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Smolensk 
hAIA 

vanıyor ! 
Sokaklar . 
ınsan 

Bir fırıncı ekmekleri kuyu 
suyu ile yapıyormuş ! 

---- - o- -- --

Ekmek le ri müsadere olunan 
fırıncı Adliyeye verildi 

Beşiktaş Takımı 
müsabakalardan 

menedildi 

20 
PAZAR 
1 9 4 ı 
Sayı: 3378 

ODUN NARHI 
1 Komisyonun konulan narhını 
yeniden gözden geçirmesi lazım 

Kar nisbeti çok fazladır 
Perşembe gilngil ic;timaında tiyat 

murakabe komisyonunun oduncularm 
itirazlarını kabul ederek odun ve 
kömUr fiyatlarını yUkselttlği mal~m. 

dur. 
Bu karar, bir c;ok okuyucularımız 

tarafından gerek tclefo:ıla gerekse 
bizzat yapılan müracaatlarda memnu 
niyet.sizlikle karşı!anmışt.ır. 

Bize verilen maıO.mata göre §ehrt. 

m!zdekl odun toptancıları 11 temmuz 
da fiyat murakabe bilroıru ııe beledJ. 
ye iktisat mUdürlUğ1be bir Uate ver. 
m!şlerdl.. Bu listede oduncular, geçen 
sene 250 kuru§ll mal olan odun çek1a!. 
nln bu sene kendUenne 424 kuru§& 
mal olduğunu, beher çekiye ormanda 
ağaç ve devlet orman rcsmt olarak 
rso, kesme bedeli 20, ormandan den!Z 

(Devamı 4 üncüde) 

Stalin 
Müdafaa 
Vekilliğini 

üzerine aldı 
~ Eski vekil mareşal Ti

moçenko muavini oldu 
Londra, 20 (A.A.) - B.B.O. 
Stalln, Sovyet müdafaa veklletini 

deruhte etmiştir. Merkez cephesi ktı. 

Emir Abdullah'a 
lngHiz 

Fahri 
Krall 

hava 
kumandanı 

ünvanı verdi 
Amman; 20 (A. A.) - Filis 

tiıı fevkalade komiSE"ri Mac Miha 
el yanında bava. kumandanı 

Brovn bulunduğu halde dün Ma 
verayı Ürdün emiri Abduulahı 
ziyaret etmiş ve kendisine İngi 
liz kralı tarafından "fahri hava 
kumandanı" unvanının tevcih e 
dilmi§ olduğunu tebliğ etmiB ve 
buna dair kralın göndermiş oldu 
ğu bir mektubu emire vermiştir. 

ÇERÇEVE 

mandam ve eski müdafaa vekfli ma. 
repl Timoc;enko muavini olmU§tur. 

Stall:ı komiserler meclisi relalliltnl 
de m'iıhataza ediyor. 

Alman İfgali albnda 
bulunan memleketlerde 

bugiin 

" v " işareti için 
Şiddetli 

bir mücadele 
başlıyor 

--0---

Alman kıt:ılarınm liu
lunduğu her yerde 

bu İ§arete rastlanıyor. 
(Yazı ı 4 üncilde) 

TRAMVAYDA ••• 
caddebmit.anı taraflarında bir 

yerden tranwaya bineceğim. 
Tnuım~y geldi. Trarn\·aym ısür

me kapılan iki yana a~ıhrken bir 
ırıardalya kutusunun kapağı ~ıh 
yor sandım. Hayır, yanlı~... Bir 
sarda1ya kutusunun iı,:inde, muru&
kak ki birkaç damla zeytınyağ1• 
na ,·e birkaç ha.bbo ha\·aya Yer 
kalmıştır; bu traın\·ayda, yolcula
nn ceplerinden \'e belki clğ~rle
rindcn ba.~ka. tek habbellk ha\·ayı 
barmdıl'a<'ak yer kalmanıı~t~ 
T.ram,·aym içi bir afet tram,·aym 
~i bir feliket, tram."·;ym içi 

0

bir 
mo~ibettl 

Tram\aydan inen bir kiı;inin 
betbaht tehııYYüz bassasmi zorla 
zapt et tim; yanı tramvaya binıllm. 

Tram\ayda bir adam, baykın 
yordu: 

- Tram\'ay araba.M dediğin 
ne"ine. nihayet beJUba5lı bir hacmi 
olan mahdut bir mekin ifade e
der. Bu mekana bu ni pette fn.,an 
değil. ha~"\·an bile doldurularnaı; 
bu nlo;pctte hay\'an de~il, taş bile 
doldurulamaz. Taşı taz~·ik ede.rsen 
çatlar. \ 'ahu, bu halka hakaret 
değil midir! Her ne pahasına o
hıl"88. ol!llun t'ebe blrkll~ met<-ttk 
fazla indirmek hrr..rndan ba~1<a 

Necip Fazıl KısakUrek 
bul belediyesi ne zaman bu bat.ta 
eline alacak, ne zanuuı, ne za,. 
maıı! •• 

Vo trann·aydakiler, neyi beilirn· 
selip nc-yi benimsemediği, ne za
man hak \·erip ne zaman hak \'er• 
medl'ri belU olmıyan esrarlı bBlk 
bakıı;ıyla, bütün bu doğru, faknt 
ü .. lüp 'e eda.sı " 3 anlış hlkiyeyf .,.. 
sık suratlarla dinledi durdu. 

Hat İstanbul beledlyeslnln e. 
tinde değil midir? Cebe birkaç 
met.elik fazla indirmek brnmm 
da elbette ,·eri yok; bununla be
raber ,·ııaz • üslbbundald münase.. 
betsizlik bir tara.fa, baklmu yer· 
den ~öke kadar tce;lim etmemeğe 
im kin \'ar mı? Halkın mane,·i şatı. 
siyetine ka~ı alınmış li"aydlyi, 
bu tranl\ av araha.ı;;mrn hey'kcil~ 
tirdiğinc .;_e şüphe!.. 

bta.nhul belediyesi 1..~ ve h• 
tanboluu henı hakkını, hem halkı• 
nr koru! •• 

Not - Zonguldakta Fahri Uy-
gurmen'e: Mektubunuzu alclım. 
Alakanıza teşekkürler eder ve sl. 
zi beklediğimi bildiririm. 

1KtNCt NOT - Orma.n Umum! 

tnglllz yarı\lılan ısın toplanan kanı tngUtereye 
Dr.ere tlfelere .kanuyor 

("azısı 6 ncıda) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• hiçbir maksat güdülmiiyor. !ı;tau. 

Müdürlilğü n Eşlryat n)tWiirlüğU. 
ne: (Ağaç) mec.mUA&mdan nez.. 
rumdıı iıiçbir niniıa yôktur. 
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Herif belinden biyah bir bez cıkardı; A linin gözlerini 
sımsıkı bağladı. Sonra delikanlı kendisinin bacak ve o
mı:ı:darınclan tutulduğunu ayaklarının yerden ke11ildiğini 
hissetti. Acaba ne yapacaklardı? Yoksa denize mi atacak. 
/ardı: Kayalığa t"!ıkarıp asağı mı lırlatacaklardı ,"> 

l(antarcdar kalili 
12 sene hapse mahkum 

edildi 

AD 
1 

1 Y Z TATili BAŞLADI 

Bir fabrikatör 
aranıyor 

Suni ıpek ipliğini 
nerelerde kullanmış? 
Jklısat Vekiı.Jeti miifctti§J.ert· 

te.:iviki sanayide n ve bu kanun~ 
verdiği muafiyd saflarından od' 
tifade ederek 931 senesi~ 
gümrük r~miuden muai ol~ trİ
geUrttiği sun'i ipek ipliğinı 'lJP 
kotaj sanayiinde kullaıuna\e 
1932 senesinden ıo:n senea;dı
kadar a7..ar auır faidei lkt:S .. 
vesi kabul edilmemiş olan g6~ 
lck ımalat ında kullanılan ;i11. 
fabrikayı yakalamıı:;lar Jır. ııd3 
canc.ıl arda I\ 1ahmutraJi:ı hail! 'Sl' 
b ul unar. ve Vasfi ısminde bırıdS 
ne ait olnn bu fabrika halı;~ıll 'it 
tahkikat t ekemm ül ctıııış .• ~ 
kend isinden aynca yapılıı.c; 
takibattan başka evvtılce günl~;i 
resmi vermeden idhaJ etti 

- Onu h rkcs bilir. ku),kla dnlnnmuk 18.zLmdt, 

Evvelki sene, Kantnrcılard:ı blr 
sebze nıcselCRlndcn dolayı mvt.ör 
knııtı:ınlıı.rmdan Salıhl ölaUren seyyar 
sebzccı MuBtafa Şenin ınuhnkem~l 

dUn lklncı ağır cezada bitirllml§ ken. 
dls.nln 12 sene 6 ay müddetle hapse 
konulması kur rla§ttrılmıştır. 

Tatilde nöbetçi kalacak 
mahkemeler tesbit edildi 

kını d s:ı• 1 m kn 'sın! 

- O da olur. 
-Naul? 
- Ve>rın o:ına! .• 
Verdiler. Alı onu aldı: iki '!. 

dmı ot ye, 1 nız kenarına gitti; 
Pgildı ve "uya soktu; b rkaç da • 

kika SU!' un i inde salladı, Sonra 
sapmd111 tt.t rak oynrıltı. Öteki -
lrı-iıı akılnrı erml ti. Jç erinden 
biri gen~ dudnk buktü : 

kolııv bir ey,, Her. 

Mnt n l'z durdu: iri • : ı l korsana 

l.spruıyokn: 

- Gözlerini bağla! 

Dedı. 

H nf b lındcn sıynh bir bez c; _ 

fwıtafa Ş n aynca, maklut<ın allt'
sıııc 00 lira tazminat vtrccckUr, 

kardı; Alinln goz1~rini snnsık_ı bağ· f 
ıadı. Sonra dellkanıı k<'ndisının ha_ Kooperatifler te tiş 
cak \C omuzlarından tutulduğunu ediliyor 

1 ayak!arın n yerden kesildlğiı j . his· 1'ical'Ct vekfıletı mUfcttişlcri 
5ettı. Acaba ne ) npac:ıklardJ? Yo't tcaret bir likleri \'C kooperatülcr 
su denize mi atacaklardı? Kayalı. de yapılan teftişleri ikınal c·tmiş 

AdJıye yaz tatili bugUn ba§laml{. • 
tır. Tntu l'ı cyl(Hdo nıhayetc erecektir. 
MUddelumumtıık tatil zamanında nö
betçi kalacak mahkemelerin bir 11stt>
Blnl yaparak alıı.kadnrlBrn tebliğ et. 
mlşlir. 

Listeye göre, bu tatlı ayuıJa fkjr . 
Ci nğtr ceza mahkcmesı tatil olacak, 
blrlncl ıı.ğır crz.a mahk meal ç:ılı.n. 

caktır. 

A Hye ceza mahkem lerınden ı lncı 

2 inci ve 6 mcı eczalar nöbet.çldır. 

Birinci ceza hem kcndJ i§ine, hem de - Bu d 
kes bilir! 

ga çıkarıp a ağı mı frrlauıcaklardı? j !erdir. 
Bir bıçak vurun oldilreceltler mi ------ -------------------------

Martin z 1 tırru: etti : 
- G vpz • .k etme! Bilirsin am 

mıı h tırlı amazsın ! 
DeJika.nlınm çıkardığı hançeri 

eline alını ; sapına ya.kın noktada 
hcluno.n blr iki kellrnelUt yazıya, 

haç rcsmuı , oluğuna dik.katle bak 
tı ve hükmünü Vl'ıı:li : 

- Ta krndisi... Reis bunu gö. 
.rfu;.ee .sevinecektir; ka:yibettiği 7.a 

inan ec& üzillmüştü. 

Aliye dönerek nn.v etti: 
- Meteos, senin maceran da re_ 

isin mn.cerasına benziyor; onun ho· 
l/lllla gideceksin! Doğrusu, rahatı. 
mı:zı kll.Çil"dın, eğlenmemize mAni 
oldun ama zahmete değdi, 

- Keske •.. Fuknt ne eğlencem? 

Bayrnmmız ml vnr? 
- Evet, Vıçenzonun doğum yıl 

döniimUdür. 
Hançert delikanlı)a gcrJ verdi: 

- Al bunu, reise kendin verir. 
Bin! 

Peki ..• 

Ali pek mt'mnundu, işler 1)1 gt· 
diyordu. Diğe'r bıçağını da alma.. 
mışl rdı. Hem onlarla beraber :rü. 
r.llyor, hem de hançeri dikkatle si· 
llyor, temizliyordu. Kınını da aildJ; 
temizledi. hançeri krnma soktu ve 
beline y erlcstlrdi. 

idi? 
Ali kendi kendini azarladı: 
- Kuruntu yapı~orsun! 
Kırk olJI adım kadar gittiler. 

Mnrtlncz bağırdı: 

- •r ma,., Tima ... Tima Çi)anto. 
Onun vah i s i ('tmfında üç beş 

defo aksediyor; iıdetn uğulduyor
du. 

Mnrtinez bunlnrı uç defa tekrar_ 
lndı, • Ali bu sefer bir kayanm .)'avaı; 

:> avaş yıkılmasmı andıran sesler 
duydu. ÜrküntU duymaktan ken· 
dinl menedcmedi, 

Eğer gozlerj ll';llk olsaydı .> ıılçın 
ka.> nnın dibinden bir parçanın ya_ 
vaş ya.va§ kunıldndıi;'Tln, bir kapı 
gibi açıldığını ve onun bulunduğu 
ye rde ancak bir insanın • cğilf'rek 
geçebileceği bir delik bulundut;"una 

§ahit olacaktı. Öte tamfto, C'lll alt· 
mış admı uzakta bir aydınlık vardı, 

Oraya girdiler. 
Ali yüzün e bir serin lik vurdu. 

ğµnu h in ttl; yUzüne ,> os un v e 

rutubet kokusu siniyordu; bazan 

yukarıdan bir iki damla su dil§ü· 
yordu, Arkasından gene bir kaya. 
nın yavaş yavaş yuvarlanmasını 

hatrrlatan s ~sler geliyordu. 
Epeyc gltlllcı. 

Durdukları ?.sınan birdenbire 
delikanlıyı y re bıraktılar. Marti· 

- Onların herşcyl iyh.~ incele. 
dıklenni anJıımıştı. Martineze sor_ 
du: 

nez ehenunlyetli bit· i§ bitir enler 
Artık tahkikat bitti, de~I 1 gibi geniş bir nefes alarak: 

mi? 
- MetPos, gozUndekl bağı çôz! 

- Hayır ... Asıl tahkikatı r<'iı!in Dedı. 
k ndisl ~apar! 

Ali onu bir çekişte, çör.mc.;d n 
Tnblt •. Demek istedim ki bu ve basının üstünden c;ıkıırdı. Etrn. 

rada ,>n.pılac ve görülecek ba"ı..a fındak ı· ı re b:ık l d ki 
şey kalmasın! 

9" e ıncıı on nnn a · 

- Kalmadı!, 

Adını bn{jında dehact ve hayret 
uyandıran manzaralar devmn edL 

mls.inln aym renk ve bic;tmdeki 
&m bağlam.~ henüz Q(;r..dUl:lerini 
kimi.sinin dP ceplerine koydukla. 
rmı gördü. 

yordu; ,>ollnrının ilııtundekl kaya 
oyukla.nnda, ta.elar arasında hay_ Önce dht lediğı ~orsan hlkfn ele · 

van ve in.a:tn kemikleri. Hayvana ı rlnin kcnd sine öğretmcdlğı bu e _ 
mı yoksa Jnsana mı alt oldukları rarh h are ketler Cln Alinin cın gibı 
aiılaşılmıya.n ıskeletler gorülUyor. zekfısma bir zl.> afet tesiri yapıyor, 
du. Baza.n çakıllı v(' huytu bir yer. onun alfıkn.srnı vr> dikkatini artın· 
den geçiyorlar; baznn do. kayaların yordu. (Devamı ımr) 

Rusvadaki ifalyan ve animarka 
elçileri mem_ eker izde-

----o---
Rus anın Berlin e~çisi de 130 k işilik 

bir kafile ile Erzuruin an g ç i 
l\nn., w (A.A.J - ltaıyanm Mos. 

kova bUyUk elçi.91 tle buytık elçilik 
er k nı ve nıemurinlndcn 28 kl.şl ve 
Danlmarkn el~lsı Ue matyeUnden mU.. 
rekkcp bir kafile Jlln saat "'30 dıı 

Sovyet Rusyadıın rıuı.;utlanmıza g ç. 

mlş ve Kız.ılcaur.ak tstasyonundıı han 

üskiidardaki 
bozuk yollar 
Esas ı b r sektlde 

tamir edilecek 
Belediye, ötcdenbcri b kını ız 

kalmış olan Uskfidar ikaz.ası da
hilindeki yolların esaslı şokil~e 
tnmiri ve mi.lhim bir kısmının 
yeniden ) apılması i<;in faaliycte 
geçmiştir. U&küdarda işe en fe
na yo1larm yeniden yapılmasiyle 
başlanacak, diğer yollar ve cad
deler tamir olunacak. Rıhtımlar 
trunir edilecek ve sahil kı mı 
güzelleştirilecektir. • 

i lk olarak Ayazmada Veli oğ. 
lu, :::ıelimiycde Çeşneikebir, ca
mi, şair ... resimi, daya ıkadın so
kakları yeniden ynpılacaktır. 

l{a\ ak iskelesi y lunun evvel
ce yanın kalan şosC"Si ikmal olu
nacaktır. 
Osküdarın en güzel kısımla

n ndan bir i olan Şem tpaşa rıhtı. 
mı rslah ciunacak \~ her tür!U 
tchlikeyı izale için 'bu rıhtımın 
kenarına belediye tarafından 
k<'l kul uk çekilcekt ir. 
Ayrıca Usküdar l:azasma 

bağlı Bcylcıbeyi ve Çengelkö
yünde de bir çok r.adde VQ yol. 
!ar tamir olunacaktır. 

clye ve1<tuctı memı,,rlan~clıın ş.; nı et. 
tin Mordln ve Kars nınıy. t mUdUrU 
Ziya Sucr tnrafınd n knrşıla.nınıtılar, 
dır. 

Bu hudut lııtnsyonumuzdan hnrekct 
eden ltalynn ve Danlmarke t.UyUk 
ve ortıı elç'lıklcrl erkCUıı san t 11,85 l• 

Karan varm13ııır VI' burac!~ da vuı• 

ve mevki komut.an vekiller• kendılerı. 

ne hoş gcldlnlz demi~ler \'(' mlsaflrlerE' 
ıs~yon salonur.dıı bıızırllinmış olan 
büfede izaz ve ikramda bulunmuşlar 
dır. 

İtalyan ve Danimarka heyeUrri sa. 
fit 12,SO dıı trenle Sarıkamıw haı:cke• 
etmiştir. 

Lrzurum, ( .. . ) Sovyet 
Rusyamn Berliıt büyUIC e1çllığl erı,o.n 

ve memurini ile a.ılelennd n mUrek. 
k"P 130 klşilllt bir knf!lt;, bu sn bnhkl 
trenle bura:va geımlşl r ve bir muc. 
det Uıtlnıhattcn sonra t hsls edilen 
otomob111erle Snrılrn.mı ı h lreket ey. 
ıemlıterdlr Mlaa!trler, !'!ankam ı§tan 

ltlbnrcn yollal'ınn treni~ cıevnm ed··· 
celtlerdır. 

grzurıım. llJ ( , \ ,.\.) - Poıonyanın 

Tahran bUy{llc elçlııl Kaf'SG'O Sudleckf 
vnzltes! basına ı;ltmek üzere bu a
balık! trenle buraya J:elml§ ve bir 111Ud 
det istlrııJıatten SO!lı a o·omobllıe yo. 
tuna devam etmı,ur. 

Subaşı dispans ri 
Dün büyük merasimle 

açıldı 
lstnnbul ''er 'l1 mU•· ıdC"' <' e mlye.ı_ 

nln Beykoü la yeni teel.8 Nmlş oldı - ı 

ğtı "Sub:ı§ı wr. rn d sp.ın ~ri ,, dJn l 
aıernslmle ac;ılm . tır. 

Mcrnslmde vall ,. belcdıye rehı 

Lütfi Kırd:ır ile beraber blr çok pr<ı
fe or ve doktorlar bulunmuştur. 

UçUncU v~ yedinci ceza muhkl'meıerı- 1 
nln işine, ikinci cez bcm ken.ı: !§ine, 
hem de dördUncU cezanın lşlne. a'- 1 
tmcı ceza dn hem kendi ll)lne, hem de 
scklzlnci cezanın !§terine bakacaktır. 

Asliye UçUncU ticaret mnhkeme11I 
hem !:endi işine, hcın w• diğer t!caret 
mııhkeıne'ertnın mUatnccı dııvııln ı ını 

görecektir. 
Asliye hulmklardan hırlncl , altııı. 

cı ve onuncu mahkemeler nol>et.çldır, 
Sulh nıııhkeını>l<'nnden Bakırköy, 

Eyüp, ı.~atlh, Beyoğlu. Sultanahmet 
2 inci Sunyer, Beyko7., Üı:;kUdar, Kıı

dıköy, Kartal, AW,lar sulh ceza la n 
ite Beşiktaş \e Üsklidar sulh hukuk 
mnhkcnıclerl çaı11ncak~r. Dlğ.•r kc. 
zıı!arm sulh hukuk Lşh.•rın• sulh ceza 
mahkemeler! bakacaklardır. 

Adliyenin tntlll ~ eylfıle kadar dıo. 

\•arn edecek ve 6 eyllıld tam mesai 
başlıyacnktır, Ndbetçl ronhkenıekrın 

sun'i iP<.'k i1>liğinin g'ilnırilk. ~~ 
mi alın~~sr te-karnır et.ın;~.ıet 
Fakat, dıgcr taraftan gümrtık,, 
bu fabrikat..örii bi.itün aı·a!ltı rP' 
!arına rağmen bulamamıştır· bfl' 
\ıümrükler Vekfüeti. bu (ıı ,_ 

katör o gün zarfrnd'l buıunıı;,, 
d1ğı takdirde bu nok tad al'I B' 
hakkında takibatta ~ .. :u nulıtl 
!'!tn a karar vermişti r. 

hO.kLmıerı tatm bıtt.kten ııonrn bak- , Ayakkabr",tlar 
ları ola n m!iddet zorfındıı mezun ole- tı 

caklardır. ı K k 11 

Vali Y alovaya gitti 1 
Valı ve oclccllyc re1151mlz Ltıt!i Kır 

dar birkaç gtln istirahat etmek ıtzere 
dün ııkgam Yalo,·nyn hareket ctmlı;trl. 

Vnll Yalovada Uf' glln ltalacaktı r. 

\,.adın unduralarıno 
yüzde 50 kar idiyor 

"~ B zı nyokk bıcılar mure ka be ,, 
miııyonunıı nıUracoat ederek e.yıııtlt 

1 
bıların Uç ne\·le ayrılmoaını ve b\111 

.... 1irc l<Ar haddi kcınulmasmı ı.sttfll1r 
ti~ ~ 

Kuşe_ ular Hocapaşada D!ğer tnrnttan bazı c:.ndurscı ~ 
dıı kıtdın kunduro larına ) uzde 

toplanacak er kekler lçln yUwe 25, ı;ocuklar I~ 
~ıı·· Mıııırçarşuıı kur~ısındakl kuşçule rın de yUzde 35 kılr latoınc l<lcdlrlcr ff 

kaldırılması üzerine bunlara yer tıı. duracılar cemiyeti ise b'J nlatıetl<' 
yınl meseleıd ortaya çıkmıştır. ı ll raz ctmışt!r. I" 

Belediye lmdUUt lcueı;uların H OC'R . Murakobe kom isyonu yarmki tD 
paşa camU karşuıında pllZarteiı gUn- lantunnd<ı bu meseleleri tetklk ecıec' 
lerl topıonmıuıını muvafık gönnUgtUr. lir. ./ 

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

E ekli, dul ve yetimlerirı 
m aşlanna an kayıt muamelesi 

Agustos sonuııa kadar 
edecek devam 

Emekl;lerle c!ul ve yi!timlerin 
her altı ayda bir defa yaptıl'dık. 
ları ) oklanıalnrı kaldıran ka nun 
hül, ımıcrinc giirc sen defa yapı. 
lacak kayt işine malmüdürlük. 
lerince e\'velce b~lamnıştı. Mal 
müdürlüklerine bu iş i<;in ~imdi
) c kadar vapılan müracatlar 
pek çok değildir. Bu kayt Lı:ıi .a
ğ11stos ~onuna kadar devam ede
cektir. Fakat bilha sa ka\'dm 
eon günlerinde mnlmüdiirlÜkle. 
rinc ~acir.n olacağı m uhak
kak görülme!ktedır. 

if;in • başlanmıştır. Banka. ll'I:. 
miidürliiklerinden sonra )~~1. 
cal: bu kayıtları nihayet a~ ..... eı:· 
~un 25 ne k:ıda.r knbul cd~ ğı 
tir. Bundan sonra maaş h azrrl~:ı· 
ba lay tcağı için müracatıar 
b:.ıl cdilmiyce ktir. ~ 

Gerek deftci"dar'ık gcre~ .. k 
eml:i k ve evtam banl~ası ı:rc!~ 
ayın 25 ne kadar kavt ınu~Ultl' 
Iclerıni yn.ptırmamı ol:ı nJnrs .,,, 
1. ~ ........ c ıvat yapmamaga lcarar veı ıw 

t ir. 

Floryaya . 
Diğer taraftan. emlak ve ey. 

ta.nı bankasına maaşlarım temlik 
etmiş olnn emeklile rle dul ve 
)'etimlerin de bankadaki kaytları 

a.ltmda suların ıı.çmıs olduğu bir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
tünele giri~rlar : öte tamftnn çt_ 
kı/'Orlardı, Bir gUn evvel ve gece 

Pazar günleri 20 totob'i' 
işliyecek 

Vakit 
h~r t.nrn.fı uğultularla dolduran az Asım Us. Japonyayı Slbirya Uzer!. 
gm deniz şimdi şaha kalkarak ka: ne g6tUrmcsl muhtemel otan ııcbcble.rı 

tetkik ebnektcdlr. Muharrir, Japonııı. 
yalan dövUyoı, ) osunlu oyuklarda rın Mançuı1 hududundaki kuvıretıerını 
ve sa.hile serilmiş olnn taslar ara_ )eni tahjidnUo takviye etınelen sı. 
smda Meta uyuyordu. blrya cihetinden Sovy t Rusya alcy. 

Yalçın ve yüksek kayahklarla hine bir J apon tanıT zunun başlamak 
deniz arasında.ki taşlık kıBım hiç üzere olduğunu göstcrd!ğlnl , Konoy,_ 
bir zaman iki üç kişinin yanyana ı:ln yeni knbinealııc generaller ve amı. 

rnll r getlnnlı olduğunu böylece la. 
geç bileceğinden fazla gen.İjlemL pon kabine inin tamamen askeri e-

)iordu; ha.ttA baznn yok oluyor; mcllcre bıısredlıccek bir clbnz haline 
o zaman denize serpflm1 duran geldl~nJ nfnta.rnk diyor ki: 

tnşlarn basarak, seke seke gitrni_ Hu ,a7JyP.te giire yeni ı•reıı!t Ko . 
y m cb U) oı' Şimdi kaya.. nol e hUlcfimeti a keri blr teşcb . 
lıklnr d k V\;! parç .. ıı rçn alçalıyor_ bıi e gtrl_mek uretlude ıkf .aktnıı 

birini intiha p <·tm<.'l• mcdıurlye. 
du; en sonra bir bo§luğa vardılar; tindcdir: l'a Sib~r,>u lizerlno ta. 
burası yan yana on beş ylrml kişi ıuruz edc rf'k So\•yet Rusyanın 
sığacak kadnr genlt11tf, sağa dot'l'll U7'ak~ark ordmıu ile ı;arpı~nıak: 
.uzayordu, Ke?"§,larında ise da.ha yahut <'.ıenubi Pasifik 1 tikametln . 

de luk l af yolunu tutarak lngflr~ -
yüksek ve )alçın, denizla birleşen Amerikan Çin ittifakı ile ~·-
noktası bıça.kln kesilm l§ gibi diır.. lıı'ffil:ık. 
dik hır l:a.ya vardı. Ali başını kal. \ 'akta $o\yet Hus~ nırı Uzak. 
drrdı; görebilmek için ba.!}IDI 0 ka. ı,nı'kta bir ordamı \&nhr. Fakat 
dar arkaya almak ıamn geldi ki Almanya ile hn.rp haşladığı !laman 
ı....,. ~ bu ordunun mühim 1ıi r kısmı garp 
""J'"llU agndı, Tepede v.e burunda tarafma almmı ır. Bundan bıı!llkn 
bir kule gözüno çarptı. A vrupada Alınan ordo"n ta.rafın . 

Sai:'liaki bosluğun sonu da kapalı dıın mağlCip eCJllocc k ; ezllcecl< btr 
gorlinllyordu; zıı.ten yer yer 6ylc So'\'.)'ct Ru anın Umkıı;arktaJd or. 
aıvri knyal l' vardı ki Ollla.rm nra dosu ile Japonya n ka~ı nasıl mu. 
!arından g çrıen1n inıkwu yok ~ \'nffakıyetll hlr harp yapahllccetl 

. u • . belD değildir. Ha.ttA .Japonya Sov . 
a.1.--...:.::ı.~~r.".!cı.!i<U.t!~l~a:il.iı~~!!!!ıl V denizd 1 ~ 

ı·i ııi i5~nl eı nıe <', ahı11 ,Japon dt• . 
nizlndcki llmaıılannı abluka etml 
ıılsu. Jnı.,rflt t·~nlıı \' ı• Amerllmnııı 
,rnrdımınu m a ni olur. Bu dn., bu 
ıneınl<:~cet in A lmu:ı o rd u 11mın 
darbe le ri altında yıkılıt'n"lmı im 
Payla~hnnnı· <lemekt lt'. lhı takdir 
ıle .Jnponlann l':ıstrlk Okynnusun. 
da tw•llt<-re wı Amerlkıt ı:fbt il<i 
alom ile hr..r·bf' fotusm:ıl:fan f (' 
Almanya tnnıfınrlan vnıpndıı /il . 
cl iirlie\i darbele r <>melcte olan 
. Ol'Yet Ru .. yanm Uznl• a rkta. bırn . 
Jmcnğı mlr .. slnrıı konmak tornfmı 
tutıu·a,i:'l tnlımln olunabili r. tnE;U -
tcrl'nin ovyet Ru~yn ili' yal)h!:rı 
i ttifakın hedefi sadece Alma n 
ffitlerfzmlne karsı mlicaclcl~e f'l 
lılrll[,rf t>tmekfon ibaret oldtı f:'ll için 
Rusyc ile J"npon yn nrnstndl\ çıkn. 
cak t.fliihh bir thtJlafta hu mnahe . 
denin ~bir rolli olnf!lH . 

Yeni Sabah 
hıgutercnin BJrleşik Amerika n<?z. 

dindeki ıı t iri Lord HaUfı\luıın Amc. 

rllmda hlı; de yabancı bir memlekette 
4eğllml.§ g lbl blsaett!ğtnl anlAtan H U. 
aeyln Cahlt Yalçın. Hnll!nksm 90D 

!.rat ettiği nutku be.hı. mevzuu ederek 
fUlllan )'UI)'OI': 

• 11..on1 llaUlak Bit 

'urları d:ı i rosiııtlo bir ısıılh tekllfı ~ aıı.. 

nınk lçln t nglltorcye müracaa t et.ııM'-

lnl ih timal dnhlllndı gôrUyor, \ 3lııg 

tunda lng ll terc &ı•flrf Lord lln llfnl•sm 
bö) le hlr ihUnııllden nfıktan nçığa 

bahsı•tnıc~ı bir tnhrnin \ 'C rıı ı .L7.İ)o ıwk 

ltnde ol bllo teklifin belki de g l • 
r ll'Cffml ~klldo \'e dolruuoaçlı bir ) OL. 

dan hal<lknk'n npılmı olduğu zan. 
ıı ıııı \ erebilir. Çilnkü ortada hiçbir 
es.'\8 ) Okken Lord llallfal<"ın tıö~lc 

bir ihtimali m nnnkn )'il kalkm:ı ma 
lııtl ı.nr cdllemezdl. 1 ıtU\ Lord HnU· 
fakı; AJm..'lnyıı tur fındıın gclebllooclı 
!IUlb rtl nnı bil taıırllı etml tir. 

Ahuaııys Jtııs) nyn galebe ç:ıldıkt:ı.n 

om a arzubrmı tabntn cdllnıt, teı.t.k

kl edecek v A\TUpadn lııtedlğlnln 

l npdmıı ma mlhııuıd edilmek şnrtııe 

lng lltc-.reyc ' e Blrle~I: An1erlkaya 
tecavUz ctmlyeooğlol fPnı!o eyllye..'~""

mlş. 

ingtılz aeftrt bUtUn bu ıırtlıırdan 

l!itlkbale alt blr llıtlmal. olamk 
bu.lısccllyon;a da CSMlar hakkında bu 
kndar tııfsll~ta glrl~l dikkati tah
rik etmel!'e ldlfl41r. Lord Hallfaks bu 
gtb& tckllOerln lngUtoreyl alAkadar 
ooemlyeootbıl tcmın ediyor. ÇllnkU 
lngUt.ere FUJırer tarafından gelttıek 

IJlr solh teklitlnJ katly en kaJJul etin(\,, 

karar ~- Buaoa rtebeıbL. 

ııi de g hlt-mlyor. Hllforle bö)'le bit 
anin manm ımmlııılyf'tlne itimat ooı>

m ·dlklcrlnl Ö) luyor. lmanyanın 'n. 
ılyP.tlnl dU:wltmeli lıtt~dl~lne wı nlha. 
,·et lııgllforcyl nuıhvetmek itin bir 
mw i mlHArPke yapınaktıuı hatkfl. bir 
şey dli Uııınec'lltinfl kani bulıınuyorlar
ını~. 

Bu ııarlb ve ka.tt beyan11t ya.kın bir 
ıılh liıuldlnl tnuın.ntt'n ortadan ktddı.. 

1".IYClr. lngiltcre ile Almanya uzlaşa. 
mılaeııklıırdı r. tkl lndl'!ll blriııl beh.-.. 

mehıı.J maflOp olacaktır. 
Netloenln bu tekilde tect>:lli oo~·ğl. 

no ortık Uphl! kalınamlff.ır. 1nırUtr. 
nınln Alman hegemon~1U11na karşı 

g1rlştfğt mUc.'\d l eye Birletll< Ameri
ka da lşttrıık n.tt1kt~n sonra blitttn 
'nsıo Sıı.kııon dünya mm harbt ~·arı 

yold11 bırakması fhtlnıali ortadan kalk 
mı,tır denlleblllr. Amr.rlkanm kabul 
ettiği hayrot vertcl kredUcr, bU kredi 
tf'rc lsthındrn bayat bulan bayret w.. 
rld 11m11I faall7et İngllttlerln ft Ame. 
rlkalılann M mOthlıt bir adm ve 
karar Ue M mUtJılf bir mlieadeleye 
haurlandıklannı lıbAta kAftcllr. Şlm
dl1e kadar ıablt olduğumuz muıuu...... 
be henüz bir ~laagt~ a&yılablUr. A
~d bo#Ufma Amerikan lıal'.P 18UJııAU
tmm azami ll&lbaya slrmf»lndm Vfl 
Amerfkan barp bazırtıpun nlba,.,aıe 
enncalndee BOnra ı.elıJacaldır. 8lnlr 
ha.rblnckm J:ıqka 'Mr de eablr ve ta. 
hammOl harbi Tal' ki, Aqlo .. Sak. 
llOlllar bmıu tatbik ~ KiM 
gör1in.DJıor.,. 

9ıai B e l e diye Florya , 
lHrınn ola n rağbcU gözönUnc •'~,., 
buraya paur gUnıerl :ıo otobÜ• 11 

nıealnl kararlqtırnııştır. 0~ 
Ancak at Y&nflan dolayı.aHe ,p' 

bU.c;Jerln e.k!!Crlsı Vehefendlye I< 

gidecektir. ft"' 
Velle!endiye bile t Ucrett 22,0, ~ 

yaya 32 k UrUJtur. Velelefendl • 
ya arası ıo kunıııtur. ~ti-
Diğer ta raftan belediye re ~J 

Floryadıı y enl yaptınlacak ola!'~ .. , 
mahnlleal,,nln plln1Arm1 h&Slrl___.. 
t.ır. .,.,.-

Bu mahalle üç kaU1 ve anıerl .,~ 
çell evlerden mlirekkep oıacak JC ı" 
berber, bakkal, manav, zerr.e?a~ 'il'. 
"Zino, blra?uuıe glbt blr maJsSUe ~ 
bUtUn icap eden dUkkAnlad oı.ısll ol" 
bulunacaktır, Burada yapd~ ~ 
evlerin anıalan halka be!edi)'e .,1' 
fmdan 3 yılda Mennıelt fbeJ'8 ş 
slt~ ııat.Jlae&ktır. . , 
ilkmektep muallirnlert 

nin kıdem zanıJIS1 _, 

İlk rnekteb mualllml~~ 
dem zamlan için geçen a.1 ~ 
lanıp maarif vekaletine gö ~ 
len listede bulunan kldeJJIS~ )J 

kak Jı:~ oJ.anJa.ra ~ıı 
dem zamlannın 1 birinci. ~ 
den itfba.ren yUrttt.illllı-' 
,... ebnİ!JÜll, 
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SOVVET 
HAVACILIGI 

tiatıraıarı vazan ançı a. e e ~Drablm bey 
Sülevmanive limarhanesindeki deli ile talebei ü
lumdan bir molla etc?ndinin hilla)•esi. tama', ha
set ve Purur r"ıhvali be vanında .... 

Avnıpanm !}ark hudutlarından 
Asyanm garp hudutlarına doğnı 
muazzam bir cephe üzerinde son 
senelerin en büyük muha.rc~ı 

cereyan ediyor. Almnn • Sovyet 
harbi yalıuzca blribirlne zıt iki 
rejiınln de!;'il ayni zamanda lld 
muazzam mnlrlneli ve zırhh Ol'Öl'
nun çarpşnasıdrr. Her iki taraf 
da ne rettikleri resmi tebliğlerd"' 
karı:ıı taraftan mühim miktarda e. 
~ır nldıkları, sayısız tank, tayyar~ 
zayiatı verdiklerini blldiriyorpr. 
Almanlara göre binlerce Sovyet 
tayyaresi tahrip olunmustur. Sov
vetlere göre de her gUn yilzlerc" 
Alınan tayyaresi düsUrUlmektedir. 
Hangi tarafın haberleri hakikate 
d::ı.ha yakındır? Bugün için bu hu
Sl!Sla knt'i bir şey söylemeğc im
kan yoktur. Ancak muhakk:ı.k o. 
lan hir ACy varsa o da harbin lki 
tarafm \'erdiği mUbalAğalı ha -
berlere yakın bir cılddette ecre -
yan ettiğidir. Alman taa.rru:ı:u 
zırhlı fırkalar ve hava kU\'Vetleri 
tnrafmdan yapılmaktadır. Sovyet • 
ferin de zırhlı birlikleri ve hava 
kuvvetleri Almanlardan aşağı de. 
ğildir. Bu itibarla Alman hava 
kuvvetlerinin A vrupadaki diğer 
cı>phelerde temin ettikleri nstiln· 
lüğü Sov) etler karşısıni:la kolay • 
en ele alamıyacaklnrı muhakkak -
tır. Çünkü Sovyet Rus ·ada tayya.. 
recilik ve Almanlarm mlihim bir 
sillıh olarak kullandıklan paraşilt . 
çülilk çok ileri gitmiştir. Ho.ttA pa 
rwUtçUlüğUn bııbası Sov)•ctlerdir 
tlive bil hiz. 

"çeyrek asıl'lık bir varl·ğn sahip 
olan Sovyet Rusya hava kuvvet -
lerinin değerini İspanya dahili 
harbinde ve FinlA.ndiya muharebe 
sinde göstermiştir. 

Sovyet tayyareciliği lspan!•a 
mücadelesinden FinlAndiya harbi .. 
ne kndar bllvlik bir teklunill gös
ternıemL'] f~at FinlAndlya har -
hinden ~rrra Soovyet tayyareleri. 
nin km ııdflt it,ibariyle arUıiJ ve 
hem de cvs:ı.fmrn iylleştıfı görUl
müştUr. Sovyet Rusya havacılığı 
iptidai 1Y1adde, fnbrlka. 16.boratu • 
var, işçi bakımrndruı hiçbir mfü,,. 
kUUltla kıu15ılaşmıunaktadır. An • 
cnk mühenrli.sl<!rlnin zayıf olmMr 
sebebiyle Sov ·et hıwacthğı bu ka 
dar gen.I, iınk!nlarına rağmen bek 
lenilcn varlığı gösterememektedir. 

BugUnkU hava harplerinde avcı 
''C bombardunan tayyareleri bl -
:rincl derecede rol oyna.maktadır .. 
lnr. Sovyet bombardıman tayya
releri iki tip üzerinedir. Ve bun -
Jnrdan Katinska ismi verilen SB 
modelleri daha yeni ve daha iyi • 
dir, Bu tayyareler saatte 350 kL 
lomctreylc 400 kilometre arlU!m • 
c1 bl.r sürntlc sevredeblllr ve se. 
kız yüz kilo bo~bayı bin kim. 
ye götilrcbillr. Bıı bombardıman 
tayyareleri sUrntli avcı tayyare • 
lcrl karştsmdn kolaylıkla tutuna " 
mazlar. 1kincl tip bombardıman 
tayyareleri de T B. 3 tipi tayyare, 
lerdir. Bunlar daha eski modeldir 
"'e saatte iki yüz elli kilometre 
sUratıe seyredebilirler. 

BugiinkU harpte çok mUhim bir 

Caaulı mektctıı prof esörJm nden 
laveçli 

. 
t'ol oynama.sı icap eden Sovyet ko 
şif t.ayareleri maatteesslif surat.. 
" değildirler. Saatte aoo ve nlhn.. 
\·et 350 kilometreden fazla bir 
süratle uçamnzlar. 

fiovyet avcı tayyareleri ise ol • 
fuk~ kuvvetlidir. Bunlar 1 16 tJ
pı bir ki§ılik tayyarelerdlr. Evsa~ 
fJ şudur: SUratlerl 430 _ 460 kilo
metre, ııllfLhlan dört mitralyöz. 
Kabiliyetleri bir buçuk saatlik u .. 
~. 

Sovyetledn bu avcı tayyanoılerl 
iyi evsafa malik olmalarına rağ -
men ylıie de Kurtis, Moran, ve 
bilhassn Harikan avcı tayyarele. 
rlnden kuvvetsfzdirler. 

Sovyet Rusya kendi içine kapan 
mrş büyük bir memleket olduğu j,. 
çln birçok hll!usiyctleri malüm 
değildir. Bu a r a. d a Sovyet 
Rusyanuı askeri kuvvetini ve ha
va birliklerinin ehemmlyet.JnJ katt 
surette tesbit etmek mUmkiln o. 
lamamıştrr. Ancak, tB.,Panya har -
binden 11anra en iyi malumat sa.. 
bibi ecnebi mecmualar Sovyet ha
va lruvvetıerinin şu birliklerden 
ibaret olduğunu yazınqlardr: 

Beo yüz tanesi SB tipi olmak il.. 
zere yedi yüz kadar bomhardnnan 
tayyaresi. 

Sekiz yUz hücwn tayyaresi. 
Bin iki yUz avcı tayyaresi. 
Be§ bin beş yüz k~if tayyare

si. 
Bu rakamların üzerinden dört 

sene geçmiştir, Müstakbel harple
rin ıaferlni hava •kuvvetlcrlnJn ka 
ımnerağınr çok iyi takdir eden 
Suvyet Rusya bu son dört sene 
zarfında ve bilhassa FinlAndJya 
harbini müteakip havacılığının te 
kamillüne azami &Urati vemllştlr. 
Bu sebeple bugUn için de Sovyet 
tayyarecilifhıin yµJı:a.rdakl rakam 
larda kalmış olduğunu zannetmek 
hata olur. 

Sovyet Rusya çusuz bucaksız 
bir memlekettir ve bu memleket. 
to tayyare ll&AayiJ .ie1n lüzumlu 
her tUrlU malzeme mevcuttur. 
Sonra SOVJ-etler 1920 den 1936 
ya kadar havacılıklarmın teklınü
lü için azami ga)Tet earfetmhjler 
ve bu ara.cin on iki havacılık cns. 
titü.sü ve yetmiş dört tayyare fab 
rlku: açmrşlardır. . 

1936 ya !kadar devam eden Sov· 
yet havacıhğmm bu ilk 1ıamlesin
de yalnızca tayyare fabrikaların .. 
da iki yilz binden fazla amele ça .. 
lışmaktaydı. Tayyare fa.brikalann 
da ÇalL58Jı ustalar enatitUlerde in 
ce bir dikkatle yetiştirilmekteydi. 
Bilhaasa Tupolev, Mnrgolh·, Po ~ 
llkarpo gihl SovYet tayyare mU
hendisleri SoyYet hancılığınm te
'ra kkiıinde mühlm birr.r lunil ol • 
muşlardır. 

Sovyct havacılığı bugUn çok dn
ha Ueri bir manzara arzedebilirdi. 
Fakat bazı temizleme harckctlrri 
bu inkiJJafa mA.nl olmuştur. ı 936 
ve daha sonra bir kısmı mUhen • 
dialerln ve askeri havacılık efl~ 
rinin ortadan kalkması Sovyet ha· 
va~ıhğını bir hnyli zaafa duça'r et J 
miştir. 

1936 da Franko tarafını tutan 

~ı 
B. D. 

A. AJ engham 

- 83 • 
Hayvan kISa blr zaman zarfında 

adet~ yavacı yavq donmU§ gibi 
§ll§kın bir hal alıyor ve öylece ha.. 
rekctıuz kalıyor:. Bu sırada köt'lü 
kadının dimağına hertıangi blr ihti 
yacı hAldmse hayvanm yalnız o 
ihtiyacı duyduğu gözle görUlecek 
bir halde hiseedileblliyor. 

Zil'a, eğer kadmm zihnine o an
ca karnmm aç oldufu demek ye. 
mck arzusu hlkinuıe hayvanın, o 
durgun halinde sade<:e mütemadi 
surette ağzını oynattığı ve la.lya ~ 

Jarı aktığı görülüyor, 
Bu sıra.da önUne büyük bir kap 

yiyecek konursa hayvımm bunu a. 
detA çılgın bir iştihayla yuttuğu 

görülür. 
Fakat, §ayet kadmm o aırada 

zthnlne hlklm olan §CY bizim ko .. 
nlijituldarunw dinlemebe, hay..,. 

nm şiddetli bir hMaa.siyet ve di:k. 
katle kulaltlarını diktiği ve en u .. 
fak gUrültilyil alarak Yerinde 
milthiş bir kor~uyla sıçradığı gi\.. 

rülüyoi. 
Hayvan bu sırada yalnız' duy _ 

mak ve işitmek h888&&rnm hAkim 
olduğunu, ba.,ka hiç hayat faali • 
yeti gösteremediğini anlamak 

milnıkUndUr. 

Zira bu sırada hayvanm önüne 
bir ııu .kabı veya en sevdiği yiye. 
c.ek ka.br sUrUnliı. Hayvanın buna 
ta.manıiyle lA.kayt ka.ldığmı hemen 
g5rüreiln\lı:. 

.Şayet kadın o anda tecrUbele
rimlzden sıkılıp oradan kaçmak 

.Al'Ztlsu duyuyome. bu arzunun da 
'ak abinde ve her veye llffWn ola • 
rak hny\"t\!>fl ~, oıı.lufu g&rli .. 

! .... ti:-. '/lıra.. ~ ~Mit 

fa3ist ve nasyonal • soeyalJst hn- Hikaye olunur ki eski zamanda 
va. kuvvetlerine mağlüb olan Sov 1elileri Sül<'~maniycdck.i timaıtıa

neye koyup zincirlerle pencereye 
bağlaı-!ılıdı. Herkes F:"elip pencere~ 
den 11eyred,.rlerdi. 

Telebei ulümdan bir molla bir 
gün delileri se)Tetmek ıçfn ti· 
marhııneye gelir. Meşhur xx imam 
dorler bir deli vardı. Kendisi ho. 

yet sosyalist tayyareclliği evve!A 
bir durgunluk, bir tevakkuf de\•. 
resl geçirmiş. Fakat hunıı takip 
eden ve p<>k de parlak netıce ver. 
miyen Finlandiya harbinden ve 
Almanların giriştikleri mUcadele
de bütün muvn.ffakryetlerinl ha • 
va kuvvetleri sayesinde kazandık
larını gördilkten sonra çalışmak 
mecburiyetini hlssetmlgtlr. cadan olup heT nasılsa mantık me· 

!ı;te bu şekilde ergeç U~rine splelerinde "cantJk, mantık, man. 
dönmesine inti1.ar ettiği dostu Al.. tar., diyerek nklmı oynatmıştı. 
mdnya.nın bUyük bir hava kuv - Molla bunun penceresine gelir. 
vetine malik olduğunu yakından 
görmesi Sovyetlerin hava kuvvet· lmam §Öyle mollaya bir nazar eder. 
lcrine daha. büyUk bir ehemmiyet Okuduğu dersten sual eder. Güzel 
vermeleri ve bir yandan fab'rlkn.. güzel konuşur, Mollanın hoşuna 
!arını azami randmanla çalL-,tıra - gider. En sonra deli. imam mollaya 
rak en i)i gekllde en çok miktar.. eorar ki: ''Molla!. tnsanlann b:ı.· 
da tayyare imal ederken diğer 
taraftan tayyare benzini stoku §ma kaza ve belalan getiren elif· 
ynpmalarr natlceııılnl dofurmuştur. hada kııç harftir?., diye. 

Bugtln Avrupanm fffmal ucun • Mollanın hiç işitmediği bir sual 
dan cenup mUntehB.8ma !kadar bU- olup çok dllttinUr. Bulamaz. Sonra 
yük bir cephe üzerinde çarptŞan imama • rica eder: "Bilemedim. 
Sovyet .. Alman ol'dularmm hava 
kuvvetlerinden haııg181 kat'l nstUn lUtuf ve inayet edin .. Söyleyin., . 
IUğU temin etmiştir? Şimdilik bu. der. 'lmam: Peki söyuyeyim .. LA· 
na cevap verilemez. Harp devam kin unut.mıyacağma ve asla hatı .. 
ıebnekte ve her 1lti taraf da kar. nndan çıkamuyacağma bana em
şr tara.fa zayiat verdirmektedir. niyet ver ki söyliyeyim,, der . .Mot_ 

Adet ve evsaf iUbariylft Alınan 
tnyya'!'elerlnlıı bir derece ilstiln • la Yemin eder. lmam der ki: "İn-
JOğe malik oldukla.rmı ka.bul etsek Mnlamı bafma kaza ve bclAlan 
bile, Almanlarm biltUn Avrupa getiren elifbada Uç harftir. Bunlar 
krtaaı ve hattA Adalar ve Afrika- da Tı. Mim ve Ayındır. Ona tama 
da muhtelif cc-pelerde, Sovyetıe.. derler ... Bu pis tama.dan herkes 
rinse sadece bir cephe yükle9mc. .. 

1 lerl leap ettiği habra gelir \'e y:. betalara. duıer .... 
ne arada bir. muvazenenin mevc't I Molla ta'Jdik eder ve memnun 
diyetine inanmak icap eder. olU'r, Bundan sonra deli imam der 

Londraradyosunun 
Türkçe neşriyatı 

ki: "Ben de vakt:ile 11enin ~i ta. 
lehe idim, bilirim. Talebelerin pa

raaı yoktur. Şu başım üzerindeki 
kovufu gördün mil?,. Moll& ''evet 
gördüm!,. der. ''Sen benim hogu. 
ma gittin. Şlmdl silratle içeriyA 

Ankilra, 19 ( A.Jıl.) - B8ber sel de, o kOY'Ukta bir kAirt temde 
aldığımıza nazaran Londra rad.. Oç lira vardır. onu lana verdim, al 
yosunun sabahlan saat 8,15 de moll&! .. ., 
yapma.kta olduğu türkçe haber- lıloll& lheınen aü.ratlc kapıdan :ima. 
ler ne§rlya.tı 20 temmuz pazar 
gilnünden itibaren 25,38 metre mın ~ girer, t~.; eder Fa 
üzerinden yapılaca.ktll'. f kat kovuga yeti!7eıJıeı. Efendim, 

- Ah/ Kardan ... Blllrshıbı kl b6dm 19 ıtonnd&kt lneanlar"" 
- Hayır, bilmiyorum. Sisin yafmn:a ~leyim hNe, e ramaıı konuııcıruz. .. 

surette öteye beriye kaçmak için 
hamle edip durmaktan kendini a

lamaz. Hayvanın bu k~ak zoru 
o kadar siddetlidir ki kendisini 
mutlak surette bağlamak lbnn.. 
gelir. Aksi takdirde hayvanın, 

sırf kaçmak ihtlyııclyle, kendisini 
öteye beriye !Pddetle çarpaT'9.k 
pa.rçalryacağma §Üphe yoktur. 

Bu hal iso eversiyon oualannın 
arzu ve 1radP.;}1 hayvarım dimağı. 
na şlddetJı bir surette naklettiği. 
ni ispat eder. 

Bu da, hayvanın bu şualar tesi· 
rlyle deıin bir şekilde manyatize 
olduğunu gö6termekted.tr, Bununla 
beraber eversiyon şualarmm ada 
tav§anları üz~rinde daha ba§ka 
bir tesir yaptığı da g-örWilr. 

Ada tavt&nları bu fUaların tc. 
shi a.ltmda kobaylardan daha u • 
zun zaman tahamınnı ve mukaw. 
met gösterebiliyorlar. 

Fakat nihayet uy~up kalıyor. 

O derecede ki ha.yvanda bir müd
det sonra hiçbir hayat eseri kal 
madığuıa hilkmolunabllir, 

Bu şunların, tavşanlardaki şld -
detll hareket sevkita.biisini uyu§ 
t~ bı• hayvanları muvak'kat 

bir fe~ haline koyduğu görlllmek 

tedir. 
Şu kadar var ki zahirl uyuşuk

luğuna rağmen hayvanın deruni 
olarak fcvkalAde bir faııllyette 
olduğuna da uüpho yoktur. 

Zira hayvan 15ualarm teeirl al .. 
tında bulunduğu müddetçe mUte
madiyen gözlerini açrp ka.pıuna.k .. 
ta ve muayyen fasılalarla hafif 
il.afif titremeler geçirmektedir. 
Bu hal ile hayvanın o anda rllya
lar gördüğüne dclaltt edeıbillr. 

Bu rUyalnrmsa dimnğına ever 
siyon fi\lalarlyle nakledilen arzu. 
tarın birer nksl olduğu şüphesiz • 
dir. 

Diğer taraftan üç hafta munta.. 
zanı eurette ıualara tutulnıll§ bir 
kobayın tüyleri açİk gri bir ıren.. 
ge tahavvül ettikleri ve gözleri
nin renginin de gayet açık bir ha.. 
le geldiği görülmUştUr. Ayni ZL 

manda. kobayın kilosundan hiç.bir 
şey kaybetmediği halde, }iizil 
incelip zayıfladığı ve uzadığı sa • 
rih surette farkedileblllr. 

Bu da bu §Ualann en ziyade 
dimağa ve dimağın ~n büyfilı: ak
si ıa.hası olan yüı.e tesir ettiğini 

göıtennektedir. 

50 
ora) a nasıl yet4e) ım: ., 'der. 1 marn· 
"Cl'I benim omuzlanma bin .. Onı. 
ya uzanırsın., der. Molla hemen 
imamın omuzlarına çıkar amma, 
deli imam da mollayı yakalar. 

Molla r,nş11 ıp: "Aman efendim .. 
Bırakın .. Ölilyorum!.,, diye ferya
da başlar. 
İmam der ki: ''Molla, daha şimdi 

sana söyledim .. Sen de unutmıya. 
cağma yemin ettın.. N e ça.buk u· 
nutup tama ettin. Hiç delinin 
ba3ı üzerindeki kovukta lira olur 
mu? .. A .. biçare .. ,. Dcll imam moL 
lcıyı affeder ve bırakır. 

Bu Uç ha1f gibi Uç hıırf de var
dır ki HUda korusun, bu pis tamaa 
da benzemez. I<'evknlllde azim bı:>. 
Ildır, o da Ha, Sin ve Daldır. Ona 
Ha.~et derler. Hasetten ilsttin bir 
bclll olmadığını §ununla çıkannm 
ki, . eytan, melaikeler in hocası iken 
bek hasetten no oldu! . .Adem Ale' 
hisselama olan hasedinden dola)~ 
cennetten kovuldu. Ebediyen ttı· 

netle anıldr. 

E.."lki vakitto 1stanbula oe.nebi 
eefinesl gelirse Ynlı k~kü önünde 
durur, top atarmış. Bir sefine gcL 
mi.§.. Top atmamıs.. Liman reisi 
tarafından adam gelip: ''Niçin top 
atmadım!,, diye sormu , Seflnenin 
kaptanı demiş Jd: "Top atmadığı

ma otuz iki özürüm vardır. Birin .. 
elsi barutum yoktur! .. ,. O adam 

· demlş ki: "Artık otuz blrini ooyle
miye tuzum kalmadı .. ,, Onun de 
diği gibi, biz de haaet lbabmda §ey. 
taru söyledik. Başkalamı lüzuma 
yoktur a.zizim. 

Maliım olsun iki lbu hasedin ö:c Ye 

asıl, bir anadan ve babadan doğ
m111 bir ka.n!eef daha Vardır ld o da 
elitb&da olan üç harften ibarettir: 
Gaym, ri, vav ve ıra. NeuztıblUAh 
bu el& hattn sayılır beWardan l»
rincl numarada bir bellyi azf:mdir 
ki 1nsanı en sonra dünyada perlfan 
ve perakende eder, Alti!'ette de 
Gayya kuyusunda !kaynatır: Oııa 

gurur derler, Bunun harfleri. dahi 
birer si tel remiz ve .işarettir: 

Gayın, Gayya kuyusuna, 

RA, racimin mazharı olduğuna, 
yani şeytanlrracimin kardC§i olup 
onunla beraber h~rolacağına, 

Vay, voyl deresine, 
Sonundaki ri da: Eğer mü'min 

i e en son rahmetilk'l.hlyeye nail 
olncağmdan rahime işarettir. De. 
ğil .Lse eytan tibi cbediyyen radm 
olmasına detruettir. 

Bu gurur, P.SaSsrz iblr ~eyde.n, bir 
iltifattan insana A.rız olur. lnıııa.nı 

klimil odur ki bu gibi be)'!ıude •e 
esassız olan şeylere kapılmaz, 

Everslyon §Ualartnın da.ha p _ 
rlp olan diğer bir tes.hiysc hay • 
vanı uzun milddet tek hareket.11 
bir hale koymasıdır. • 

Meeeıa ilk teerlibede su içeımk 
arzusuna düşen kobay, gualann 
tesiri üzerinden tama.mile dağılın
caya <kadar mütemadiyen vcrllcn 
suyu içmekt.edlr. Bu su işt.lhuı 

hayvanda bazan 12 saat, bua.n 
24 saat, bazan tekrar şualara W.. 
tutuncaya kadar sUrUyor. 

Şiddetle :yemek arzusu göstc • 
ren kobay da aynı şekilde ıızun 

zaman sadece bu arzunun hAldın 

tesiri altmda, normal halinde yL 
yebilcceğlıun beş altı m.iall, obur
ca yeınek iştihaama kapılmakta -

dır. 
Kaçmak ihtiy~ kapılan Jro • 

bay da ayni 5ekilde 10, 12, 2~ ea. 
at yerinde duramadan ve uyuıııa • 
dan mütemndi surette kaçmak i . 
çin çnpDllP durm.ııJd:n.dır. 

Bu halde şualarm bu hayvanla.. 
rın dimağlarında birlkebildithıi, 

adetli. bir akUmUJ.atör gibi bo§a -
Jmcaya kadar hayvanın hayat fa. 

aliyetinc hakim olduğunu ispat e
der. 

( Detıomı tıar) 
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ahkeme salonunda 
ağabeysini öldürmek istiyen 

BABA VE KARDEŞ KATili ZEKi 
Dün mankemede ağebeys.ni mutlaka öldürecegım 
söyıedı, fakat çakıyı tedarık eit;gı yeri sa~lı~or 
Bir müddet evvel babası Ifa· onu da öldüreceğim. Eger Jandar 

cı Şevketi ve kardeşi Radi~i öldu ma Atıf olmasaydı maksadıma 

ren Zeki adındaki katil, bir kaç muvaffak olacaktım. 

gün evvel birinci ağır ceza :nah Demiştir. Fakat çakıyı nerede 
kemesinde müdafaasını yapar" bulduğunu yine söylememiş ve dı 
ken birdenbire kravatının a~t:n· şardan bir arkadaşı vasıtasile te 
dan bir sustalı çıkarıp kendısıle darik ettiğini ileri si:rmüştür. 
beraber gayri mevkuf olarak mu Bundan sonra şahid olarak 

ak ed·1 - b . Sıddıkm h eme ı en agn eysı d" 1 J"andarma Atıf ise çakı 
dis. . .. 1 .. .:rn ın enen 

üzerine atılmış, ken ını o l>Uı k '-~ · b" · likl dik"lı" . • nın ravaw.. ınce ır ıp e ı 

mek ıstem.~ti. olduğunu buna göre tevkifhane 
Zekinin bu suçundan dolayı . . -· . _ .. . 

d"" "kin · a - r ceza mahkem:?sin den getırdıgını sandıgını soyle 
dun:. ~ gıeı:ıhud kanununa gö· m.iıo;tir. Müteakiben Sıddık ilin 

e curmu m '!t • • d · k ·· 
hakemesine başlanmış, ka lenilmış, bu kar eşme :ı.rşı mu 

retil muhk ..:ıe müddeiumumilik teca.viz bir lisan kullandığından 
ma eme<ı , • k def ın•ft~'"-te verdiği üadesini tekrar ede m~kemece bır aç a ı.<.U.o.IA 

rek: ugramıştır. 

_ Sıddık annemi öldürmü§ Neticede muhakeme başka 

tür. Ben nasıl olsa mahvoldum bir güne bırakılmıştır. 

Yeni Japon 
kabinesi 

Takip edece~i 
siyaset 
hakkında 

Resmi beyanat 
neşre miyecek 
Hariciye memurları 

arasında bazı 
istifalar oıdu 

Tokyo, 19 (A. A.) - Burada. 
öğrenildiğine göre -yeni Konoye 
ka.blncsi, takip edeceği siyaset 
h'.1.kkında resmi beyanat n~retmi. 
yecektir. 

Diğer ta.ra.ftan beynelmild va. 
ziyoti karşılıı.mağa matuf harir-l 
siyaset tedbirlerinin daha. 2 tem
muzda imparatorun riyasetinde 
toplannuş olan hükfunct konfer~ 
smda kararlaşUrılmış bulunduğu 
do. haber verilmektedir. 

Tokyo 19 (A. A.) - D. N. B: 
Hariciye nezareti mfisteşan O -

hasi ile Nankingdeki Japon büyük 
elçisi Hondadan sonra, hariciye 
nezareti müşavirlerinden Saito ve 
eski Roma büyUk (>elçisi Şıra.ton 
de istifalarını vermişle"rtlir. 

J..ondra, 19 (A • .A.) - Bu sa • 
baJı.ki Londra matbuatı, yeni Ja. 
pon kabine.si hakkında mütalealar 
yüriltmektedir. 

Daily Mail gazetesi diyor ki: 
Yeni hariciye nazırı amiral To. 

yodanm !ngilterede b~ok dostla.. 
rr vardır. Manma.fih beynelmilel 
meseleler hakkı:ıdak.i görücıleli 
henilz malum d('ğildir. Matsuoka
nın uzaklıı.ştmlma.smm, Rusyaya 
karşı hasma.ne bir hareket olması 
muhtemeldir. 

Taymis gazetesinden: 
İhtimal ki Japon hilkümeti şim

di daha müstakil ve mihverin cil
velerine daha az hürmet eden bir 
siyaset. takip edecektir. Ayni za.. 
manda yeni kabinenin açık suret
te hodbin bir siyaset takip etme. 
sine de l"tizar edilebilir. 

Daily 'l'elegraf yazıyor: 
Vaktiyle Japon başvekili süa . 

tiyle antikomlntern paktın milza. 
kerelerine iştirak etmiş olan ba -
ron Hiraııumanın yeni ka.tıinede 
devlet n:ı.zırı vazifesini görmesi 
ehemmiyetsiz bir hfı.dise değildir. 

Belediyenin çöp 
fırınları 

Belediyenin çöp fmnlnrı tnşa etme
sine koordinnsyon hcyetınce mUsaade 
cdllml.şt!r. ı.~ırm10.rın inşasına. derhal 
ba.ştanacakUr. Yenl fırml:ı.r inşa edil. 
dtğl gibi, mevcutların da ı:ıaz.lnn gc. 
nl;,; c tnecektir. 

Buna ait rrojeler, m~zbabad!l b:ı.zı 

~aat yapan bir Mo.cnr mUhendısl 

tarıı.!ından hazır1:ınmaktadır. 

Hitler ilerledikçe 
Nuvyork. 20 ( A. A.) - Nev. 

york Tayın.is gazetesi yazıyor: 
Hitler, ilerledikı:.e harekatının 

masrafı ve tehlikeleri ve karar
sızlık ta artmakta.dır. Almanya.
da artı:k, Rusyada bir Alman 
da arlık, Rusyada bir Alman za. 
feri yerine bir Almanya harbin. 
den !bahsedildiğini <!uymaktayız. 

İngilizler havada da Almanlara 
yetişmiş, onların hava kuvvetle: 
rini zayıflatrnrş ve en kuvvetlı 
avcı filolarından beşini, Ahna.n
yayı Britanya tayyarelerinin 
müthiş hücumlarına karşı koru. 
mak üzere memlekette kalmağa 
icbar etmişlerdir. 

Son z.ıımanlarda esir edi!en 
Alınan tayyarecilerinin gençliği 
ve tecrübesizliği, Alman pilot 
.za.yiatmın tayyare kaybmdan 
çok daha ciddi .old~ tntiıQ;utu 
vennektedir. 

Şimdi Almanya.da. iki şey ce
reyan ebnektedir: 

Almanlar, bilhassa Rus sef e. 
rinin "çıl-..:ardığı ibeklenmedik müş 
külat !karşısında fevkalade bü
yük miktarda harp malzemesi ve 
asker feda etmek mecburivetin.. 
dedirler. Taarruzun bidayetin. 
denberi Alman tebliğinde görü. 
len sükutlar, müstevlinin harbin 
başındanberi görmediği fevkaJa. 
de bir mıôcavemetle karşılaş. 
makta olduğunu ilk defa olara.~ 
gizleyememektedir. Rusya ister 
kazanısm, ister kaybetsin Alman 
harp makinesi kazandığı muvaf. 
fakıyealeri temin için kendisin
den istenilen muazzam gayretten 
yorulacaktır ve Alınanların m~
temel zaferlerini istismar edebil
meleri için seneler geçmesi ıa.. 
zırndn-. 
Aynı zamanda. Alman şehir. 

leri, harp sanayii ve mimakal.e 
yollan İngiliz \'hava kuvvetlerı. 
nin öldürücü hücumlarına ma. 
nızdur. 

Bu iki şey, Alınan milletini. 
Almanva seferinin başladığına 
ikna edecektir. 

Bunun belki de son zamanlar. 
da tekrar ortaya çrkan sulh şa. 
vialariyle alakası ··ardır. Bu şa.. 
yialar şimdi Hitler'in Rusyada 
serbest bırakılması şartiyle gar. 
be lütufkar şartlar teklif ed~ 
ğini ima eden bir şekil almıştır. 

Nazi şefleri Alman halkını 
reddedilmiş sulh teklifi hikayele. 
rile tahrik etmek adetindedirler. 
Şimdi ise, son scr~zeştle~inin 
neticesi olarak harp kendı va. 
tanları ürerine de yayılmağa 
basla vınca bu şeflerin Alma~y~ 
yı hücumlardan korumak Jçın 
tavizlerinde ook ileri gidec&leri 
anl ruııimaktadır. . 

Almanya harbi Hitlerın _rapa. 
cağını hiQbir zaman tahmın c~ 
medi~ bir harptir. 

Almanlar, Hitlerin Avrupaya 
saldığı dehşeti kendileri d7 
duymadıkça b""tün dünyanın nı. 
çın Hitlerci devletin amaı-.z 
dilf~manları safına sreçtiğini an
lıvnmıvacaklardır. 

--o--- Eminönü meydanının 
Sağır ve dilsizlerin müstakbel §ekli 

toplantısı Şehircilik mütehassısı Prcst 
Sağır ve dilsizler cemiyeti he Eminönü meydanının müstakbel 

yeti umuıniyesi yarın Emini>n'J şekli etrafmda .e~?dler yapmaktsı 
Halkevinde fevkalade bir toplan dır. Prost Emınonü meydanının 

tı yapacaktır. Bu heyeti umumi istimlak vaziy~tl ta~a~~andık 
yede cemiyet reisi Ankarada yap tan sonra camm~ bugUnku şekli 
tığı temas ve te3ebbüsler hakkın ni bozmayarak bır tramvay garı 
da. izahat verecektir. yapacaktıc. 

Singapura 
ingiliz hava 
J<uvvetleri 
gönderildi 

, ~gıı.pur 19 (A.A.) - 1ngillz hava 
kuvveUerine mensup tayyare subay 
ve mUrettebatmdan mUteşckldl bUyük 
talwiyc kuvvetlerinin bugün, tngUte. 
reden salimen Singapura vardıkları 
resmen blldirilınektedir. Gf'len kafile. 
de mUteaddlt ordu subayları '"O kadın 
deniz hizmeti mensupları da bulun. 
maktadır. 

Uzak §arktaki tngfliz kuvvetleri 
ba§kumandanı hava mare§Sh Brooke 
Pophnm, aslterlere bizzat beyanı ho§ 
nmedi eylemı:ıtır. 

Askerler, Seyahatin ha.diseslz geçtı. 
ğini beyan eyleml§leriir. 

Sovyet tebliği 
(Ila.'} tarafı 1 ncide) 

tesbit edilmiştir. Tayyare, destı·o 
yer ve torpitobodlanmız. kafiley: 
taarruz etmişler 11 nakliye ge.!lu 
si ile ı petrol gemisi batırılmış 
tır. Bir Alman avcısı tahrib edil 
mişti.r. Sovyetler bir tayyare ile 
bir torpidobot kaybetmişlerdir. 
Torpidobotun mürettebatı kurta 
nlmıştır. 

Londra; 20 (A. A.)- B. B .C. 
Alman tayyarelerinin Moskovayı 
bombardıman ettikleri hak:lpncla 
çıkan haberi Moşkovadaki Ame~ 
kan Kolombiya radyosu muhabı 
ri tekzip etmiştir. Muhabir, bir 
kaç dakika süren hava tehlikesi 
işareti• verildiğini, fakat meydan 
da tayyare gözükmediğini bil· 
dirmiştir. 

Fransada 72 
koınünist 

tev~it ed:ldi 
Paris, 19 (A. A.) - Polis Pa.rl

si.n cenubu şarkisinde kfı.in Torı.:es 
ı:ehrinde faal bir propaganda yap
makta olan kom"lni.stlere karşr ge 
niş mikyasta harekete g~mlştir. 
600 evde taharriyat yapılmış ve 
fazla miktarda. propaganda malze. 
meal bulunarak müsadere ~
tir. 72 komültlst tevkif edilnüş • 
tir. 

Amerikan vapurunu 
Dakardan çıkan bir 
denizaltı torpillemiş ! 
~tlm.or. 20 (A. A.) - Bura.. 

ya muvasalat eden Ba.itimor var,u 
runun kaptanı, Robinmuru batı -
ran denizaltmm Daknr limanın.dan 
çıktrğmı söylemiştir. Zira, kapta• 
na göre, denizaltı uzun zamandan 
beri deınde olsaydı veyahut Us • 
sllnden uzak bulunsaydı, Robin 
Moordaki iaşe maddelerini ele ge
çirmek isterdi. 

---...>---- GRi 
Suriyede 

Avuslralyahların 
zayiatı 1682 kişi 
Sidnev 20 (A. A.) - Harbiye 

·• "d A •al nazırı, Suriye sefenn e vus.r .. 
yalı zayiatmrn 297 si ölü olmak ü
zere 1.682 kişi olduğunu söyle • 
mişti'r. Alman telgraflar, mütare
ke !ııına kadar muharebelerin çok 
ciddi olduğunu göstermekteydi. 

Define henüz 
bulunamadı 
::>ürpagoptakl define tıa.friyatına. 

bu sabnh da §&fakla beraber devam 
edilmlştır. Toprak harıl barıl kazıt. 

maktadır. Bugün pazar olması dola
yısilc birçok meraklılar define ı:ahaaı.. 
na gelmişlerdir. 

iaşe umum müdürü 
geldi 

İ&§e umum mUdUrlUğllne tayin edil. 
mlş olan Rauf Sarper dUn Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. "iJi 

Altın fiyatlan ~ 
DUn de bir altının fiatı 25 li 

ra 25 kuruştu. 

.Gallop enstitüsü tara· 
fından yapılan bir 

anket 

Amerikada halkın 
yüzde 79 u 

Harbe 
girmemek için 

rey verdi . 
Halkın yüzde 55 şi Ruz
veltin tam yerinde heı re

ket ettiğine kani 
Nevyork 20 (A. A.) - Gallup 

enstitüsU ' ta.rafından isimleri 
(Vho Svho) yıllığında mUnderiç 
muhtelif meıslek mümessilleri ve 
lıalk arasında yapılan bir ankette 
üç sual sorulmuştur: 

Birinci sual olan: Sizden bugUn 
Amerika. Birleşik devletlerinin 
Almanya ve İtalya aleyhine gir .. 
mesi mesele.si hakkında rey ver
menizi istesek, harbe girmek için 
mi yoksa harp dışrnda kalma.k l. 
çıd_ mi rey verirdlıllz ?., suıı.line 
"Vho, Svho., dan yüzde 45 i har • 
be gırn;ek iç~ yüzde 55 i de g;r. 
memek için rey vermişlerdir. 
Halktan ise yilzde 21 i girmek, 
yüzde 79 u ise girmemek için 
rey vermişlerd!r. 

Amerikan harp bahriye&, Bil • 
yük Britanyaya gönderilen harp 
malzemesini nakleden gemilere 
refakat etmek için kullanılmalr 
mıdır? sualine ''Vho Svho" dan 
yüzde 64 U müspet, yüzde 29 u 
menfi cevap vermiş ve yüzde 7 
isi de karar vermemiştir. Halk a. 
rasmda yüule 56 sı milspet, yU7 ... 
de 35 i menfi, yüzde 9 uda karar. 
sız ibir cevap vermişlerdir. 

Şahsan Ruzveltin Büyük Bri • 
tanyaya yardım siyasetini ka.b~l 
etmekle fazla ileri sittlğini mı, 
yoksa Wi derecede ileri gitmedi
ğini mi .zannediyorsunuz? şeklinde 
olan üçüncü suale "Vho Svo,, dan 
yüzde 16 sı fc.zla ileri gitmi§tir, 
yilroe 53 u Ruzveltin lnznngeldi
ği gibi hareket ettiği, yüzde 31 i 
ise kaii derecede i\çri gitmiştir 

cevahmı vermlşlerdir. Halk ~ • 
smda ise yüzde 23 il çok ileri git. 
tiği yii7.de 55 i Ru.zveltin tam ye 
rinde hare.ket ettiği, yüule 22 si 
ise kfLfi derecede ileri gitmediği 
cevalıııu vermişlerdir. 

Muğlada 
Zeytin rekoltesi 13 

milyon kilo 
Muğla, 19 CA. A.) - Bu sene 

ıvma.s kazasının zeytin rekoltesi, 
13 milyon kiloyıı yaklaşmaktadır. 
Bundan üç milyona. yakın blr kı~ .. 
thmdan yağ çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan tütfüı!erin diz • 
me işi de hararetle devam eyle • 
tnektedi'r. Bazı yerlerde de çapa 
işiyle uğraşılmakta.dır. 

Bu seneki tiltlin mahsulümüz 
geçen senekine nazaran daha. ne • 
fistir. 

POL/S'te: 

Yenikapı 
garsonlarının 
bir kavgası 

Oçü bir olup bir arka
daşlarını yaraladılar 
Yenlkapı:Ja Çakv Mehn:edin gazi. 

nosunda çalışa.ıı İbrahim oğlu SUley. 
man özden, dUn Kemalpaşa caddesin 
den geçerken aynı yerde ça11§8Jl ar
kada§larından Hilmi. Şevket Esen, ve 
Memduhla karştl&§rut_ştır. Bu Uç ki§i 
suıeymana bir meseleden dolayı muğ 
ber olduklarından hemen üzerine atı_ 
larak kendisini blr hayli d!SgmU§lcr 
ve b&§ını da yannışla.rdır. 

Kanlar içinde bırakılan Süleyman 
Cerrahp&§a hastanesine kaldmJmı§ 

suçlular yakalanmıştır. 
BtR ÇOCUK AZ DAHA 

BOf'lULUYORDU 
Vefada Moll&§emseddin cıunU l'I<'. 

kak 9 numarada oturan Hasanın 5 
~ındaki oğlu İbr!lhhn. dUn Şehzadt'
camfinin avlusun :ı.kl bavuz kenarm. 
da oynarken birdenbire muvazenesini 
kaybederek içine dU. mU§tllr. 

Çocuk havuzda boğulmak tlzerey. 
ken yetişenler tarafmdan kurtarılmış, 
baygın bir halde Haseki hastanesine 
kaldınlmıştır. 

BlR YANGIN BAŞLA'SGICI 
Pangaıtrda 102 numaralı dUkk!nda. 

abçtlık yapan Pa.ndell dUn bacasında. 
ki kurumlan temlzleUrken; Bahrinin 
döktü~U gazl.arl.J. kurumlar tutu§mu§ 
fakat eabak lllladOrillD:ıf. 

Palermo 
limanı 

ingil z tayyareleri 
tarafından 
bombalandı 

Londra, 20 (Radyo) - Orta 
Şaıl: hava kuvvetlerinin tebliği: 

Cuma gecesi Siçilya adasına Pa 
lermo limanı ile iki hava üssUne 
taarruz edi1.:niştir. Ablan bomba 
Iar kruvazörlerin ve torpito muh 
riplerinin üzerine veya yakınla 
nna düşmüştür. Derne ve Baro 
baya da muvaffnkiyetli akınlar 
yapılmıştır. Tekmil tayyarel~r sa 
limen dönmüşlerdir. ( ·•.ı .. 

İngiliz hava nazırı 
diyor ki 

Brennerde 
Yeni b.r H;tlsr - 111~ 

gürUşmesı ola 
Londra, f O (A.A·) - tJ. 
Moskova ra.dyoSU.et~ 

şamki neşriyatı~a •. n:ı bİ · 
rupa memleketlennın b8' 
haber alan bir . ~enôıl 
Hitler ile Musoli!11nın S 
ki ıbirka.ç gün içınd~ . 
buluşacaklarını b_ildi 
nı ha0ere göre Hıtler}e 
arasında görüşill mesı : 
meseleler arasında şat' 
nin vaziyeti ve bazı ın~ 
Alman kıtalarının yerıne 
kuvvetlerinin nraroe -qe 
İngiltereye karşı bıırJ>dııİ' 
sanm vaziyeti bulull 
min edilmektedir. 

IIitlcrin MusolrJve ~ 
da.siyle Fran.sada Sa 
yetini işgal ctrr.ek b 
müsaade vereceği de 
mekted~ 

Odun narhı 
(Baş tarafı 1 nt'idc) ı 

İngiliz ha.va kuvvetleri dUşma.n top. (Ba., ta.ra.fı z0 
rnkları Uzcrlncleki mUcad"'eyi tılddet.. iskelelerine na.kil UcrcU 1 . ' 

lendirerek kendt kayıplnrma nazaran ış:etnıe masranarı 9~ :ı.'-
iki misli dU§man tayyaresi imha et. !stanbula kayık, mat r • 

ktedi , ı ve fire için de 24 ku~ - _.-
me r, ı ı ro· Geçen ,,eJI"'., 

Alman gemilerine hU~um eden Blcn iddia etm ş e ır. ll t 
· zarnn bu yıl ma ye heinı tayyareleri bir ayda. 300 bın f k ardts'· 

l 14 kuruşluk bı.r ar v tonilAtoluk düşman ticaret gemisi aba 
64 kunışu kesme ve ar batırmtşıar, nynı miktarda d şman k kll)"e 

gemisini de hasara u!ratmışlardır. diğeri d~ kayı ve na 
1 

eıtıed"" 
Hitlcrm sulh teklifi ihUmallerinl nrtmasmda.n ileri gebemle .. 'Y'~ tr, ... 

Bu iddia üzerine ..., .,. 
bahis mevzuu eden Sinkler, yatl§tırma . rlU mahallinde teıi \ l 
zamanının seçtiğine 1.§aret ederek, mUdU. ğll -A U"'--l ııı.sıı ı..:.. · 

mak üzere uuUn IS ...,... -.~J ~ Hitlcr ve zOmresUe hiçblr uzlaşma ö d -•·ve aJP'"", " 
na memur g n er."1 - -A yap~ıyacağuu s!Sylemiş ve ancak kimbılir ne olacak ki ~otıı~~ j h. 

nazizm kanseri Avrupamn bUnyesln. t· .. ~ oıı- :.._ 
eembe gUnkU iç ımam.... ~~~ ı. den atıldıktan sonra sulh ve mUsah.•. aııyet W.ı. ' \• 

. larmı oduncuların m .nJ met devresinin ba§lıyabıleceğinl l!Ave ' d'kleri t"' 
tmi ti rak çeki başına. ver ı 

e § r. tan fazlaya. kabul etmıştlt• 'I 

işgal altındaki 
memleketlerdO 
uv,. işareti için 

baglD mlcade e 
başlıyor 

Londra, 20 (A. A.) - B~<>iln, 
Alman işgali altında bulunan mem 
leketlerclo ··v•• (Victonic) yani 
"zafer,, kelimesinin ilk harfi İ§a.. 
l"eti ~in şiddetli bir mücadele 
başlryacaktır. Almanlar "V,. Uıa. 
retinin ııe olduğunu, işgalleri al. 
tındaki Frnnsada, Belçiada, Hol .. 
landa.da, Danimarkada., Norveçle 
ve Balkanlarda iyioo öğrennı!şler
dir. 

Göbelsin ''V" işaretini kendl 
maksatları iiçn kullanmağa teşeb. 
büs etmesi. bu mUcadelenin ar -
zettiği geniş mahiyet karşısında 
Almanların duyduğu endişenin de 
receı:ıinl böstermektedir. •·v,, 1§2. 
retinin almnncada zafer manas·
na gelen bir kelimenin ilk harfi 
olması lci.n Almıı.nlnr hemen he -
men meçhul bir kelime ortaya at_ 
mışlardır. Kelime şudur: "Vi.kto • 
nia., Alman lügatleri bu kelime 
nin yabancı bir kelime olduğunu 
yazmaktadırlar. Almanlar tarafın. 
dan zaferin mukabili olarak kiıl -
Iarulan kellme ''sleg .. dir. "V .. i
şaretinin gen.iş bir mikyasta. ya _ 
yıldığını Alman radyosu bugün L 
tiraf etmiş, fakat bunun "Vikto. 
nie.., kcliınesi.n!n ilk harfini ifade 
ettiğini bildirerek demiştir ki: 

''V" işareti PragdJı. sinema dl·· 
varlarm<la, tra.mve.ylarda ve oto -
blislerde görüldüğü gibi son gün
lerde garotelerde de görülmekte. 
dir. Cracovie, Vat"§ova ve diğer 
Polonya ~ehirleriyle Danimarka • 
da, NorveçtP, Hollanda.da, Belçika 
da. vclhe.srl Alman kıtalan:ım bu. 
Junduğu her yerde ayni işarete 
rastlanmaktadır. Pariste bir gün 
Eyfel kulesinde birdenbire muaz 
zam bir "v" harfi peyda olmuş • 
tur. İşgal altmda bulunan bütiln 
Fransada "v,, işaretini taşıyan 
kartpostallar çok aranmaktadır. 

Maamafih Göbels bu işa-retle .. 
r.in niçin geceleri tebe,şirle duvar
lara yazıldığını i7..ah etmediği gibi, 
işgal altında bulunan memleketler 
ahalisi şayet Alınan zaferini is•f. 
yol"Sa "v,, i·aret.ini neden kola~ -
lıltla görülmiyocek yerlere mc:;c1a 
Alınan subaylarının elbiselerinin 
arkasına yazdıkları hakkmd::ı. d:ı 
malfıma.t vermemiştir. 

Bir kadının ev~:n~ zorla 
giren adam 

Geoenlerde, Nlnat admrla bir genç 
kadının evine zorl:ı girerek kendiaini 
döven ve hakartt ed"~ Şevki admda
kl mUtecs.vtz dün asliye birinci ceza 
mahkemest tarafından ı ay mUddct. 
le hapse, ~5 llrıı d:ı para cezasma mah 

kam ectilml§Ur. 

bilmedıg-ımız için buna ıca; ı 
söyllyemeyiz. Yalnız IJU ııu '(111-
maktan kendimizi aıamıyo ıJ) 

Odwıcular, bu 424 kurU§~ 
fiyatına yüzde kAr nL9beU -oı'di 
odun narhmm yeniden teli ~ 
mişlerdi. Yeni oJun narıun& 
da.ki 136 kuruşluk !arkı ~ 
yon, odunculara. yüzde ıtaG 
ınek surctile buldu? 

I<'iyat murakabe kotll 

böyle bir gUn kara dedl~ti 
ak demesi, yaz.ar bozar J 
arndan bir ha!ta geçmedeD 
dilen kararları bozması do~ 

Bunu bırakalım; acuba ~ 
geçen sene fiyatlnrma odU1l 
ne 100 kuruştan ıfazla !i)"ll~et 
için, mahallinde ( '? !) tetlt 1' 
memurlar ne gibi bir neı.ıce 
lar ·~ 

MalQm olduğu üzere 
kışın en had devresinde bile tıl 
de odunu."l. çek.isi 430 ku~ 
Yat bir sene evvelkine n 

' e 
besiz kl toptancıların lehill~ 
ilkin al~yhlne bir fark ve>"! 
ki, geçen sene ile bu yılın 
nra.smda TUrkiyem\zde oduJ! 
nm biraz claha artunımıısıW oı4" 
lacak ne gibi bir de~ıdiJt 
ze verilen malumata •öre 
bu ayları, odun kömUr tiy&~ 
ucuz olması lAzımgelen a'i ~ 
buki kon11byon, perşembe~ 
rarmda geçen sene perak e 
r!ş 430 kuru§ fiyatı bu ı;eıı/ı 
cıya verml" ve perakende 'lfı.I 
kisini de 560 uruııa çıkarı-o 
da.ki 136 kuruş!uş !ark, f t 
kııı mevstmlnde daha da :C~ıJ. 
trr. Zıra o z:ı.man, odun ıcıf 

sene olduğu gibi, ayn :u. 
lstıyecekJer ve şehri od rşt' 
EUz bırakmak durumunu )"fl 

du. a~~ 
Bize kalırM, ı>dun ve il daıı' 

larmı tesblt ederken blr.l~ d-' 
tetkikler yaptırtmak !11Yd5 

olmasa gerektir. 
Bu sabahki gazeteler d~ 

nun bu narhı yeniden tet oetJ' 
nl memnuniyetle okuduk 
bahki gazetelerden btrind' pP 
rm bile tesblt 1>d!len tıyııtı~rJ 
dukıarı knydedıllyordu. ~ ,,ı,u' 
den tesbit ı}Cillmesl J.sabe t<tlt' 
baı ~ bir fazlalığı :uy:::,... 

1,.. . ı· e o -.arıçten ıae v 
kul imtihanıJJ• 

girecekler 
Hariçten lise Vu ort& 

bitirme imtihanına ~;_ ,.J 
ziran ayında girecekl t'~ 
da, eylillde gireceklerse ıre". 
da maarif vekaletine b~. 
çe ile müracaat edeceld ~ 

Thlib olanlar evvelce )l 
m~ oldukfarı smıfl~ 
daşlannın mezuniye~ 
cak .bir yıl sonra i.ııı 
caklardır. 



~ 

" Birazda sütlaç olsun! ,, 
t)d gu 

~) da n e""'·elkl (En Son Da.ki-
~ Cık oburluktan bahseden bir 
~1• Bu yazısmda, oburhf"ı{ 
hıı 111~zı ~özler söyJlycn sa
totılrı. , bir~ ml-.ıı.ı de verl-

ts)(f 
lıo~e\irlerde memleketlmfadc 
~!' di4kün insanlar ~oktu. 
Scırraıa• iyl, temiz ycruek yerler, 
~ 0trnı1a on, on be-: kap yemek 
~İl lıı ~dı. O de\irlerde, bu 
ltrıii, &anlara •·5mempcn·er,, dn-

lı11ıı1a 
~la, rdan ba.ska, hakikaten o 
~ bı.r da. \:ardı, Bunlann arac;m. 
t!si11ıı oturuşta bir hlnıli yiyen, 
d~~ bilmem ne kadar p;tlıcan 
'1 te •~ı rnide-;ine gi><,:üren. bir i 
Pıtreııl>sı börek ,.e kadaifi ilip sü
'ler ~oktu.Sultan Aziz.in blr 
t /1 l'edi~rfni de sö~·lerlr.r. 

l,ıer~nn Ahmet Rasim, .Baba 
~.( aa ~ OOJıc;ederkcn, denin 
li.ınllt lllı oburlarmdan olduı:,'1Jnu 
~ Ol'. Benlm yetistnderlm n.rn• 
~r ob liarız ŞU.krii cidden 'lcorlrunç 
'ıı b(j lll'\}u, Bir oturu<ıta bir tepsi 

1 
l'eği, dört bes büvük tabak 

lı, letı kadaırı, 5Q patlıc~n dolması, 
~e dır.er pila\', 150 mı,ır ;yer, ü
bet ı e suralü surahl aynın. ,;er-
tı}t~ .. , ''gık!" bile demf'zdi. 
~defa Şelunılclıaşı tiyatro· 
' ı bilhassa Peniye kıraet
\'el'lr ~e oburluk mü amerclerl 
~ aydığnn eyleri • arala
\ııı k tınııttuklamn da \'D.r .. hnl-

lııt ~ısında yerdi. 
~ ıarıtanıa.r, büyük halk sn• 
' tı lanbunl.C'r Osman pchli\":ın 
lı. ~ ~emek yemekle tanronıış· 
t!ıı ~I' !;Un F~nen·olundn başkiı· 
h~ .ı.ah • ~ ~ sın pnşanm damadı mcr-
la r:.ı"~at beyin köı;.künde, mutfa 
~r~ce ~irerek da\'etlller içiu 
~. d .an bütün yemcklerı ~iyc
lı, \• a'.:~ıııerc bir c;ürprlz ya~mı"· 
~r~gı yemek yirmi be kı~ l~·e 

iki ki5iye değil. 
Şu oburluk nl<B.Smı 1309 ha:d• 

rnnınm ~irmi birinde çıkan (Sa· 
bah) gazetesinden hulasa edlyo-
rum: 

Ali usta Trabzonun met?hur o
burlarmdandır. Kendisini bir tru 
zu yemeğe da\'et ederler. Fakat 
onun bütün bir kuzuyu yiytteği 
muhnkkak olduğu.ı: dan, tttrübe~i 
ha~ka türlü yapmağa karar '"rlr
Ier. Kuzunun yerirıe kendisine 24 
okka dut, 4 okka kaymak, 4 o'Aka 
süt, dört okka ekmek .,unarlar. 
Ali usta hunları kemali iı:ottha ile 
yodikten sonra sorar: 

- Hani kuzu! 
Ziyafet. sahlpleri, ku1u yerine 

bunlan hazırladf,darmı söylcyfn(."e 
f<ıyan eder: 

- nu nnsıl zi\'ııfct, naı;ıl dıwet.. 
Beni aç bırnktınız • . 

1809 yıh mayı ... mm ot~ncu 
güni.i çıknn (Sabah) gazete8ınde 
do şöyle bir ha\adis \'nrorr: 

"Galata taraflarında bir kadın 
hir iddia üzerine tki okka. ekmek, 
bir buçuk okka pt'ynlr, banlarrn Ü• 
zerine de ~li, çiğ bir cn~lnar ft.~
lederek aradan hlr m\id•lt"t. "eı:ti 
ği halde hiçhir aliimel ı ıstırap iz
har etmedlj:,1 görüJmfü;für.,, 

İki okka ekmekle, bir buı;uk ok
ka peynir, neyse yenml~·ec~k bir 
:Jey değil. Fakat çiğ clğ bır cnsp 
nan yemek doğr-.ı<u me~looır. 
Hem de sapı tle! •• 

E"ldden bizim ~f'nçlli?imizde bir 
de .;arkı ynpmışl:ırdı: Yeme'k ~r
kı ı. Uıun bir qeyıli, aklonda ka~ 
lanlarr yazıyorum: 
Ben kalender meşrebim. tath tuz. 

lu aramam, 
Mideme bir eğlence iFtı>rim ol~n. 
Salat.ası yana bakar, turşu!'IU cıg~r 

yakar, 

Biraz da sUtla.ç olsun! 

J,AEDRl ~leblr 

~ =========:=:-:===~====.=~===)U==:::: 

l!fliif.l:{ti~ıJ.'~~1l2lf, 
Berberin hizmeti 

Rllt ~? ~toııaa berber Ri~ar ki ağarınr§ .kıllan birer birer 
~t~ hıç hatıra gelmedik bir su- dikkat ve itina il ayıklayara~ 

tertgin oluvermiştir. Aynı kesen ve bu suretle bana gençıı. 
~.ı·ı:ıe oturan ve geçenlerde ö. ğimin mesut günlerini y~şat;nak 
l'.a~lkıekli bir albayın vasiyet. 1 için elinden g~len ?ayretı es.ırge. 
~~ açılınca berber Rişar 1 miyen berberım Rışar Sıley e bı. 
tıır~~ e 25QO 1n~iliz lirası miras rak·yorum ... 
ht,.b l~ğı görülmü§tür. Albay Berber müşterisine \:~asen 

erın kendisine yaptığı mü- minnettar olduğunu. erneklı alba 
Ilı hi . h t a · o\uc:unda bol bol ~\ t?netı şu satırlarla anla~ yın er r ? •. . " .. 
" ~tr: 1 bahşiş verdıg'.nı soylemekte . ~~ 
~ Seı-vetimden 2500 lirasını, , böyle bir mirası ~ıiı: ~klemedıgı. 
~uşurnda, bıyıklarımda· ni ilave etmektedir· 

1'" tff 

·~ [ Her gün bir isim 1 
oı& 

~ ~atalin hattı üzerinde bir kaç şehir 

~bobruisk 
t~f.ıı1.n bntıı llzcrinde bulun&.'l ve resmı harp tebliğlerinde •ılı ıuk l5m1 
ı.~ l)oı,rtıl!lli ı:ehrl l\!msk • H~rkof Jlemlryolu üzerinde bllliılsea askerlik 

~~lı~da~ COk ehemml,yetll b~r ye dlr. :r.Imskm U9 kilometre prklnda 
~, lıll:ı • I>ın~rpcr nehrinin kollınmd.an olan Bf'n'j':ıa ~YI Ur.er!.ndedlr. 89 
ı . .'"-'ı Uslu blr kasnba olıw Dobnılsk askerlik ba.kmımtan olduğu kadar 
~ b bakımından da nıühlmd!r. Beyaz Ruııyıulıı mevcut bütün nehir yol.ô 
'nı·Utiin demlryollan burada..ı ıeçer. Beyaz Rusyanm blitün kereste 

lfl:!Q bıll'uda toplıınmı::trr. 
'tıqllı ı-o,~·et " Leh muhareb~lr.dl! bu tjehrin l tlhkAmlan mii.him bir rol 
'ıtıı- IBk Şı·hlr bu M~kt\mlar :ıyMlndc Lehlllt1re uzun müddet dayan-

. ı• 
lrt •ll iddetli 01IMı..fannm hntrra«t olumk Ş<"hlrde bir d'3 Abide dJğtl. 

ltu lddet~ ıoi'uıafaatm ltnt•raıı olarak ochlrde bir de Abide dlklJo. 
•skeri kı3mctı yol."'tur. 

MOGILEV 
1 ~llev IA'ninırrnd, Vl~b k ve Klyef yola iiu-.rlnde, VltOO&kio 155 kllo

ııq 'lttıbunda Dlııyı:-per kı)·dnrıııda 60.000 nllfu ıu bir ~hlıdir. ~hrln 
~t\~.~l"l<'l1>r; nrhrın sağ kıyı . ım'la, yeni mahalleleri sol kıyrsmdadır. 
".~t ın deri san:ı3 U bllhM!a bu şehlrde toplanmıştır. Bu vhrln lıcışlıca 
lıı~~ltı:ldd 1 biitün A\·nıpad.3 tllyilk şöhret almış olan domıız kıtıdrr. 
~ı la 'in tıLbı r.dmt?ar W<-rlioo l!itoltyonu, m~I m'l'Şhlll' olduğu gibi 
~~ ~l lınkıruuutan ~.ok kıvnmtlı bir havrası vardır. Bu baVl'l\nm kub
"lıı ~b Udllertıı Plll tin çöllermd~ Rwi 5.lteplertne nn!ıl celdlklerinJ gö~ 

lolarıa tıüslenml~lr. 

, ,.ltt ViTBESK 
~~ ~k, Rl~n • lotJ<ova drmleyolu ftzerlnde, Rlgadan UM kilometre 
ı... · 2ttıı suyumın \ 'lltba ır.ıuıf:ı ile blrlcştlğt yerde yliz bin nüfuslu bir 
."11ı.• 'Oll 1 ot tı.tı n nru, 'draut lctle.ıi \'e dol.-ııma fabrlkalarmda 1600 den fazla 

eır G" ıu ~I • •oz k c,,.'lmlnn ,.e çP~\·elerl yapaa fab.rikaları da mC§}ıurdW'. 
r de ıuiıze \&rdu. 

HABER~ Akşam ?X>S3S1 5 

.a. 8jr onba,ınm hatıra defterinden: Yazan: KURT MAREK 

;=S!!:ij~ 

İngiliz tayyareleri ateşe maruz kahr kalmaz 
yelpaze gibi açıldılar ve birer birer, 

- Bir '4aattenberı dunnus bana 
bakıyorsunuz. Siz de bir olta ahp 
bahk tutı.ann.a T 

bombalarını bırakmaya başladılar 
- Durup b<-kllyec.'ek kadar sab · 

mn yoktur beonim ... 

(Otomobildeki adam, telefoncu 
lan korkudan direğe tmnanan 
yolcular sanarak): 

- lforkınayın, ilk defa otomo
bil kullanmıyorum. 

Teselli 

Eve gidiyorlardı. Birisi ö. 
tek!ne: 

- Sizi yanımda gördü. 
ğüm için çok memnunum. 
dedi. Ben o kadar acemiyim 
ki ... 

Öteki mukabele etti: 
- Size elimden geldiği 

kadar yardım etmek isterim. 
- Hayır, yanlıt anladı. 

nız: Sizi yanımda gördükçe 
kend! acemiliğimden utanmı 
yacağımı ve "benden de ace. 
miler varmış,, diye teselli bu 
lacağımı dütünüyorum. 

Deliler arasında 

Bir .deli - Ahmet heyin ad
resini biliyor musunuz? 

Diğer deli - Hayır, fakat ü. 
zülmeyin, kolayı var bir mektup 
yazar kendisine sorarız. 

Birinci deli - En iyisi biz ad. 
resimizi zarfın arkasına yazalım 
da,o da utanrp adresini bize bil. 
dirsin. 

Lbnaru çe\iren dağların yama· 
cmda mevzi alan bizlere geUn(."e, 
en ağır topçu at.e~ine manu kal 
mrştik. 

Cuma günii yorgun argın karar
gah kurduğumuz e,·de pipomu 

yakmak üzer<"ydim. İçeriye giren 
bir asker, ha,·ada motör gürültüc;ii 
duyduğunu 11oyledi. Bahsettiği za 
man ~kaldan bir araba geçtiği · 
~in ben, motör sec;ini duymamış 
tım. Bcl'ki Alman tayyareleriılir 

diye düşündük. Kapıya gJttim ve 
ufuklan aradım. ı~t-e gittikçe yak 
la.5an bir ikJ üç dört.. altı siyah 
nokta! Bu esnada 2 sm. llk toı;u 

ateşe başla.m~tı. lllri "- İngi • 
Uzler,, diye bağırdı. Ağlmıdak.i 

pipoyu elime almağJ. 7.aman bul • 
madan ma.klnelitüfeğin bulunduğu 
me\'kle bütün süratJmle tırman · 
duo. l\lakinelltüfeğlmizh1 \'e 2 sın. 
lik topumuzun iz mermileri ha. • 
vad~ beyaz çizgiler husule getiri
yordu. Tayyareler, ateşe maruz 
kalır kalmaz, yelpar.e gibi ~ılarak 
bombalanın atmaya ba.5ladılar. 

Makinelitüfeğimle, durmadan a· 
t.eş ediyordum. Arada. sırada me.. 
kanizma mcnni}i sürmüyor, in1u· 
ta yapıyordu, anzayı sonra dil • 
zeltmem laznndı. Şimdi at.eyi bir 
an kesmcğe gelmezdi. İngilizlerin 
tayyareleri çift kanatb ufak bom
bardaoan tayyareleri. Tayyare ge 
misinden hava.lanmı~ olacaklar. 
Daire şeklindeki mavi beyaz kır. 
mızı işaretler sa.rlh olarak görü..
nilyor. Vaziyet. kötü. Laklıı aldan.. 
mışon. O kadar fena \-aziyette 
değiliz. Bombala!' gerimize döşil· 

yor; Ud tanesi limana isabet etti. 
Kolafımıri cUlılndekf riıaldncUtUie

ğln ate;,lndcn bombalano ınmr, -
kmr doyamıyorum. Ateşi biraz 

kestim. İngiliz dostlamnızdan bi. 

ri düşmeğe beşladı; indi indi in • 
di, ~öztimtiz.den kayboldu. Onu ga
liba 2-sbı. llk lndlnniş olacak. t
kincl bir tayyare düşürdüğümüz 

muhtemel. Havadisi nasrl olsa bir 
az sonra almz. İlk defa olarak 

..... 
:iemllerden kurt.anlan iki sa.ntholik toplar •. 

ma.kin<.'litüfek b:ıı;ma geÇmlş ve 
ateş ctmi. tim. tJzer:nde bir sene 
denbeıi ralıştığunrz ve a.hşhğmıız 
ağır toplamruzm ~mda. ol.say -
dık, daha parlak bir netice elde 
edeceğtmiı muhakkaktı. Batarya 
kumaodanonız mevzil.Prl dolaşıyor. 
Vaziyetten memnun olduğu anla 
şılıyor. 

ONA KARŞI DÖRT ••• 
Anlatt.ı.kJnrınt dün ol.muş ı;ey

Ierdi; bir. Non·~Iinin e,iode otu
ruyorum. tık deniz m ulıa.rebcsile 
ikincblni mukayeseye çalışıyo

rum. Oda<1.A kurtanlmış iki kaza

zede bahriyeli \.'ar. Rombako fi • 
yorundaJd destroyerlerim.izin nihai 
muharebelerine dair taf~t a.1-
dııo. Kurt.anlan b'JlıriyeWerimlzin 
giydikleri elbise, üzerlerindo çok 
güJünç duruyor. Kimi, kalm yeŞll 
Norveç tlniformasou ,ı:iymi5, kimi 
ayaklanııa şalla.r sarmış velhasd 

ka.mavala çıkmış hissini veriyor • 
lar. Gemllerdt'!D kort.anlan 2 m-
llk t.oplan kullanacaklar. 

Gemilerden bu ağır toplan sök· 
mck l'e buraya getirmek son de
rece mü5kül oldu. 

Elimizde silah bulunma.smı d& 
bir Alman ticaret gemisi kapta • 

nma bo~luyuz. 
Na.n·ildeki otuz kadar bitaraf 

gemi a.rn..,md& makineli ve hafif 

toplarla mücehhez bcs İngiliz ge
ml<4l bulunuyordu. Alman kaptan, 
direkleri sudan çıkan gemi en.ka
z1 arasından Aeldz blıı tonluk ge. 
misini geçi.nnt,, İngiliz gemilerin• 
deki sllıilılan toplamr~tı. Rıhtıma 
yana..,tı ve bombaların tes\rlle de
nıiryolunda devrilen bir vagonu 
tayfalan De tekrar yola. koyduk· 
tan !!ODra silah.lan l~lne yükledi. 

Öğlc~in saat bire doğru on bclJ 
mil açıkta düşman destroyerleri 
bulunduğu haber \'erildi, Biraz 
sonra bunların destroyer olmayıp 
sayısız İn~lltz harp genıbt olduğu 
anlaşıldı. l"an yana giden bu harp 
gemileri kudurmu~ra.sma ateş edi .. 
yorla.rdı. Harp gemilerinin etra • 
fmda :zlgzak giden blrrok cüzü -
tam da.ha vardı. Do<ıt ve düıımam 
tefrik edemiyorduk. Barot. doma _ 

nı gemJlerin tefrik cdllme.5hıe ml• 
ni oluyordu. Vıuiyet biraz SOlll'& 

vuzuh k~pettJ. 
Şfddetıo at.e§ ederek geriye ço 

kll~n dfl!lltroyerl<'riınJz, anıların • 
da ağır dretnotJar bulun3.D o• 
İngilfa harp gemisine kafa tutu-
yordu. Muharebe Romba.ke fiyoru 
saba..-;IDA intikal ediııee hi~blr ~ 
göremedik, yalnız top sesl<·rlnl 1-
§ltiyorduk. Biraz sonra tnglltz 
zırhlrlanndakl mürettebat betn o
loyoron. (Devamı 'Var J. F ransanın yeni 

Türkiye sefiri 
Ankara da 

Ankara, 19 (A.A.) -
Fransanın Ankara bü
yük elçiliğine tayin edi
len sabık Tahran büyük 
e~çisi Jean Hellev ve re
fıkası, bugün Erzurum
dan şehrimize gelmiş-

- SEY.AHATLER -555-
Gioe Yamyam-Yeni 

ları 
lerdir. · 

Fransa büyük elçisi 
~a~da Hariciye Vekile
tının bir mümessili ile 
Fransız maslahatgüzarı 
o ... utrey t büyük elçilik er
kanı ve Fransız kolonisi 
tarafından kartılanmış
tır. ----c>o-___ ..ı......,,. 

Amasyaya 20 
dakika dolu yağdı· 
Bir çok köylerde mahsul 

zarar gördü 
Gümuıııbane, 19 (A.A.) - VllAyetı. 

mlzde dUn 20 dakika kadar süren bir 
dolu yağmıştır. Şimdiye kadar bura. 

Singa.purdan ba§ltya.rak şarka. 

doğru 3000 millik mesafe geçildik 
ten sonra Felemengin mandası al. 
tında. ya§rya.n Yeni Ginede yam· 
yamJ&rla kal'§I karşıya. gelirsiniz. 
Nehirler:n te~'kll ettiği bir ağ için. 
de, btaklık bir saha.da ~ıplak ge· 
zen süslil hançerler taşıyan yam. 
yamlal' göze çarpar. 
Yamyamların süs olarak k.ullan

<lı'tlan r~yıer çok tuhaftır. Çllnkü 
"'' :ada r :aden de. taş da. yoktur. 
onun için yamyamlar, kemikten 
yapılma. iı.letlerlc ağaçlan keserler 
ve büti.in sUsleriıtl tahtadan ya. 
parla.r, 

Yamyamlarm evleri, iÇi boşaltı!· 
mış büyük ağa.çla.rdrr. Bu ağa.ç ko. 
vuklarma hazan on altı kişinin sı· 
ğmdığı olur. Sonra ağaçların kü. 
tüklerinden yapılıuı kayıklar, yam· 
yamların belll başlı nakil vasıtası .. 

dn emsali görülmemiş ~ bir ceviz b~ dır. Yamyamlar bunların içinde 
yüklüğünde dU~en doludan Turlar. nehirleri aşar ve av avlarlar. 
Yenice, Larukos, Tarhanas köylel'ile Biz bunların bulundukları ta.rafa 
Kelkit, Şiran arasındaki bazı köyler. yaklaştığmırz zaman, hayret veren 
Altınla§ ve Bayburdun Balahur köy. 
terinde kemale ermiş ola.n oUtUn malı. bir ma.nza.ra. ile karşılaştık: 
9Ula.t. aamanmdan bile istifade edile. 
m!yecek bir derecede hasara uğram~ 
trr. Bu darbe Balruıur köyünde endi. 
§e verici bir yek1lna varmaktadrr. 

Geçimleri rençberl!ğe b&ğh o-

Yamyamlar, bizi görür görmez 

kaçtılar ve saklandılar. 
Bunlarla karşı ka.rşrya gelmek 

için yaptığımız bütün araştırma.la?' 
boşa gitti. Fakat biz kolay kolay 

lan bu köyler halla maruz kaldıkları 
bu Metten çok miltee.&slr bul~ maksadımızda.n vazgeçecek ltimse· 
tadu'Iar. ıer değildik. Onun için hel'§eyden 

arasında 
Yazan: 

Yeni Gineli bir kahraman. •• 

önce yamyam1a.rm bizden yana e. 
min olmaları ve bize itima.t etme
leri lazım geliyordu. Biz de bu ~e
kil~e hareket ettik ve yamyamla
rın yavaş yavaş bize ahşmaJarmı 

bizimle alışverişe gelmelerini bek. 
ledik • ... 

Yamyamlar ilk önce bizim yak
laşmamız üzerine şehirlerini bofal
tıp gidiyor ve bütün malla?'Dll da 
geride bırakıyorlardı. 

Biz bunların bıraktıklan §eyler
dcn i3bn.ize yarıyanlan alıyor ve 
mukabilinde onlarm işine çok ya. 
nyan şeyler bırakıyorduk. Yanı· 

yamlarm anyıp bulamadrltlan en 
mühim eşya, bıçaklarla §İşelerdir. 

Bizim bura.da en çok aradığmnz 
§ey kafatasları idi. Maksadımız bu 
ka.fata.s1arı üzerin<le ilmi tetkikler 
yapmak ve insan şeklinin tekamül· 
!erini anlamaktı. 

Yerliler, avcı oldukları için yan. 
larmda. kafatası bulunmak 1Amn 
geliyordu. Faka.t yerliler de kafa.· 
ta.slanna fevkalade kıymet verdik· 
leTi için bütün araştırmalarımız 

boşa gitmekte idi. Bununla bera. 
ber talih yüzümüze güldü. 

Bloemcn nehrinin ya.rubaşmdıı 
metnik bir köy vardık. MetrUk bir 
köyden maksat, ağaçlarmm kökleri 
ve gövdeleri çürümil§ olan yerdir. 
Çürüyen kökler ve kütükler, ba
taklığa yıkılıyordu. Fakat ortada 
bir takını parçalanmış davullar, kı. 
nlm1' silA.hlar da göründüğü için 
burasının bir akma uğradığı anla· 
şrlıyordu. Ortalığı araya araya bir 
eUıil kafatıun bulduk. Bunlana to-

(LUtfen sayfaYJ 900irini::J 
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Yrminci asnn en ehemmiyetli 
icatlarından bir tanesi de şüphe. 
si?.dir .ki radyodur. Radyo umul. 
madık lbir sür'atle yapıldı ve u
mulmadr'k ookildc terakki etti. 

Amerika.dan gelen son haber
ler Amerl'"' ıia C" .... radyoları ya. 
pılmo.ğn. bat !andığını bildirmek
tedir. Bu radyolar umumt mer. 
~erin neşriyn.tmı dinleyen ba
sit aletler değildir. Bunlar ta.. 
mamiyle sabsi neşriyata yara. 
makta.dtr· 

Be en Terbiyesi 
Direktörü Say n 

e} 19 Mayıs stadındaki müessif hAdiS8 

Beşik aş Tallıllll 

General Cemil a e 
Eğer radYQya abonema.n ~ 

ı;ılara.k bir cep radyosu alınış 
iseniz aynı zamanda "hususi bir 
aboneman <lalırc?Sı.,, da alml§SI
mz demektir. Herhangi bir dos
tunuzla bu hususi ahoneman 
dalgası üzerinden istediğiniz za
man istediğiniz şekilde görüşe. 

bilirsiniz. Bunun için dostunu. 
zun aıususi ahoneman dalgasına 

göre rnd:yonıuzu ayarlamak
tan ba,.c;ka yapılacak bir iş yok
tur. 

ğn çok mUhbııdf. Çünkfi yapmak 
istedi.ğımiz bütün tetkiklere mil· 

sa.itti. 

Fn.ka.t burada rast.geldiğimiz sil_ 

rü stlrü erkek, knduı, çocuk !kafa 
tasları ve kemikleri, yamyamların 
civarlıırdan avla.yıp yedikleri in· 

sa.nlann artıktan idi. 

Nıtekim yamymn evJerhWı bL 
rinde çamurdan yapılma bir dolap 

buld 

Bu dolap çok mUhimdi. Çünkü 
b yıı.myamlarm ne y:bip içtik· 

lerl neleri depo ettiklerini göste. • 
rlyordu. 

Camnrds.n yapılma dolabı binbir 
fıtina ile açtık. içinden Çtka çıka in· 
san ıkcınfkleri çıktı. Kemikleri teL 
kik edince uı:larmm, kenarlannm 
yanmış olduğunu gördük. Bundan 
bu kemJklerln üzerindeki etlerin 
~ Uzerinden geçirlldiği anla ıı•. 

Yordu. 

Mruızant birçoklnrmuzt titretti. 
Jl'aka.t hakikat bütün çıplaklığiyle 

rrrtnuı.kt.a idi Fakat burada mu_ 
hafnza olunruı kemiklerin hepsi de 

yenmiş ins.-ın kemikleri değildi. 

Bunlnrm iç.inde b~ı kemiklerin 
ayni kabileye mensup olup harp. 
lerde temayı.iz o~ ktıl>llc uğrun· 
da ölmfü; olan muhariplere ait o. 
d ölmüş olan muhariplere ait ol· 
duğu anlnştlıyordu. Bunların kafa 
tasları ve kemikleTi, humıa yap. 
raklnrile süslener('k kovukla.rm Uı 
vmıl rmn asılmıştı. 

Yamyn.mlar, ku\'vet.imizİn ve sL 
lablnrımrzm faikiyctinc inanmamşr 
ols:ıla.r, bize de hücum edecekler, 
bfzim de kcrnikletimizl bu kemik 
y:rğml!lrı ara.sın:ı. atacaklardı. 

Fakat, bı.zım g9.h blr kuşa, gfı.b 
bir hayvana çevirdiğimiz ve attı· 
ğım.ız sılMılıı.r, yamyamlara bizim 
kolay kolay ı:ıvhnacak insan olma... 
dığrmtzı göstemıis vo bu yüzden 

bUnlar, bizimle uğrn.'}IDaktansa 
kaçmayı tercih etmJşlerdi. 

Gitgide bıM alrşa.n yn.myc.nılnr, 

önce uza.ktnn görilnmlye, sonra ~a
nmuza ulnu) n başladılar ve bu 
sayede rcsimlerlni çekmek inıkfi. 

mnı elde dtik. 

Sayın generalim. 

Bıimem siz de var rnrydmm'! Ge
çen Sah Anknnınm 19 .Ma.Y~. s~ 
yomundn bir mn9 yapıiaı: Tiirkıye 
milli küme birincisi Be~iktaş takı.. 
mr bu kilmen n sonuncusu ve onun 
cusu Gcnçlcrblrliği ta.kmuyla TüT
kive birinciliği icln çarpıştı ve 
m~lüb edildi. 

o akşam.ki Ankara ra yosu ile 
Ulus gazetesi maçtn zuhur eden 
rnilessif Mdiselerin !bütün ka.bs:ıha
tini BeŞ.ikto.s klUbüne yUklemekte 
tereddüt etmediler, Ha.ttft. bazı oı. 
gun idrakli muharrirlerimiz bile 
soğukJtanlılrklarmı kaybederek 
Be iktaşWnl' nleyhine mensur ya-
zılar yar.dılar. Ka.nı ile, eant ile, 
soyu ile, sopu ıile öz birer vatan 
yavrusu olan bu Türk <'-<>Cukla.rt, 
bu mac yUzUnden tezi.il ve teşhir 
edildiler. Hakkılar, Hlisnüler, Şe. 
refler ve Şllkriller, !stnnl>ulun bu 
köşe semtinde mrf milH enerjile
ri ilu çalışarak 'tiirkfyenin ~ ile
n on kliibünü ikişer defa yenerek 
milli küme birin.elliğini hakkeden 
bu kimsesiz çocuklar binlerce ruu.. 
kın önllnde, Areııtı ma.hkflmlan 
gibi ıstihza, hakaret ve ktlrılr 
yağmuru ile ezile ezile oynamaya 
mecbur cdlldfklcri bir ıımı.çnı so
nunda. snhn.dan ölüm naralariyle 
kovulurlarken ben, bu <;ocllklar a.
caba kimdir, kimlerdir? diye diL 
şi\,ndUm. Fakat onları itham eden. 
ler düşUnmcdUer kl bu ithamları 
sadeee kendj.lerlni yani Tilr'klüğU 
ithnm demektir; dUşlinmedller kJ 
ibir kişi lıatn yapahilf?o, fakat blr 
topluluğun. beş on kişinin birden 
ayni hare.keti ihtlynr etmesinin 
binnetice birçok acı sebepleri wr. 
dır. 

İçim yana yana gittiğim ve >"• 
ne içim yana yana seyrettiğim bu 
maçın yUzde yUz bir kat'iyetle 
tahmin ettiğim filtıbe.tinin csbah 
ve saiklerini, mllsaadeni7Je, ı;öyle:. 
ce tesbit edeceğim: 

1 - Elbet siz de okudunuz? 
'Bu hadiseden talmöen ôn, on ibeş 
gUn kadar evvel gazetelerde şu 
şekilde biı· havndi çıkmıştı: (Be
şiktM klübü Tilrkiye birinciliği 
mUsabakalarına iŞtirak ebniyc
cek). 

O zamanki bu rl va yetin neden 
ileri geldiğini, spor1a biraz alii.ka.. 
sı olanların takdir etmemesine, 
şüphesiz ki. lmkfın yoktur: 1stan. 
bul, Anke.rn. İzmir ve ~ki.sehir 
gı'bl dört ileri şehrimizin en güz.:. 
de on takrmıylıı ikişer maç ) aparı 
ve hiç yenilmeden milli küme şarn. 
p!yonluğunu kazanan bir klilbün 
(Tilrkiyc birinciliği) ni ( evlevi
yetle) ke.z'lnmış addedilmesi ka. 
dal' tabii ne olabilirdi? 

Ve yine, kendilerini aylarca mu
kaddes bir rejime esir ederek el.. 
de ettlkleri mU terek ve bliyilk 
bir payeyi sonunda bir tek maçın 
şansına bağlamak kndar iç '\"akTcı 
ne olabilirdi? 

(Milli küme birinciliği) mi da. 
ha kuvvetli bir .ifadedir, (Türkiye 
birinciliği) mi'! 

Birinciyi lklncive takaddüm d. 
tlrmekte, elbette ki, tereddüt ca
iz değildir( fa.kat işte ~on vaziyet 
iklnc1Vi lılrinclve tnkaddüm ettir. 
mi!; .;e bu netle yse bu organlzas 
Yonun çok sakat ve çapnupk o'
duğunu gereği gibi i~pattan başka 
bir f'Ve yaramamrştrr. 

Diyelim ki: Milli kümp milsaba. 
1 d sf kolan haricinde knlmnsı 7.aruri 

Yanunrza yn:klaşınca, e in e • bulunan bazı mıntaknlann dahi 

B r aralık bunlardan bir erkek 
kollnrmı salll}arak bıze gelmek 

istedi 

ruh bulunmadığını göstennek için tntm ni lh:nnd•r GUzPl' iste fü·
iki kelunu bırden yuknrıva kaldı_ cae1i. işte Knradf'niz ve iete Kın-
ra.rak durdu Elımizdek tUfeğrı SC'ri bölg !eri takımları vP işte 
. · ide etm k iste- BC'f;ik tnş takımı 9 Birf'r değil hnt. 
işa.rct ederek onu e tn lk' er marla orı kozu milkC'm
diği:ni gösterdi. Ya.m)nm bun mu. ı m"lt'n p:ı~ edebilirler v billıac a 
kabil ne 'stersek verce ğinı anla· (lki.c; r maç) kevflyctl bir haktır 
tan ıı.retler a.pıyordu da? 

Yoksa, Gcnçleıbirlıği ve Alun 
lptidat !!1J°ll1lıırile bıle teh 'fk li klüp'f'rini. ) aotıklan iki er mnç 

olan yam~amın eUne modern silah_ tnn onrn .• rı tlarm ı bu sPfer de 
ar ve mennlleıı g çtiğ takdırd T .. J-'w• ı lrlncl1 1~· nam:ı:Ptliği for -

enet bh:e kl\sted\;c ğı· masr ı;ivdirN·<•k milli kllmc ırnrr-; 
ncırıtestem pivonunun ka ııı·n ı hir tek şans 
ni dllF.une?'ek g111ilştuk ve kendi i. rr rına rık.ırnııık doğJ'U mudur? 
ne fı.di b11" bıçak bl"dlye etmekle Binnennlı>vh bu~n\:U milli kıi-
iktifu ~t:Uk.. j rnc -0rgani1.asyonu muvacehesinde 

tek itirazsız hakikat şudur: (Mll- ' uğnyan bir taknnm oyunwıa ve 
li iklime birincisi ayni 7.amanda bu vasıftaki maçla.mı neticeslni 
Türkiye 'bh:inclsldlrl) evvelden tahmin tmek pek güc; 

Ama bunu biz böyle istemişiz. olmasa. ger(}ktir. 
O baldo işte netice de böyle olur: Beşikto.~!ıla.r, Kn:bn.taşWar, Ni • 
(Milli) vasfi.yle anılan bir şamp'- flantaşlılar, hula~a lkimler olursa. 
yonluk böylece bir tek fiM8 ve olsun yapılan hareketler muhal;. 
kombinezon ( •) oyununa kurban kak ki fena şeylerdir, me.z.mum 
olur gider. şeylerdir. Fa:knt srrf spor zevki i-

Sonra, bllhassa futbolde birin_ çin ka.rşrmızda mzc haz ve heye -
cf derecede mühlm Wnlllcr olan can vermeğe çaJI§an memleket 
sa.ha ve mevki meselesi var ki çocuklarını. kendi takımlarını ka -
bunlar da tamamen diğer takını. zandınnak hırsiyle istihza ve yı·. 
Iann nJcyhincdir. Bilhassa bi.r fi. hnlıırla tahkir Eıtmcğe de kim"c
nal maçı için ileri slll'illebilccek nln ha:kkr )Oktur. Hn.y0 iyct, §er ef 
en kuvvetli itirazlardır. BütUn İf'- ve onur mefhumu sadece seyre -
tanbul ve diğer bölgeler takımla:. denlere has sıfatlar değildir. Bu 
n futbolU ht\JA toprak sa.halard çocuklar bu memleketin en nezih 
yapmaktadırlar. bir spor klUbU aslandır. Bu ço-

lşte Beşiktaşlıları ilk asa.hl euklar göğilslerinde bin ibir damla 
raşeye ve dolayrsiyle 'Di.iikiye bi. 

1 
alın terıyle ku.anılıruş bir milli 

?'inciliği milsabakala.rma iştirak kiline şeı·efini gelecek senenin bu 
etmemeyi dti..~mcye se-vıkeden günlcrıne ka.dnr t~ıuıak hakkını 
mülü.h:u:n ve ho.ltikatlcr .. Iiı.kin ne kazanmış evUitlnrrmızdır. 
çare ki sportmenlik feragati, ulül Gönül dilerdi iki, onlruı lıh· hn· 
emre it.o.at veci.besi her türlU tc. calet sahnesi yaratmakla ithama 
reddüt ve itirnzı kırmqı, yok et- istical eden kaJcmler, 19 Mayıs 
miş. Fakat ne yazık ki bUtUn lbun Stadyomunun 14 dizi tcnuışa sıra.. 
lann hiçbiri ve lehlerinde en J·U- 1arm1 • "'al eden vatanda.')lcırm da 
çük bir nokta dUşUnUlmiyerek nlny, hakaret ve küfür yağmuru.. 
topyekilıı bir (tel'in) c hedef 0

1
- nu şöyle bir kcnnrcığ:ı a\?11 te<' .. -

maktan kurtula.nuı.nuşla.rdır. sür ve teessüfle kn.ydetsınler. 
2 - Gençlerden Ahmet - ki Evet, biz bu st.adyomda böyle 

müdafaalıınnın belkemiğidir • mil. çirkin hareketler istemiyoruz. Fn 
ll kUıne :maçlanmn sonlarına doğ. kat yine biz bu stadyomda, ka't'Ş· .. 
ru Demlrsporla yapılan iblr maçta, mızıı çekip getirdiğim.iz ko111.l}u şc 
Demirspor sağ açığı 1skcndere hir çocuklarına boğuk ihtlr<:ıslsrla 
karş.ı ya.ptJt'l !fi.yık.sız bir hnroketi katmerleşmiş hakaret ve klifürler 
dola}'lSiyle üç ay mUddetlc d!akr- de işitmek istemiyoıU7., 
lifiyc c<lf.1.rnişti, Gen ler, İsltcn.drui Bu hfidlse ıbıı.nıı, .ook d ~il, bir. 
Mımodin hareketini bir (şaka) kaç yrl evvel F-0.nerin güzide sağ 
teviline ikna ederek keyfiyetf si- a.çı~'l Niyaziciğl.n yine bu sahada 
ze bu suretle bildirdiler ve Ahmc- ve yine Gcnçleııbirllği tukunıyla 
din cczrunnr affettirdiler. Siz mu. yapılan bir maçta parça pa.rça c
hakkak ki 'bir büyllklü.k gösterdi • dilmiş m.cağtyla sahadan ~ötUrU -
ııi7.. Fakat bu. Beşiktaşlıla.rtı., her Ulşfuı.U ve bu srra<la lbu klUp ida_ 
çibe.da.bad yenilmelerini temine recllcrlnden bir sa.lıibi kalemt.::ı şe. 
matuf el altı hareketleri tesirini re! tribünU &.ltmdtl: Bunlara la -
yaptı. yıktır! diye bağırdığını lıatırlnltı. 

Ss.ym genemlim, bl.iyilltlük şUp Sayın generalim, sizden bu ~e-
besiz ki afla kaimdir. IAkin bu cuklar için af diliyecek rnevkıde 
af daha ilk hamlede Beşik~lılıı- değilim, Zi.ra onlar beni tanımnı. 
re. muhakkak ki çok ncı gelmiştir. !ar bile ... Yalnız şu kadar dü.şüne-

3 - Gençlerin milhlm olarak, biliyorum: 19 Mayıs ~tndy~mund~, 
sade<-e Beşikta.şa karşı oynıya - on bin kişi önünde böyle btr h8.dı
caklarr bir tek maçla temin ede- se çıkaran bu on ib1r gencimiz e. 
ceklerj büyUk netice onlnl'r hudut ğer deli değillerse • haklı d~~mı -
suz bir enerjiye kavuşturdu v ynlim - fakat mU<'.rim de drgıller. 
bu hızla cidden gUzel bir oyun çı.. dir. 
kardılar. Fakat bana öyle geliyor Derin hürmetlerimle muhterem 
ki bu kadar kolaylıkla elde edile~ generalim. , . • , 
bilecek bir Türkiye birinciliği mil. <'em 1 Faık '\'. Al.l:'ıl 
sa.bakasında ve böyle ya.bruıcı bir 
salında Beşllitaşı yenebilecek ba.<:. 
ka. tn.kmı.larmıız da vardır? Bu, o 
kadar cazip bir avnntajdı:r ki bir 
Fener ve blr GnJataso.rn.y takunı 
da böyle bir ~ ayni 'hızla gire'l' 
ve bu derecede bir netice ala.bi -
lir zannmdaymı T 

Bu mUlihazalanı rağmen ~ııç.. 

(:/-) Bn ~ baslarken Gcnçh•r· 
birliğinden iki ki!ı ~yle konu ı · 
yordu. JI anla Ali yeti tiler. Ah 
nıedl de affettirmeye ~.alısıyonıı.. 
Bcsilct.-ışr l>tr biçlmlnt· ı:<•Urirsel 
be:ı'"csten bir Türldyc blrinefliği 
var blzef.. 

Ierln fevkalfidc enerjik iblr oyun SATILIK HANE 
çtkardıkla.rrnı teslim etmek bir Ks.dıköyllnde Mühiirdar cad 

vazifedir. Fı:ı.kat .Bcııiktaşlıların d~ desinde denize nezareti ve önün 
normal bil' oyun hnvasr ve idaresı . 3 f d 
f inde ikinci haftaymda Gençlere de belediye bahçesı tara 1 ca 
luırşı ayni gUzellikte ve hatta da.. de 40 meyvn ağaçlı büyük bir 
hıı üstün bir oyun çıkarmaya nıu. bahçesi içinde müstakil 6 odalı 
vaffak olnmıyacaklarmı klm iddi.'l bodrumundan başka iki katlı her 
edebilir? Bahusus bu takunm he- türlü konforu bnvi beton arme 3 
men herkesçe bilinen bariz vasfı tıJıktır K 
budur. Halbuki maç 2-() lık vo.zl - senelik yeni bir ev sa · a 
yelten 601lra hakemin Uımamen dıköy noterliğine müracaat edil 
bocalama.siyle bir çıkmaza doğru mesi. 

sfı rfi k lenm eğe b~ş lam ıs ve n lha • 9!iiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİft 
vet Gençlerin üçüncU golUnUn ha. • 
rlz ofsnvt vaZiyetlni yan ... hakemi 
dnhi knt'iyetle beyan cttlgi h:ı1de 
orta hnkemi bunu kabul etmıyf'. 
r k golti savınca iş ve oyun f)irıı
zesinden e1kmnyn ilk e nslr adımı- ! 
nı atmrştrr. 

Evet ,hakem bir Beşik~ lı o • 
vuncuva ilk kasti tekme\, vuran 
Genrlerden KUçiik Mustnfnvı sn 
hadan çıkarına kamnnı, Be ik 
taşlrlarm miltevnll rımırlnrı lizPri 
ne nnen"k verebllecPk kadnr im -
de ve tdar"$lnı 'kaybetmiş bulunu
\"ordu. 

4 Ve nlhnvct. maalesr>f bir 
( Ankrı.ra • t ttınl ul) mnnnseb<'t -
!'lb:lii!i varatan btr kraım dnr lıı:n. 
fnlıhrrn da Gcnc:ler t.arnftarlıır•. 
mı iltihaklyle n!-ı.ıka çıka.n Lst1hza 
hakaret ve kUnlı ıwazc>l"ri orta • 
sında fı.sli.bı tam bir hf'rcilmcrcc 
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Verilecek kati k arara kadar 
müsabakadan menedildi 

Ankara, 19 (A.A.) - Beden 
terbiyesi umum müdürlilğünden 
tebliğ edilmiştir: 

15 temmuz 1941 ııa.lı günn An • 
karada 19 Mayıs stadYQmunda ya. 
pılan 1941 mevsimi Tilrldye futbol 
bbi.nciliği müsabakası esnasında 
vukubulan hA.diseye ait evrak, ce. 
za taJitruıtnanıesi hükümleri daire 
sinde tetkiki için merkez ceza he 
yetince yapılacak tahkikatın ile • 
maline kııdar, hakem raporuna ve 
Hk tahkikat evrakına müsteniden 
ve talimatnamenin 27 nci maddesi 
ne tevfikan: 

ı - tc;tanbul Beş.lktaş gençlfk 
klübünUn birinci futbOl ta.knnmm 
her türIU müsabslmlara i§tiriikten 
men'ine, 

2 - Umum müdürlükçe hazır _ 
le.nan progrnma. göre, dııJıil bulun. 

Evlenme teklifleri 

• Yaş 80 çirkin olmıyan tem~ btr 
aJleden, okur yaz,'.!.r, stnenın ve emM.. 
llnc dUşkUn olmıyan bir b&.yan; evine 
düşkün, dllrUst, güzelliği ve çirkinliği 
mevzuubahs olmıynıı bir bayla evlen. 
mek tetemektedir. Makııııdı yuvasını 

mesut etmektir. (Çöl> r'!ıı:ızloc müra
caat • 229 

• Ya~ 24. Beyaz balık etinde. orta 
boylu, yeş!l gözlU, llk oırnJ l:lğretmenı. 
ev işlerim bllen bi.. b:ıyao iyi lluylu 
bir subayla evlenmek l.st.cmektedir. 
Fot.oğnıfiartıe (Poyraz 15> raınzine 

mUracaat • 230 

~ Yaş ~o. boy 166, tal'ısılı orta, sa. 
nati şofur ve maklnlet, ııyl:k l'aznncı 
90 lira olan bir bay; dürUst, ciddi, 
ejjlne sadık 20.30 yaşlarında bir bn
ynnla evlenmek lstemek~oır. \R.C.) 
remz!nıı mUrncnıı.t - 231 

I ş ve işçi arayanlar: 

• Bh' doktorun veya dlşt:lnin yanm. 
ıa ııJzmet edcblllr e:ıjekıııyon ve baıı 
tabo.kıcıhk işlcr!Jıdcn anlarım. Yaı.. 

ruz sabah gidip nkş:ım gelmek Uzere 
{stıycn!crln. adresime blldlrmelcrt .. 

Topıcapı ı.~o.tmaaultan mahallesi Et. 
hem efendi sokak 10 numarnda Zabel 

• 18 yaşmda lliıc son mut talet>eıe. 
rinden biri tatilini geçirmek ve bh 
şey ıs~enmek maksadlle bır daktilo 
yıınınd!l ~§mak istemt'kledlr. Bu 
çalı§ma mukablllnde hiçbir mcnfl}at 
beklememektedir. Maksıı.dı bir vey öğ. 
renmektlr. (Seven) remzln1c1 mUracant 

• 33 yaşında askerlikle aıA.kaaı oı. 

mıyan eski yo.ztlarla dakUıo bllc!n bir 
genç kG.tlpllk işi aramaktadır. (8.K.J 
remzıne mOracnaL 

• Dlpl.omah bir hemşire ve bir hae
tnbakıcı ıuıuımııkto.dır. Şlşhde son I!.<. 
tasyonda Cafer Tayyar Kankat Şiell 

cerrahi kllnlğtwJ mUrııCıt.aU. 

• 20..25 Yn§lnrındn gen~ bir 1'Urk 
bayanı mUrebblyel.lk yapmak bir veya 
iki çocuğa bakmak istemektedir. Tcc. 
rUbelldlr, ell.ııdl'! iyi blznw vcstkalan 
vardır. Taşraya da gider. lstiycnlcrlD 
Ei'erl!cöyUnde ikinci baruthane cadde. 
sinde 9" numarada Gtilizat adrcsınc 

n:ıüracaatlan. 

• Türkçe, fransızca ve nıUkemmeı 
alman••a ve daktilo bılen gene bir ba. 

u#' duğu fu8.l" mU8a.ba.k&.ları tunı , 
smdan ihracma, . .ı 

.... ~ıı~ 8 - MezkQr mUsabakada VV> ef/J 
blrlnei futbol t.akunı ka1roSUnU ~ • ....8 
eden "hakem raporunda b~ 
medhaldar olmadık.lan görülen ~1 
Mehmet Al! ve mllda.ft Yavus b ıl1 
oyuncuların her tUrU1 nıUııabakfl1' ı:ııt. 
klUp ve bölgelerini teı:n.sfl edeıııe 

!erine, . • .... 
1 

l.Jrtl 
4 - Ayni müabakada k-~ 

oyuncularmdan birinin taa ı,;ırC' 

mukabele eden Ankara Gcçıer <:#' 
ği ~çllk kulllbllnden Muetafa e1I 
alpın da kuJUbünU ve böl&caiJll ~ 
her türltl müsab:lkalarda tern511 ,., 
memesine umum mOdUrlQkçe "' 
verilmiştir. ı:ıo1 

6 - Bu kara:-, Ankara ve ta~ 
bölgelerlna yazılmışt1r. d 

at. ~· 
• Orta S inca &ınıfi ailevi ti' 

ler doıayıaile bırakmak mecburiY' ~ 
de kaı.an 338 doğumlu mt.Utemn:ıel ~ 
Wo bllır •e hesabı kuvvetli ~ 
renç i;ı aramaktadır. \K.U.) 

mllracaat. ~ 
• İngl!IZ l!rkck ort.amckte ıd' 

mezun ıng!.ltzce ve türkçeve 11aJ\ ııı< 
vakıf daktilo blleo blr gen~ ştr1'~ 
de veya Ucarl. mUuaeaelerde lnS1,di 
mütercimliği t.ıcar1 muhat>erat eP 
kQ.Upllk 1ş1 &raınakt.adır. l'l'czel) r 

:ı:ine mtıracaat bl ı" 
• Blr :1lksek mUhendlıı mcktC ı<J 

ıebesı tahsıllne devam ed4'!bUnıe!l ed' 
ttıtUde çalışmak mecburiyctJtıd ti. 
Her tşı kabuı edeblhr. tstlyeıüer' ıı1' 
yazlye dersler. de vcrebllır. ı'f' 
\Çini :-ı•mztne mUracıı.at. ıt 

• Bır yllksek mllnentJi.I mektt~6:r 
t'be. cattıc:e ı;aıışmak LSteınel< p~ 
Her turllı l'le '1 1.§lerı. pro,e ıtt ıııil' 
ıunn t"mızt çcKilmcaı ~ıennl sJll ıf 
Her'1ıın~ bir mUe83esentn ocssP 

0
t1) 

nnl 1eruııt~ edebilir. ~1• •• ,, 
ı-·rkte,; talebesine riyaZIY'o...dctel 
rebilir. {An) ttrnT.lne mnrar:aat ,,. 

t<IOl1 
• TQrkc;e ve transızca cızık. 111' 

rı>·ıı~ ve orta mektep tnlebest."18 ıı1" 
dereleri. < F,K.R.) remzine mOr&C: ,,eıJ~ 

• Orta 3 de, 15 yaşınctı.ı bır ç ç" 
mağaZalarda v"ya yazıhıuıcıcrd ti'" 
ll§mak t:ıtemekteclir. Ç&r§ıkapıaı 
tat sokağı numara ı e mııracıuıı.. tet' 

• Mub.aaebede 25 sene(len fazı-,; 
rübeai olan bir muh.aalp yuıballelf ~ 
veyn diğer Ucai1 müesseselerde ~ 

rıımaktadıt. Ha.t'tada blrka< gUD_..; ıJ ı 
birkaç saat de calıoabilır. l• ' 
remslne rnuracut. 

Aldırınız: 
, 

AfeğMla ,.. ..... .... ,..... ...-~ 
•11711colarmmuı umlaml• ~ 
meı.tuplan ldarelaaaem.lııd.- t af 

-ı.htan ötleye kadar ~ -:,. 
ff9 aoıua aJdınMl&n rb eltt• 

J{ ı; 
(Pıık 37) (S. 3) (K.:M.) (JI' ~l 
(Çovık 155) (Tckyıldır.: 3) ~tr 
<Bayan aşçı) (Hadiye) (20921 (S I ftı;l 
(Bankacı 88) es. 126) (X.N.l 1 ,_.J'ı 
(Deniz 213) {F,K. 26) (K. 1:.l) • .,~ 
lCnhlde GUngör 21) (Rr.k)(lS ~,ı.f 1 
(30) (Öğ. H .Y.Z, !'\Ol {K. Hl 

1 .. 1 ............................ . 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmırıı 

edi p • 
tanzım 

yenidetı 

açmıştır 
Kitap, mecmua, goı.zete basar. 
Tabiler nA',..""q rti?ö-i i~leri e.hr. 

• ',,- .. • r , ~ ·_ - • - - • .. - -- -
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MERAKLI 
ŞEYLER 
H1111111nı~U1Hnrıı11111uırıııııın1~111uıı11 

~CıYük Milli Roman ;<- Yazan: MAHMUT ATIILA AYKUT 

Kemikten · 
Duvar 

Nakleden: Melekzat KARDEŞ 

~ilr ederim. Sizden 
~ ed:CCktim Bütün feta

\'tı- ~ek kadar taham
~ ·Beni rica ederim a. 
~e(j aldatmaymrz .. 

. sliiaına b;rdenbire izcfa 
~ Uyandıran sebep ne. 

' akaam hiç de böyle 
t'ltt \'c Çok sakındiniz .. 

SU aldandığun için sa-
~ Da Phelendiğim i~in si. 

t1<1ı n akşam odama yat
C Yordunı ben )'tıkan çı. 
anıp bey de Hayriye 
~faQa idiler. Hayriye 

l'a ç ~ekerek bir zavalJı 
d l'dı ki. b k •. • u anca · merha-. ltı • 
~~ aga layık kimseler 
~ .. atın ağzından çıkaıı 
\ e~e b 
"'? Ş(ı nziyordu. Muhak. 
(tı.;ı. :ı,> bilıyorlar ve benden 
~ ~ \' a.Jvarmm size Ke· 

oı. ana hakikati öğrenip 

tiflerini ve si·vi! efendilerden 
Mehmet ve İhsan beylerin nişan. 
Jn taltifıni, grup haricinde olup 
evvel ve ahir müzahir bulunan 
kaymakam Salih ve Ve\it beyle. 
rin dahi nişanla taltifini alele. 
Eami rnüda.faai milliye vekaleti 
oelilcsine teklif ve rica ettim. 
Grupun kadrosundaki sivil efen. 
dilerin şimdiye kadar erkAnı 
harbiyci umuıniyeden aldığı şeh· 
ri müteferrikayı nisan 338 den 
itibaren (dörtyüz> liraya ibl!ğ 
ettiğimden ona göre tezyit faa. 
liyetinizi rica ve. grupa karşı te
şeküratı mahsusamı tekrar e
derim ... 

9-4-938 

Erkanı harbiyei umumiye reisi 
Birinci ferik 

FEVZi 

C> nnda milvonlar ballşcdilseydi 
bu üç insan· bu kadar sevinmez.. 
!erdi.. 

Şimal denizinde Alnıanyanıu bir ._ 

dası olan Borkumda balina balığı ke.. 

miklerinden yapılmt§ bUyük bir du

var vardır. Memell hayvanların en bO 

yngu olan bu balığın kemikleri yanya 

na A ve dikine konulmak euretile bu 

duvar, taa doğumundan onra on ye. 

dinel yahut on ıseklzlnei ytı.z yııda ya

p"ılml§trr. HAJA eski durumunu kay

betmediği iÇin böyle duvarlann pek 

ıağlaın olacağı anlaıılmaktadır. Bor. 

kum adasında ne ağaç, ne de tq var. 

dır. Her tnrat kumsaldan ibarettir. 

BUTada yalnız balıkçıJar oturur. Valt

Ule ada lqyılanna pek çok balina ba 

lığı gelirdi. O zamanın balıkçuarı 

bunları avlıyarak ellerinden, yağla.. 

rmdan ve duvar yapmak için kemikle.. 

rlnden lstt!adc ederlerdi. Adada ke

miklerden yapılın!§ evler ve tUrlU A.. 
leUer vıırdrr. Nitekim, bugUıı Eakl

mol&r kayıklarını, kızakln.rmr, 81Ja.b. 

tarını, her tUrlU &leUerinl fok balığJ 

yahut Ren geyiği kemiklerinden ys.,. 
parlar. 

l\Iacit Barkay, okumaksızın 
elinde tuttuğu gazeteyi bıraktı; 
gözleri dalgın dalgrn bir nokta. 
ya dikilı, düşünceli kaldı. Açık 
renk bır abajurla örtülü masa 
Hlmbasmdan tatlı bir ışığın ya. 
yıldığı çalı§ma odası µvkle dö. 
§l'nmışti. Geniş koltuklar. gü· 
zel bir yazı masası, wngin ciltli 
kıtaplarla dolu küttiphane Ma.. 
cidin para ile beraber zevk sa. 
hibi de olduğunu gö.;teriyordu. 

Kaprya hafifçe \'llrulmaııı, 

Macidı , düşüncelerinden uyan
dırdı: 

- Girebilir miyim baba? 
Zayıf ve nahif, yı=zü sapsarı 

Dir çocuk ürkek ürkek on:· yak. 
laştr. 

Macit, sık sık hastalanan. ay. 
larca yatakta kalan bu çocukla 
pek fazla alakadar olmamıştı. O 

hareketsiz bncıktı: 
- Beni artık hiç 5e\'llıiyir mu 

~un baba? 
Oğluna döniip baktı. onu te. 

selli ve teskin etmek "için hiç bir 
arzu duymuyordu. 

- Havdi ı::acma saçma konuş. 
ma da. git yat. . 

Enis bu emri durmamış gibi 
yerinden kımıldamadı Ağlamaya 
çalışıyor. bu ceht. onun yum
ruk kadar ,·üzünü buruşturuyor. 
du. Şimdi onda. çocukluğuna 
rağmen bir cocuk hali yoktu, ıs. 
tırap onu adeta yaşlandmnıştı. 

Yavaşça konuştu: 

- Beni artık neden sevmedi. 
ğini biliyorum b:ıba! 

Evvelden hazırl.'.ldığı cümleyi, 
korkusundan gözlerini kapıya -
rak, bir solukta il~ve etti: 

işine düşkUn. çalışkan bir adam. - Beni. kendi çocuğun olma. 
dı ve işleri de pek QOktu. Bu se- drğımı. :r..a.nnettiğin f çin ~vmi _ 
heple Enis, hele annesiz de kal. yorsun değil mi? 
dıktan sonra, zama.nım hep hiı.. _Ne? 
metçiler arasında geçiriyordu. Enis, gözlerini açtı. Macit. 

H b h Macit canının sıkrldrğını bel. ona doğru eğilmis. eliyle omu • 
Memleket kurtulus davMıoda ayvanat a çelerinde- li eden bir tavırla sordu: zundan tutarak sarııııyordu. 

butün tehlikelere göğU gererek ki hayvanlar - Ne istiyorsun? Bu saatte - Sen ne söylüyorsun? Söyle--
hizmeti şeref bilen bu insanlar Avrupa hayvanat bahçe • sen yatmış olmalıydın? diğinin manacımı biliyor musun! 

.
·. k,., _ . . öz vatanperver ruhunu taşıy~ le "nd A b Enis babasının hiddetlendiği- - Evet baba, biliyorum! " · ı k d rı e, vrupayı aıtan • 'itı 
0
,. a"ının ıccrı-.mdc ta. ve onun manevi ha.zzıY e en 1• b ni hissıetti, sarı yüzü biraz daha Çocuk, onun zihnini kurcah . 

1;~mn nıuvaffakı,>etlc !erini mesut teliı..ki eden bahti. &fa saran kıtlık yüzünden sarardı. Suale cevap vere.bilmek yan, beynini burgu gibi delen. 
ftı ··e<!nıiyeden hız alan ya.rlnrdt ki.· Oğünmeden çalış. hayvanlara gıda bulunanu • için bütün cesaretini t.opladı: bir tilrlü kat'i cevap veremediği 
İh 0 gün Canip beyden masmı, bir karşılık beklemeden yor. Bunun için zavallı hay. - Baba. çok derWyiml korkunç suali ortaya atmI§tı. 

hqba anıa beraber doğru can vermesini biliyorlardı... vanlan öldürmek mecburi • Macit, muhata.bma hayret ve Bir ~rden bir §eY mi duytrJuş.. 
b nın evine gittiler. Rüştü baba sevincinden ağla. yeti hasıl olmaktadır. Esasen aynı zamanda hiddetle baktı. Bu tu ! Onu dinleyecek. neler bildi. 
aba cvde,·di. Dclikan. yordu. Kemale. Ihsan Artan "bir esarete mahkilm olan bu bacaksız. dert ve ıstnııbın ne gı-·nı ~~"'"ti. Bir koltuk 

:,ı,_ bir . • ·ı k 1 h vıs• .... ~ .'lll'tıı sıma ı e arşı a. aşk ve hevesle: ayvanlan, bir de yan aç, olduğunu demek biliyordu? Dert işaret etti. Kendisi de karşısm-
~~k alınlarından öptü. Her şey vatan için diye hay. yarı tok bir halde ıztıraba Jiyae bile bunun mesulü Macit da bir koltuğa oturdu. 

tibi Anadolu koku- kırdılar. o gece gnıp mümessil- mahkum olarak yafatmak miydi? Kansı, kocasmt ve çocu. - Söylediğinin manasmı bili. 
~l Çocuklar. Hani artık leri Rüfjtü baba.nm evinde içtima hakikaten acı bir ıeydir. ğunu ibn-a.kıp lbir aştğiyle beraber yorsun öyle mi? Cevap ver. 
~rnaz oldum. ~füba. ederek bu Yllkaek teveocühün Pariı hayvanat b"ahçesin. kaçtı diye §imdi Macit dadılık - Tabii baba, ben on iki ya. 
~ tt ete. el yüz siirm k hatrraeiyJe en MV:inçli en meeı.ı de hemen hemen hiç ilayY&D ı yapa.Caktı? şındaynn! 
t~ıl'orum. gecelerinden ibiriruni yaşadılar- kalmamasına mukabil, Lond Enisin dertli olması, mtmap Odada kma 80ren bir sül<Qt ol. 
1~ 11da onlar buraya ge. ra hayvanat bahçesinde yatı çekmesi onu zerrece ala.kalandrr. du. Sonra En.is. fısıldar gibi kO'" 
U:' llaıt.. * * * :s mı'-•ordu. Fabrikasıttrn bcmık nuştu: :ıa.. b_ yan bir hayli müıterisi var. ;ı 

· U<tk . Size verilecek - Bu şin saklanacak tarafı b I gitmiye ibaşlıyan işleri. ken~i - Çocukların on iki yaşında 
\b,,,.ı haberlerim var dıye. kalmadı Kemal. un ardan bir tanesi ı3o ya. derdi ve ıstırabı kendisine klfi pek k J b'ld"•· · ~-.,,.~n b tında olan Jorj iıimli tim • ço şey er 1 ıgım ıuuyllk. 

~·uı.- ir kağıt çıkardı. Maalesef Refik de, yaşayan il idi. Istırabı onu hiç bir zaman ler farkerniyorlar ... Annem f!!V-

~k sesle bir kere da. ölüler kervaruna karışmış kah. ıa ~ır. Bu timsah (her halde terketmiyor, işinin başında da den uzaklaşalrberl benimle ko. 
· e\'lat . ramanlardan biri olarak içimi:zde çok yaıh olduğu için olacak) Macit derdini aklından çıkara. nuşmuyor. beni görmiyc ibilc tn· 
~ llUştu.b.ıbanın u7.attığı ve kalbimizde yaşayacaktır. senede altı ay uyumağı ve mıyor, İff-etin lüks içinde ~q- ha.mmill edemiyorsun baba ... Sa. 

' 1 ~ Rüştü baba ağır, ağır konuşu. bu müddet içersinde hiçbir ttlmasmn rağmen kendisini ter. na ne yaptığımı. benden mçın 
'tl-'.:~u.·Y.ilk :-.lillet Meclisi yordu. ş~y yememcii adet edinmit- kedip kaçtığını, daktilosuna mek böyle nefret ettiğini çok araştır. 
,"llb, tır. l 
'' '~- Jeı umwniye riya. OJiimden korkanlar ya{]a.ma. ş· tup yammrken veya memur arı. drm. sebebini anhyamadım . 
.ı...~4 ımdi birçok insanları im. · ı · k b'l ta A · · · ,, ·oqıı· nutnaralı te:tkere_i. sınlar. Çünkü korktukları şey d na emır er verır en ı e unu · nneme gelıooe o, bizi sev.mı • 

ren İren hu bahtiyar mah • mryordu. 
,11>\ıı ( bir gtin muhakkak onlan bula- IUk oLndra hayvanat hah • . . _ . . . yor değildi. Bu sevgi senin için 

6t· ?\ı . '!'.ı . ) "rupu t•><,kı·. cakttr . d Karısının bır dedıginı ıkı et· '- sene, benim i"İn ise ı......,. se· ~ • ıı._ n "' ""' ••• çesm e altı aylık uykusuna · · .,..,,k t ""D ~ ~ 4,., ~ "Mersin vaımriulc Hayat nedirkı' og-ıum .. Yaşa. d im memıştı. ra at onun arzu a.nnı neden biraz fazla devam etti. On. 
J,.. .;ı a ış, rahat rahat uyuyor. k .... t k · ~~ gönderilen döı·düncii ) anlar ne görüyor ki. ölenler ne izhar etmeden ·e~e me mezı. dan c:onra benimle hemen hemen 

~ıı..1: ve beşinci vapur kaybetmişlerdir... Hayata değe- muHf· yeti yOktu, n*li bir adam da. hiç alakadar olmadı. 
~ "ilt . avadiıi okudug""umuz ı... d -·1d· B 1 · b' k dı n&- B b'lf lı.~~di alındığrnn dnir if;. rinden fazln kıymet verenlerin, egı ı. un ar ıse ır ·a n - unlan nereden ı yor • 
~I ""~tınıı mucip olmuş. hUerini, \•akıalarm yalnız mu?,. vıçre mbechmuaaıoa göre, hay. zarında çok büyük kusurlardı. sun? .. 

·"Ucad 1 · ı·· tarip cehesini "'Örme;;v. ve dil· vanat a. çesinin bckdlerini İffet de Macidin kend~ini 8e'Vdi. - A ~çı kadın biraz evvel hiz. 
ııtı'h e mızc en uT.Um· t- b- t' h ~ ~ 

Bey de zaten Ile}eli bir adam de. 
ğildir." 

Bu söZlere inanabilirsin baba .• 
Hizmetçiler evde olup bit.enleri 
ev snhiplcıinden daha iyi bilir. 
ler. Benim yanımda konuşmak
tan çekinmiye lUzum görmüyor. 

. lar. Duyduklarnnı kime söyliye. 
ceğim ~ Kimsem var mı? Senin, 
bana hatır bile sormadığını bil. 
mlyorlar mı? Ne diye çekine • 
ceklcr? Üstelik ben boşboğaz 
bir çocuk da değilim. Bugün on. 
ların sözlerini snna anlatmamı 
ise boşboğazlık saymıyonım: 
çünkii mevzuubahis olan ikimi. 
ziz. Onlar değil. nlattıklanm 
dolayı ... iyle onlara hır 7..nrar t!CI. 
miyecek ki c:özlerim dedikodu 
ve boşboZazlık olsun .. 

Düşün baba. beş sene... Ben 
bu beş sene 1.arf ndsı. dünva,·a 
geldim. Bundan başka eğer swin 
çocuğun olmasaydım. muhııkkak 
beni de beraber göti.irürdü. H<'r 
halde söyle düşilnmü!ltiir: "Ona 
zavallı Enisi bırakayım. Onunln 
müteselli olur belki. ." seni tc -
Sf>Jli ememi istiyor musun ba 
ha? .. 

Macit, heyecanı gittik~r ar _ 
tarak, şimdi onu bUyük bir ala. 
ka ile dinliyordu. 

Çocuk devam etti: 

- Annem gittiği ıçın bent 
su~lu görme baba ... İstersen aş
çı kadına sor. Onu oyalamak iGin 
ben elimden geleni yaptım. Fa. 
kat, beraber gczmiye götürüle. 
miyen, çabucak yorulan, kendi. 
siyle konuşulncak mevznhır da 
mahdut olan bir çocuk. r ·ıı sr
kılan bir kadını ne dereceye ka~ 
dar oyalryabilir: 

Baba, benden nefret etme!.,. 
Ben senin çocuğunum! .. Bak ... 

Cebinden, a.nnesinin bıraktığı 
çantalardan birinde bulduğu bir 
ayna çıkardı. yüzleri hizasma 
kaldrrdı. Macit başını eğdi. ya. 
nak yanağa geldiler-

- G<;rüyor mu<ıun baba? .. 
Gazlerimiz biribirine ne kadar 
benziyor. Ben de senin gibi es
merim. Burunlarımız da biri'biri. 
ne ~k benziyor. Hem baba, an. 
nemden öğrendim: ı\ilernizde 

vaktiyle tıpkı ben.im gibi ve be
nim hastalığıma tutulmuş bir 
çocuk varmış. Sana da söylemiş. 
!erdir elbet ... Baba annem hana 
bunu söyleyince sevincimden boy 
nuna sarıldım. Artık üzülme ba. 
ba. ben senin çocuğunum! Bun
dan şüphen olınac:ın! ... 

Macit, gözlerinden yaşlar bo. 
şanarak çoeuğa sarılmıştı. Enitt 
ise onun göğsüne yaslannuş. 
gözleri kapalı, l:onuşuyordu. 

- Bir daha öpeyim eeni 00• 
ba... ana da artık emniyet gel
di, şilphendcn kurtuldun değil 
mi? 

\·~ l~ınııt ve cephanenin şümncğe sevkcdenleıin, bizzat ımsa m uyanma günü ya • ğini bildiği halde bunu kafi göı- metçi kıza anlatırken duydum: 
\~1 , ı~li hususundaki kendilerini düşündükleri bu ve naştıkça mülıim bir endişe memiş, bu sevginin ehemmiyet. "Yanlannıda ~eJerdir çalıştığı- Yalnız, şimtti, erkP.k • ı ribi. 
,!t_tıniz münasebetiyle müma il avakip beşerin bütün alıyormu§. Zira hayvan uya.. siz fırsatlarla açığa vurulmasını mt biliyorsun. Evliliklerinin ilk rimizle anlaştıktan so::r<ı senden 

ı. ""V b' ·1 ·1 · ih nmca hudutsuz İftiha•ını te• beki · a.. t l-.o.a • d h '-~ •e toz bir """ Rh.- E;;.. "'leb; ı~ ettiğim maddi mü ır sı sı eı tar ini alın yazısı "' ~ emı~ ve nı.uaye ... """S sene.c:ıın c anmı ~) ..--Y ~&· enmek isterim: 6 "'6 

~ ~ nı. hamiyet ve vatan olarak kabul ettiği bir netice kin için vesika ile tahdit edi.. Ayağa kalktı, sinirli 8inirli kondurmuyordu. Sonra. vaziyet senin hakikat".1 wcuğun ol.m&.. 
lt~1 abıli telif bulmadığı. değil mıdir... l<'n gıdalar altı aylık açlığını odadadolaşrnrya ba ladı. Birden. deği!rt.i. Çocuğun h~alığı yü. naydım. bu, ben sevmene bir 

grup zabitanının tnl. (Devamı rar) doyuramıyacak\ır. çocuğun c;esi onu olduğu ·yerde zünden eYde n~c kalmamrştr. mani teşkil cdel" ıniydi? 

lik"Le kendi ıarayına gönder. 
mit. 

bü~ükler, bu kadar küçük it
lerı düşünmeğe vakit bula
mazlar. Hatırlatsan, umanm 
ki, sevgilini sana iade eder. 

'~~~!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!'!!!!!!~~~~~~~~ 
' k .4.~M YEN iÇERi 

:"\it ASI iLE 
yanınızda değil miydim? 
Haniya akıamları beraber 
balık tutmağa çıkerdık. Bir 
gün de kayık•Lan denize düş. 
miittünüz ... Ben sizi kurtar. 
mışbm. 

•1 Şf LAŞJ NCA lab ... 
lel'l-ı a.h. 
~)' b kalktı .. giyindi. 
"lıi~/hçesinde dola§h. 

1!~ 1 ağası erkenden 
' te'ı ~örmek üzere • 
"a ~•ıti. 
~\yeYin böyle erken -
\bil Reli,inin elhel'Le 

l'l-ı \'~rdı. 
l\ ) bır aralık yeniçeri 
~· 'nına sokuldu. 
'ao' tanıdın mı? 
'e ~du'.. . . ~le Y gozlerım süze. 
~~e baktı: 
ı'ıtj1 ısırıyor ama. bir 

IH!I 'Yamadım og'"ul' 
~" "t k 1 • 
r~ . e ilavP etti: 

\ı~k ıle~ledikçe insana 
,,.., ~elıyor galiba! 
~li~endini tanıtt: 

"'- lu rnultafızı bu. 
ı ıaman ben de 

llyas bey kolls.rını aça. 
rak: 

- Gel oğul, ıeni kucak. 
hyayım, dedi, seni unutmak 
kabil mi? Sen beni o zaman 
kurtannaaaydın, boğulup git 
miştim. 

Biribirlerine ıarıldılar ... 
Opüftüler. 
Rüstem: 
- Padi§ah henüz kalkma

mıttır, dedi, haydi biraz be. 
nim odama gelin de konuta
lım. 

llyaı Bey uyıal bir adam. 
dı. Rüstemi orada gördüğü. 
ne pek memnun olmuf tu. Za. 
ten o, Rüıtemi çok ıeverdi. 
Hatta vaktile Geliholudan 
aynlrrken, ona: ''ojul, ien 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
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daha çok gençsin. Hele bu. 
rada birkaç yıl kal! Denizci. 
liğe istidadın var. Yarın hir 
gemiye reis olursun!, demiş 
ve Rüs•ı.emi Geliboludan bı. 
rakmak iıtemeınitti. 

Şimdi o da Rüstem de Ge
liboluda geçen güzel günle. 
ri anarak karşılıklı konuşu. 
yorlardı. 

Rüıtem, Niğholuda batına 
gelenleri birer birer anlattı. 

llyaı bey: 
- Geçmit olsun, dedi, am 

can da çok mübarek bir a. 
damdır. Koca Doğan hali 
Nijbolu~a bekçilik ediyor, 

değil mi? 
- Evet. Padişahın ona 

çok itimadı var. G< ne ken. 
disini Niğboluda bıraktı, 

- Sen hala bekar mısın? 
itte, Uyas bey, Rüstemin 

can damarına basmıştı. 
Delikanlı: 
- Evet, dedi şimdilik be

karım. Fakat, bir nipnlım 
vardı ... tam onunla Niğbolu
da evleneceğim sırada, ha. 
şıma (kızıideğirmen) feli.. 
keti geldi. Vaktinde kaleye 
dönemedim. Padiıah da beni 
öldü sanmıı ve sevgilim Mar. 
tayı diier eair kadınlarla bir-

llyaı bey hayretle ba~ını 
salladı: 

- Paditah ıeni hala öldü .. ., mu ıanıyor. 
- Hayır. Ben dönükten 

sonra, yararlıklarıma müka. 
f at olarak beni maiyı-tine 81. 
dı. Ve dün ordu ile beraber 
geldik. 

- Peki ama, padişalumrz 
kahramanlardan bir Mftcar 
krzınr eıirgiyecck klldar ka. 
dın di.i~künii değildir. Ken. 
disi ııe bu meseleden bahset
medin mi? 

- · ~hy1r. Kendisine, Niğ
boluda İkeıı, amcam: "Mar
ta Rii~h~m;n nitaı~lısıdır.,, 
demiş. P"dieıthm bunu dli~ü
nüp. ben t-&a!'etten d~niince 
sevgilimi hana iad~ etm••İ 
icap etme2 miydi? 

- Hakkm Tar, o~I! 8'5y. 
le yapmaar liznndı. Fakat, 

- Ben bunu kendisine na
sıl hahrlatabilirim? 

llyas, Riisteme ac:ımış•Lı: 
- istersen, bu işi bana bı. 

rak. Ben ocakta ba kaldıran 
bazı yeniçeriler hakkında 
padişahla görüşmeğe geldim. 
Bir aralık fırsat bulursllm, 
lıu işi kendisine açarım. 

Ve Rüstemin omuzunu rk
~ıyarak ilave ı tti: 

- Eğer bugün fınQt bula. 
mazsam, bir iki gün ıonra 
herhalde bu işi padişaha aç.. 
ml\k ve!l.İle•İrıİ ıtraya('ağun. 

- Beni of" 1'adRr •evdii\
nizi bilirim. OoAttn bey gibi, 
aİ% de benim hır ıunc.am hat. 
ti bnbam ıa.yılınmn .. Dua 
Celiboluda bAbaldı yapb m 

(~.,.., 
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8 B AB E !? - Abam posfa!ll" 

TASARRUF' 

.v. Paranıza yüksek bir faiz temin edeceksiniz. 
"' 8'.1 faizi bonoyu satın alırken alacaksınız. 
* Milli. Müdaf aamn artan ihtiyaçlarını kar~ılıyacakıınız. 
~ Keııdinizi tasarrufa alıştnacaksını z. 
* Kesenizin müsaadesi nisbetinde 5, 25, 100, GOO. ve 1000 liralık tasarruf bono. 

larından alını:ı. 
~ Birt asarruf bonosu almak, iyi bir f ;,izle he-1 kendi menfaatinizi korumak, 

hem de Milli Müdafaanın artan ih tiyaçlarmı karşılamak için devle\e para 
ikraz etmek demektir. 

* Devletin menfaati &İzin menfaatiniz ve ki.rınızdır. 

"'Bono vadeleri kısa; faizleri pe şi11dir. 

3 ay vade!i bir bononun faizi ;; 4 
6 ay vadeli bir bononun faizi % 5 

12 ay vadeli bir bononun faizi % 6 dır. 
4 Faizler bono kıymetinden tenzil e diimek suretile pe§İn ödenir. Yani bir ~ene 

vadeli 100 liralık bir tasarruf hono su için 94 Hra verecek ve buna mukabil l,ir 
sene eonra 100 lira alacaksınız. Fa iz peşin olduğu için faiz nisbeti hakikatte 
% 6, değil biraz daha yük!ek % fi, 3S dir. 

~ Bono vadesi geldiği zaman paranız; geti almak istemPzseniz vadt""i 
gelf'n bonoyu yeni bir bono ile deği şti?ir ve ar&.daki faizi bir defa daha petin 
alaLilirsiniz. 

* Vade dolmadan paral"" ihtiy~ cınız olv.rsa herhangi bir bankaıtya mü. 
racaat ederek bono faizinden yü1 tlı? yarım fedakarlık yapmak suretile bono 
yu iskonta ettirir ve derhal parav• kaJbedcbiJirsiniz. O halde: 

~ Paranız daima paradır. 
.ır: Botıo faizleri her türlü resimden, Vt>:-giden muaf\ir. 
* Satın alırken, başkasma devrederk e.1, vadesmde bedelini tahsil ederken mu. 

~;mele ve merasim yoktur. Bonolar hamiline mahsutur. Hazine kefildir. 
* T.ıısarruf bonolarını bütün bankala rla şuhe ve ajanslarından, Milli Piyango 

i•fa:-esinin resmi satı! giıelerinden ve bankı\ olmıyan yerlerde Malsandıkla
rrn:JBr. alabilirsiniz. 

• ParaT11zın en em n kasası evlet Kasasıdır 
Te bel araları bir tasarral bonosalle seferber ediniz 

Hatta bu hareketini mazur 
göstermek için: - Bir büyük 
adamın dostluğu Allahm bir ltlt. 
fudur - diyordu. 

İmparator Ölemburg'a bir 
arkadaş hatta bir kardeş mua
melesi yapıyor. Fakat bir uşağı 'l 
yapacağı işleri yaptırmakta tc. 
reddüt etmiyordu. 

6 . 
~,anif atura ve Kumaş Tüccarlarının Nazarı Dikka~ 

SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZA 
Müessesesi Müdürıvetinden: 

:\lanJtatura. ve Kumaş TUcarlarmm mli~zden mal almak için mliracaat tarihleri 31 mayıs 9-il ~ 
hindo hitam bulmU!)tu. Bu defa. görülen lüzum üzerine benü:r. mil.raca.at etmemJ, olanların 31 temmUf. 
tarthlne kadar mmtakalarındakl maf i\zalarımı1.a. müracaat ederek kayrtlıınnı yaptırma.lan ıtıın olunur. 

............................... lllC 

I stanbul Defterdaı·lığından: 
Muhammen 

Dosya No. Nçvi bedel' T~mlnat 

li713 EmlnönU Ahlçe1el>i Mah. Limoncular So. 507 39 

E. M Y: 69 No. lı dlikkAnm 60/420 hissesi 

130/275R Sarıyer BUyllkdere Ke!eliköy Mah. Bey. 120 9 
oğlu So. E: 2. Y: 42,44 No. it arsa. 

117613 Akııaray Klt!p K'.111'.'lil Mah . .E, Yah Y: 35 3 
K•ımsaı So. E: 45 Y. 55 No. lı 140 M2 
arsanm 1Jl2 his ıcJ:. 

1/4.3 SamatyaJa eski bırabor İlyas bey hacı 80 6 
Evhat .\lah. Sün~u,.l..ı çıkmazı So. 16 No. 
ıı 80 M2 arsa . 

Yukarda yazılı ı;"yrlmenlu.ille-.· 28-7-941 razartesl saat 14.30 da mtıu 
emllk mUdUrlUğUnde mllteşekkil horolayonda ayrı ayrı ve açık arttırma ile 
satılacaktır. Fıızl:ı izah:ıt için Mıı;t F.mllk 4 Uncu kalemine mUr:ıcaat.(6034) 

Sirkecinin durak 1 
Bol Kepçe i,kili fo 
radyo paraziti yoktut'· 
sar fiyatına rakt içil 

ı• Sirkeci Beıirkemal 

Raşit Rıza Tiya 
19-7-941 cumartesi 

bir defaya mahsus o~ 
bir sanatkar için Alt.nıtc~ 
rosunda (Beru ÖptinUz) , 

Tllrlılye Camaur,yetı 

3 perde Iia1idc Pişkin te 
' i.- tirak edecektir. 

, Bevoğlu Halk Sifi 

ZiRAA T BANKA Si 
Kurulu, tanbi: 1888. - ~yesı: ıou.uuu.ouc ı iırk L.ırası. 

Şube ve Ajans adeaı: 265. 
Zi1a1 ue tıca1'i 1•f!1 ntVt banka muamt1Plt'1i. 

Para blrUltlren.lere ıs.soo UJ1I ikramiye 

An.at Bankaamda lmmbarab .,.. O:ı t:ıarft2 tasarrut ıı.-.. ~·-- ~.. tıll '\; 

ICI 11.r&C balwıanJıt.nı ııe.ne<k ' cıeta "'kUeceıs letır'a llr &pğld&ıv 
pl&na ırore lkraaı.ıye dagrtılac-11!•tır. 

1 aded 1,000 llnUı.11 t.000 lln 100 Mled MI llnltlr 5.000 Ur• 

• • 500 • ı.ooo • uo ıo • ,.300 
1 • !öO • l,000 • 160 ., !O • UOO . 

'4 • lO\l • &.000 • 

OIKKA T: fiesaplarmdlLkı paralar tıtr sene ıc;1Ddr ~ ıir&da.n &48 
1Uşm.lyon.lere tkraaıJye çıktıtJ takı11rde cıw .ıc taz!aslVlf' verU~k•ı 

K~l· .. ,.: 11 Mart. 11 i:iaziran ll E~IQL U Blrlnclkanuıı ::arlhle 

r'..n•Je yapım. 

............................ llllE ....... ~ 

,YAZAN 

EMiL LUDVİG 

-'lıı.tine 11 de 8,SO da: 
ı - Çöl SIU\tışör1eri ( -~ _.... 

Tekmili birden. 1'P"'-
2 - Kaç:ıl;;çılıır Adallı. 

Su beye Da "g~ 
7. S. Hs. Me. Erzincanlı ~ 

Mustafa Sabri 321>-2:5 lII ) 
gelerek veyahut mektup ı; 
İstanbul Veznecilerdeki J. ,, 

ı lr 
kerllk dairesin.: 6480 sa)'l ııt· 
caatı ehemmiyetle nan oıuıı. 

- Amele alına~ 
Taşdelen tstnnbul depolS~ 

Kerllkl~ al~kaaı olmıyan sı 
yetleri mUııalt 3 amele al 
İ !!teklilerln Çemberlltaştı:ı ~·ıılt 
mUdilrlUğü binasında su!M 
mUracaatıarı. 

4······ ··:·······-··:· ı···· ... 
'o~"k~·~;·fi;i~; ... 80 
ii Oablllye mlltebaıısıt' 
:S l'ak~lm: Talhnhııııt .. ii Gunı:ilr Ap . 
:: Oer;rün öA"lt'dt>n eoıı~ 
::::::~::::::::::::::::::::::::~:·· 

Göz Hekirıt1 

Dr. Murat R . .Ar 
lleyoj';lu PannakltapL ~ 
:"Jo. 2. Tf'l: U!\."lll 

=
demedi, hatta hatıra!~ 
yazmaya lüzum görrned1

• 
·~~ 

İyi bir zabit olan J{aprı 
tikayı öğrenmek içiıı l t 

dan fazla yaşlı idi. ~~ 
rağmen Alman politıJC 
sas noktasını anlamıştı. 

lngiltcreden b:ıhsederlt 
g 'tere bizim biricik \fC 

.. tt f"k' 'zd' '"'sltıl~ mu e ı ımı ır. ' ~ 

Elinden herşey geldiği için 
~raratorun hoşuna gidiyordu. 
Ölemburg iyi avcıdır, güzel şar
kı soyler, iyi sofra hazırlar. 
Bunlardan fazla olarak siyasi 
meseleleri ciddiyetle münakaşa 
etmeyi de bilir. 

mektupta şu cümleleri kullanı. 

yordu: 
• 47. sini andırıyordu. Vazifeye sadık, 

müsbet, mert ve kanaatkar bir 
adamdı. 

• miz siya~etlcriyle biı 
müdafaamızı ıbozınasaıar~1 
dam bütün rrayretini n1rı:t 

Ölemburg yazılarında impara. 
tordan bir sevgiliden bahseder 
gibi bahsetmiştir: - Sevgili im
paratorla arabada yalnız kalınca 
onun bol bol şikayetlerini din. 
liyoruın fakat sevgili elini tuta
mıyorum, sıkamıyonım ve ona 
Prusyanın hiçbir tehlikeden kork 
mayacak kadar kuvvetli olduğu. 
nu söyliyemiyorum. 

1896 sonunda Ölenıburg gav.ı. 
telerin hücumları yüzünden ,rj. 
yana sefaretinden geriye çağı. 
rılacağmdan ürktü. Bülof'a bir 
mektup yazarak: 

- Azizim Berııard· .. Bu zavaJ. 
lı imparatoru beni feda etmek 
vazifesinden kurtarınız onun bu 
işi yapar~.:ı çok ıztırap çekeceği. 
ni biliyorum. Beni günden güne 
daha g>k sevdiğini hissediyorum· 

Herkes imparatorun gözdesi
ne dalkavuklukta kusur etme. 
mektedir. Amiri olan Mareşal 
bile Oldam.burgta. küçük "oir se
firken Ölemıburg'a yazdığı bir 

"İstikbalde de bana lazım ol. 
du~ vakit nasihalarmızla hima.. 
yenizle, ve samimi tenkitlerinizle 
yardım etmenizi rica edeceğim.,. 

~fare.~. Oldemburgtaki kü. 
çtlk sefirin keyfi istediği dakika. 
da başvekil olabileceğini bilir. 
Ölemburgta bunu çOk iyi bildiJi 
için b:ı.şv~kil olmayı istememek. 
tedir. Zira imparatorla sık sık 
görüşürse aralarındaki dostlu. 
ğun bozulacağından korkmakta.. 
dır. Sonra Almanyayı mesuli
yetsiz idare etmek daha tatlı 
değil midir. Şimdi rahat rahat 
yaşarken omuzlan üzerine Al. 
man imparatorluğunun karanlık 
atisini yüklenmek faydasız bir 
iştir. Esasen imparatorun hali 
herkesi sinirlendiriyor, geçine. 
meyen ailelerin boşanması ıa. 

znndır. 

Almanya imparatoru ile AJ. 
man milleti arasında bu boşanma 
ergeç vaki olacaktır. 
İmparatordan ayrılmayan, ia. 

tfkbalini karanlrk gördüğü halde 

gözdelik vazifesine devam eden 
bir adam ya ço~. mahut düşünce
lidir yahut da hain .. iı·. 

Halbuki Olemburg zekidir ve 
hain değildir. O yalnız zayıf ira
deli ve bir roman kahramanı k~ 
dar hassas olduğu iÇ:in susan bir 
adamdır. 

Bismark bu adamın bu halini 
herkesten güzel anlatıyor: 

''O Pnısyada doğmuş bir kaEr. 
liyosroya benziyor, romana gi. 
recek güre! sözler söylüyor. bir 
piyes kahramanını andıran im· 
paratorun yanında tehlikeli bir 
adamdır. Çünkü kudretli cf endi. 
sinin önünde hayran hayran ba
kınıyor ve bu hayranlığında da 
samimidir.'' 

4 sene Almanyayı bir asker 
idare etti. Esasen a.c;keri bir dev. 
det olan Almanyanın bir general 
tarafından yalnız dört sene ida. 
re edilmesi hayret edilecek lıir 

~eydrr. 
Valdarse düşmüştü. O başve-

kil olmak hırsını gizlem~ğe boş 

yere çabalıyoı. Hatıratında sık 

srk böyle bir arzusu olmadığın. 
d.an bahsedişi, böyle bir ihtirası 
olduğunun en kuvvetli delili. 
dir. 

imparator. bu adama karşı da. 
ima kurnazca haı cket ediyor ve: 

- Sizi başvekalete getireme
diğim için c:.ok üzülüyorum, di. 
yordu. Siz bu makamdan daha 
yükseğine layıksınız. 

Bi!'-ımark'ın ak·betindcn ders 
i'\lmış olan genel kurmay başkam 
büyük .i\1oltke istifa ettiği vakit 
imparator bu mühim vazifeyi 
Valderseye ~rdi. Fakat Hoş. 
tayn'la Olemburg başka türlü 
bir karar vermişlerdi. 

Zeki ve entrikacı olan Valder. 
!'le onlara tehlikeli görünüyor. 
du. Binaenaleyh Valdersenin a. 
leyhindc bulundular. 

Kaprivi başka türlü bir a.. 
damdr. Valdersenin yanında es
ki Prusya generallerinden biri· 

Yenı devrin entrikacı, şöhret 
düşkünü, ve lük~ü se\•en tiplerin 
aksi karakterine malikti. Ordu. 
da ilrelcmcsi fakir olduğu yü. 
zünrlen ııüçtü. Karırivi"nin ya). 
nız iki prensibi vardı: Emretmek 
ve itaat etmek. 

Binaena!eyh kuman<lanken na. 
sıl büyük amirlerine itaat etti 
ise ba§vekil oldul:tan sonra da 
aynı şekilde itaat etmekte ku. 
sur etmedi. 

Kendisine verilen vazifeleri 
itaat etmek lazım olduğu için 
kabul etmişti: 

Vilhelm Strase'ye bir emri 
yerine getirmek için gitti. Kap. 
rivi Bismarka halef olduğu ilk 
günlerde: 

- Bana ordu kumandanı sı
fatiylc orduyu bir çıkmaza gö. 
türecek bir emir verilse, yapaca.. 
ğım i~ l:>u emri yerine getirmek 
sonra ölmektir. demişti. 

Başvekilken hiçbir emre hayır 

., . . tı . 
müdafaasına hasretmı§ 

fÔ\I 
Daha kuvvetli bir~ etı 

mak ıçin askerlik hızııl 
seneye çıkardı. 

Bu mücadele 1893 de tf . rsıı~ 
ya ı111paratorunun . !)§! 
çıracak kadar büyU~ · 
müddet sonra içt:ınıı..1 

projelerini ileri sürfll~~ 
ymca ~ölgede çalışan ·ıet· 
onu gizlice mahkum etti 

1 
Kjprivi'yi düşürme!C t~~I' 

du. Düşmanları impa·~il~ı 
larnıda çrkac.ak ilk ılı , A ·1· )11'-
lediler sonra ibaşvclc1 1 

dul ar. 
·~ 

1894 birinci teşrinıJl 
rator Kaprıvi'nin d~ 
huzuruna kabul etti. ~et 
sosyalistlere karşı şıd ·ıı 
rilmesini isteyen ıe~ 
sahiolerivdi· 


