAklar. 
.ıa.u Karq1k 

program 
Jl.OS Salon or-

kutruı. 

18.30 Memleket 
postam. 

18.40 Salon Ol" 

kelltrası. 

19.15 Salon or· 
keatraaı. 

19.30 Ajana 
19.43 Fuıı ııazı. 
20.13 Radyo ga 

aeten. 
20.43 Şan aolola· 

n. 
21.00 Ziraat tak· 

vtmı. 

21.10 Saz eeerle
rt. 

21.30 KODUfDlL 

21.48 KIA.alk pro
gram. 

22 30 Ajana. 
22.415 Dana lftU· 

ziğl. 

OPEBATOa 

Halid Ziya Konuralp 
bUNCI CUBABJ D()ÇSNTI 

Beyotıu lattklAt Caddelli IClhamra 
Apartmanı 1 Nuınarada 

.W cön ötledm 90llra 1 ye kadar 
Telefon: oıo.& 

Şubeye davet 
YerU Emlnllnllı askerlik tubeatndeD: 
Yd. Lv. Tğrn. Sallh oğlu Mehmet 

A.U (39601) Tbb. Emekli Yb. Ahmet 
Demir oğlu Mustafa Fazıl ı 323·110) 

Yd. P. Tğm. Ahmet oğh.: Abdullah 
A.kg'.11 (39962) Din acele §Uben.lze . lA.ıı 1 r mllracaat etme.eri i <' ur.u . 

ı ı 

B A B E R - Aı.,m poeası 

1\.Uf\&1'11 tari!U. 1888. - Seımayesı. 100.Ul.l'v,lM.. lurk 1.mıu 
Şube ve Aıans adP.di: ~ 

Zirai '" tıcmi 'rn rNvı barıko • rnuamıl,lm. 
...... ~ ... Un &knmlye ftrt7ot. 

~ Bana8!1!4a hmtı&rab .. Dl....., C&l&rrUı .A .... A....,dll - u 

m llna _,unaaıua ..- t defa ft•kUecell lnlr'a Ot ...aıdalı:j 
pa.aa. ,On lkrulı.iye cıatttılac8 lrtı:r. 

t aded l.000 llrald& &.MO lln 100 9ded Si llrahll S.000 11n 

•· • . ..-. m.• • ..... . 
• • 111 • l,811 • •• • 18 • ...... • 

.. • 113 • ""' • 

DIBJUT: 8-p~ paralar bir .... lclDde llO llradan ..., 
ıtlpDI,_.... ~ cı1kııtJ rudird9 .. ao faZlutyle 'Nı1Jec»k111 

s.ı,1· · ·t': 11 ll&ıt, 11 SulraD. 11 JllJJ1ll. 11 BlrlDclk&DUD ~ 
rtDde Japıbr. 

1--;ianbu, Levazım eımır iğmden varil;-ı 
L narıcı askerı kıtaatı ılAn:arı _I 

Aıatıda yu1J1 mevadm kap&ll nrtıa elr.llltmelert hlzalannda yazıtı gUza 
11e saatlerde Gebaede ukeı1 aatJılalnu koml.lyonunda yapllacaktır. Taliplerin 
Ke.Dun1 vealkatarll~ teklif mektupıBruu 1ha1e ııaaUerlnden bir u.at evvel ko
mlıyona vermeleri. 

Cinai 

SUt 
CJdun 

Saceyatı 

Stğ'TJ' ett 
Koyun eti 

Jl!.'lda.n Tutan 
1cCn Un. 

'°·!)00 9.000 
,,820.000 84.800 

88.000 158.400 
909.()(.'() 863.aec> 

'°·000 28.000 

Teminatı 

.lira 
480 

gUn ve saat 
2.7.Hl 15 

U.90 4. 7.Hl 13 
11.880 L7 941 15 
18.748 3.7.941 15 
2.100 7.7.941 UJ 

(97-6790) 

V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden · 
edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabileır "."" • .," ,t;.,.;;.; ;.ı,.ri alır. 

lllllİlll ................... ı ........ . 

GOZ MOTEHASSISI 
Bemaı Tarllu 1 ÇocClk &kimi 

Ahmet A~o Puardan ba§ka, ber glllı yunlu 
OOLEDEN SONU bUlml'allmllaae iM No. f .. 

Taluim, Kam81' Palcu Pıu.ardaa maada bef'SÖJI 

1 nci Irat ten 'IODra. ~lf'fnn 4 

Telefon: cnıa 

9IMI ,,. 

01!1 • ·-"llH:St:I:\ ~· .. ···::a:aıuannsn:u• ...... . .. 
Ra.şit Rıza Tiyatrom Doktor Hıfzı 

l r E M M U Z - 1941 

Nalla VelEAlet'adıa : 
ElAzığ - Van • İran hududu .ıat~ H Uncll ldlometrune 11' tlnctl kJ. 

ıometreal ara9lndakl dlSrcUncU kıs•m Uıpatı ~apalı zart usullle atOnaka-. 
k.:>nuımuııtur. 

1 - Münakasa 16.ı'.941 tanl:lne teaadüt eden Ç&.rpmba gdDU Aat ı 
.sa vekAletlmlz ciemi~ollar in§aa•ı •iresindekt mtlnakaea komJayonu 
sında yapııacaktır. 

2 - liu i§ln muhammen bedeli dört mlJyon befyUz bin ( tJIOC).000) U 
dır. 

3 ·- Muvakkat .err.ınatı yU.2: Kn:.C sekiz bbl 7ediyUz elli (1487Ci0) llra4ır. 
4 - Mukavele nrt._:1(111, ekamnc prtnameai, baymdn"lık lfleri gellel fart. 

namesl,vahldikıyaall !ıyat cetveli t.:etonarme prtnamut.teıgrat hattı prtname 
at, takeometre plln ve profili, &1 C. numaralı tip betoarme kontrol talimat. 
namesi, köprüler heaab; eaaslan, köı.rU va.hldl kıyuU tlyat cetve.dl!en mil. 
rakkt'p bl. takım münakasa ev.-.ı.kı eW Ura mukabilinde demlryoDar fnpat 
dairesinden tedarik c•ıı.ı ablllr. 

5 - Bu miınakasaya tıtırak etmek isUyenler her tilrlU reterauıanm ve 
diğer vesfkalarmı bir tsLidaya ra.utedEre!t mUnakaa& tarihinden eD U Qç p 
evvel \'ek~eUmlze vermek sureti' . ., l.u if tçtn bir ehli19t T9llikuı talep ede. 
ceklerdlr. 

IJ - Bu ekalltmeye girecekle: 2490 numaralı kanunda Ye ekalltme ,art. 
nameıincle teablt olunan evrak ve vuılk&lan Ue ebllyet veslkalanm •• tlyat 
teklifini havı zarflarmı mezkQr laln;.n ve ııartnamenln tarlfatı dalreelnde 
hnzırlıyarak mUnakee&l"&JlJJl yap.ıar.atı saatten bir saat eneılr,Jıe kadar D• 
m&nüı makbuz mukabUillde ko:niııyoıı bqkan1Jtma vereceklerdir. 

(3732) US2:W) 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Ta•arrul hesapları 1941 ikramiv~ plfin 

KEŞ!DELER . f Şubat, 2 Mayıs, J Aguato., a 1kiodtefrlD 
tarihlerinde yapılır. 

1941 .11ramıreıer1 
1 adet 2000 1.111& • 2000.-Lln " 2GO • 3000--.. ~kun 1. ---=--•ı ....................... . 

• • • • • 1000 • - 3000.- - 3e • 100 .. - acıoo.- • , 
• 7GO • - ll500.- • ~ • DO .. - tOOQ.- • • 15()() . - 2000.- . ljU() .. IO • ..-.-- • 

Bu A.lqam DahlUye mUte 
OakUdar Doğancılarda, Yarın aqam Takalm: Tatlmha 
Bağlarb&§mda - Bobeltu - komedi ı Otbaa'6r Ap. 
8 perde, Hailde Pifkln tematllere it- Berctm lfledea 
Urak edecektir. • 

Bunun mesuliyeti majeştenize 

değil ihtilalcilere aittir. Eğer on
lara boyun eğersem melhuz 
kargqalıklann önüne geçmiş ol. 
maym. amanı uzatm'Ş bulunu. 
rn o kadar ve bu iş ne kadar 
geri ka1Jr83 o kadar şedit ve 

S\atJ~er millJclm•ia 
tirahatte geçirdiği bu ilç ay için. 
de kendi.sinin yerini almak iate. 
yen Bötticher'in nqıl dolaplar 
çevirmiş olduğunu ancak ılmdi 
öğrenmiş bulunmaktan pek Iİ· 
nirleniyordu. Bötticber impara. 
toru başvekilin ancak morfinle 
kendini tutabildifine ikna etmif. 
ti .Şimdi Bismark imparatorla a
rasında geçmiı olan eski vakal• 
n teker, teker hatırlayor ve on.. 
larm hakiki sebep ve m&nalannı 
şimdi anlayordu. 

bnlı olacaktır.,, 

lhtiyann ıın-anna imrarator 
fil IÖzlerle mukabele etti : ''Her 
halde Reichtag'da onlara biraz 
avans Yermek JAzım • Bis~rk 
inat etti: "Eski idare tecrübem 
böyle bir şeye manı olmağı bana 
vazife olarak tahmil etmektedir 
Ben kabineye girdittimdenberi 
kraliyetin nüfuzu ksi'memiş 
günden gUne artmıştır. Şimdi 

böyle bir teşebbüse girişmek dev 
let ve hükQmet yolunda atılmış 
ilk yanllf adım olacaktır. Eğer 
majesteniz benim mazuratmu 
bir kerre tetkik etmeyecekse, 
r d'laul mulı,cua edip edeme 
' • Hli al t 1 · J ıonım. 

...... Bil dl ~. iMfyw 1ıırı. 

1t - ....... bir-.. 

böyle, istifasmı vermiş fakat hil 
kümdar ''asla olamaz! .. diye ba. 
ğırmıştı. Şimdi acaba torunu ne 
yapacaktı? 

imparator dudaklannı ısırmış 
ve Böttichher'e yavaş 8e8le 
"bu şey beni müşkill vaziyete 
koyacak., dedikten sonra nazır 
tara dönmüş. "Bir kere de bu 
bayların fikirlerine müracaat e. 
delim,. demi9ti. 

İhtiyar istifasmı bütün kabine ._lftBl karpımda vermifti ft 
imp&ratıor • dofıw'Mı &i! ..,. 
namW& bsv* etmlltl. lbtt;per 

AYATI ,VA ZAN 

EMiL LUDVİG 

• 30. 
Bismark çok ihtiyatsız hareket 
ctmiştı. İmparatorun jesti ise 
gayet kurnazca idi. 

Yeşil çuha ile örtülU bazı ma. 
sanın etrafında oturanların hep. 
sinin 9empatisi imparatora mu_ 
teveccihti hepsi ihtiyardan nef. 
ret ediyorlardı. Böyle olmasına 
rağmen hiç biri Biemark'ın kar. 
şl91nda fikrini açıkGa söyliyemi. 
yorlar. HtıkUmdarian lehine a-
tİB ~ fmparMor 
dmet içJnıWd kavtetl tıemli1 ~ 

diyordu. O istese bqvekili de 
koğabilirdi. Halbuki i§te başve. 
kilin tehdidine bizzat cevap ver
meğe cesaret edememişti. Bis. 
mark'm cüssesi dahi karşısın.. 

dakiler üzerinde tesir yapıyordu. 
Onun hiddetinden korkuyorlar
dı. Ve herkes onun tarafına ge
çiyordu. Böttichher bile munla 
banema~ korkak bfr surette 
tecrHl>e etmiltf. Açık bir milm... 
keree imparator matınP ohnıaf. 
ta. Fakat o daima kelldiline hL. 

kim kaldı. Ve aynlırken prensin 
elini sıktı. 

Bismark evine geldiği J81DU 
büsbütün hiddetliydi. Şlmdi 
kendi kabahatini anlayordu. Üç 
aydır imparatoru kendi en bil. 
yük düşmanlarının erınde bırak
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