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Yuı ışlerı Tel 23872 Fi~ <..tı 5 KURUŞ 
======================= 

Rus mütehassıslar bu sabah 

Defineninyeini 
tesbjt ettiler 
Bu yer, balen kazılan noktaya bir 

metre mesafede 

Def inenin ~20 - 320 santim 
derinliğinde olduğuda 

temin ediliyor 
-----<>--

Tecrübe için kazılan · başka 

Şark cephesinde Dinyes ter nehrini sallarla geçen Alman piyadelerı 

bir noktadan tunç tabaklar 
ve bir havyan kafası çıktı ı 

~ Sovvet tebliği 
~m: --
~lıııan R -h b. Ceolıede 
tt . us ar ı d .., . ·kı·k 
akkında tahminler egışı 1 

ııı~.\lacar " 
~ tarı radyosu 14 Tem-

" lıli ncsıi .... atındu Ki-l .ıı· ,, 
~I \i l~""Psi bir ı:. n nıe 

llJ Oldıı· deJ;ll bir ıo:uı. mcsc
t1.1ı ~~·o &'llnu SÖJ' lemi'it i. ı ine n • 
tıt ~~ l9 temınu:t. tnrihinclc ar
tııı ~11\'\:tdusu naınmn dünyacla 
~ttt·. ltıı"l' kalm:!dı~mı müjcMe 
1ı4~ l\iye[i •n temmuzun 2:~ ii. Fa~ 
~~~atı :ta n hüIU · Alnıanlar tara
'llı;ı to!(_ ~tt'clı.u.ğinc tlnir bir hn· 
at ta~ iııc•ar ratl o unun iddia. 
ı~ ~I \ i cı_ı hülii bir Rus ordusu 
~ ı\1ıı11111llıanıarın yolunu ke..,iyor 
~t Cft 'c orılııları l.c-ninı;rada. 
~~ !:ite A~osko,·aya trampet 1:a

fıt~.1 'ııl<t~'.~orlar. 
~~· tl~rir· ısı1.: zafc.r \"e ~alibiyct 

c 1 ır, tn''
1 

\'erenler Almanlar de a , l 
l~l~ll\ı~ · ~. ~ayrctke~ do .... tların 
~~· a t ~oıleri Almanlar için 
lı~ ~ ~a:ın etmekten ziyade bi
bit hlr1ta/I'. olabilir. Çiinkii Ki~·e
~~ ~ar 1 • saat i<:indc diişmcsi ile 
~lı~k bi~ on gün sonra ılü~m1c ... i 
~ilı; · ~'a!(. ehemmiyeti haiz olmıya· 
~it lı>liliıı •1t lıPmen dü~ccck ~ibi 
~~1,~I~ d~e günler geÇer 'e ı;c
tıı~ tl("l'i Uşınez;-;e bunun Alman 
~ ılaı1 • aleyhinde tefsirlere 

'~~lldaa.ı:ıııası ihtimali olnr. 

yok! 
--o---

Şiddetli mu
harebeler 

devam ediyor 
----o-!-

Almanıar zehirli 
gaz kullanmaya 
bazırıanıf or 

--o---

lloskorn, 23 (Radyo) - Bu sa. 
balıki Sovyet tebliği: 22 te~~z 
günü Pskov Smolensk, Jıtomır 
mmtakaların'da şiddetli mul1arebe. 
ler olm~tur. Hiçbfr .kısımda cid· 
di değişiklik olmanuştır. Dün h'.'
va muharebelerinde Sovyetl<'nn 
11 ta,·yare kayıplarına mukabil 
Alma,;;lar 37 tayyare kaybettiler. 

Moskovaya. yapılan taarruzda 
Almanlar 22 bombardıman ta.yya. 
resi kaybetmişlerdir. Gece a~c~ 
tayyareleri ve dafi bataryaları ıyı 
Tayya"re dafi bataryaları AI. 
manlarm Moskova.nın üzerine 
geniş miktarda varamaınalarına 
sebep olmuştur. 

Elde edilen vesaik Almanların 
büyük mikyasta zehirli gaz kullan 
mağa hazırlandıklarını bildiriyor. 

~k liaınu.'i ordu!>tu namına bir 
~Qı, Şlıııct~adığı yolunda.ki iddia
\""lağaı •ki halde bütün bütün 
~~ı·~tııl' 1 ?örünüyor. Muharebe 
~t ~lr ~I !nki~f etik!:~ belki bu 
llııe "a~tı ~k:ı.t haline girer. :Fa- hl çok zaman devam edebil~ek 
~ ~fen <.•n en-el terennüm e· bir harbin Almanya. i~in müşkül 
' ~ llos~ nağmelerinden i1:tinap bir sa.fhasını teşkil etmekten ba..~ \t hlt .~a~ için ~ok dlkkat edi- ka bir mina ifade etmez. 
~~-"'aııJa' tıyat hareketidir. İnı:,iliz kaynaklan Sol·yet ordu· 
ltı-,11~ llı.ııh tın Ruslara ka.rı:;ı ,·ukın l!ıunun harp kabiUyetini elan hiç 
~,4~faıt ar-ebelerde ehemmh·ctli bozulmamış bi.r ha.ide muhafaza. 
~t' 'ılır 1~~tler kazandıklıın ~e~ • ettiğini iddia ediyorlar. Sovyet le
~ı~ ı:ı1ııı1~,a akat . imdlki halde as. rin daha seferberUklerinl yeni ye
~~l!te nı?: nazarında har'1in ni bitirmekte olan biç el ısürülıne· 
~ ~I l'111tter<1ıı.,rinc dair hiı:bir ni- mi~, talimli, teçhizatlı ve mükem .. 
~ l ltııl'ıınllr •. Rusya gibi U<'U bucn mel ihtiyatları olduğu haberleri 
~~ 1<ıı hır- memlekette beş al- doğru)·sa Almıınlarm önünde çetin 
l~ k bi onıetre içerilere ~innek mil<'adele safha.lan ,·ar demektir. 
~l~~~ı: llıfına ifade etmt"z. Bila- Herhalde bitaraf bir nazarla va• 
~tr~'•ğj11~ ~uvveH topraklarının kayi seyrt>dildiği zaman hasıl olan 
\~1"te b<ı~ır. Dü~man Rusy;ııla intibah Rus harbinin kolay bir 
\ı~ '1irıae Ulrnadıkça. zayıf clüşr· ınacera. tc~kil etmediğidir. Bugün . 
~ ~tıı lı· llal"yh Rusların ~ok kil So\·yet ordusu Finlindiya mu• 
~~l'tliı, '~ .~stila ordusu kar-;1 ... 111. harehesinde Jm; mevsiminde fa.ali· 
,~ l·aııa ıudafaa Ye mukR\emet ~·etine ı;ahit olcluğumuz Sovyet. or· 

1iıı bit• rkt'n en birinci ..,ilahla- dosu değildir. Ara.dald fark neden 
\ 

1 
içeli; g ri çekilmek ve dü~ ileri ~eliyor? Araba. o zaman So,·. 

~ ~lıı,, b erp sokmaktır. yet askerleri bir istila harbi yap-
ı~'llt11 ,.unun miihiın ve esaslı mayr akidelerine mugayir bulduk 
lı ~~l'be ~r<lır ki o da orduyu la.rı için harbe istekı;iz bir halde 
ı~t h:ıı 1tı' ,.etini muhaflll.a et- mi gitmislerdir? Acaba bugün ko
'lıı flltn c e ~eri !;e'kmeye mu- münizm telakkilerine rağmen bir 

lııı d ~~ır. Eğer ~lacn.r nı.d· ,·atan müdafaası hissiyle hareket 
~tılll!/' ğ:I ı;ibj buıtün ortada ediyorlar da onun için mi bu ka,. 
~ k11ı~ Mı 'erilebilecek bir dar kunetle dayanıyorlar! 

\ t1el'll Rnı~ş"a halı:il•atP.n harp Herhalde az çok doğnı bir ka• 
~ \·:\~el<tır. ı~akat. bir Ru~ 1 naat edinmek için bir iki hafta. ! 

'
. a f,enlngraclm l\losko.. daha beklivellm! e .,. . ' .T 

""ıyefin işgali da- Hüseyin CWıit YALÇJN 

HATAY. 
Kur-tuluş g zldönümü bugün 

hegecanla kut/ulanıyor 
Antakya 23 (Hu!Kl,.i) - Ha.ta~ın , yı:tl haizdir. Çünkü bu suretle Türki

kurtuıuş bayramı, her ta.rafta coııkıın ye milli mP.nfaat ve baklaruu sulh 
tezııhüra.tla. kutııımnaktadır. Bir çok ;\'Oluyla temin etm<'l• suretlle blit\in 
köyIUler, milli kıyufrtll'rill• Antakya. dünyanın bir kere dahıı. tokdlr ve te.. 
;\'a gelmişlerdir. Bu miinııı.ebetle bu• ,·rı•cillıünü kv,anmt!j bulunmaktadır. 
gürı burada btr ge~lt rı''<mi yapıla • lkl sene evvel 22 temmuz ııünü Nat 

SUrpagopl.aki define arama faalJ. 
yeti dUn de bir netice vermemiştir. 

Radyestezi mUtehassısı Rusüalı Prin.. 
ce Yury Llonidaz'm arkadaşı olan ma 
den mühendis Rus mühtedisi Ahmet 
Hida~t de, dtin define arayıctları a. 
rasma gil'mişlerdi. Her iki mü.tehassıs 

da bu dcflne işinin ergeç iyi bir neti. 
ce vereceğini ümit ettiklerini söyle. 
mişlerdir. 

3 metre derinlik, 2,5 metre en, ve 
5-6 metre uzunluğunda blr saha ka.
zI!mış, bu iş için 250 lira ııartedit.. 

miştlı' (Deva.mı 4 üncüde) 
----~--------------~----~----~------

Smolensk civarında 
imha edilen 

caktır. ..18 de.Jiatayda.kt ~on ynbıı~ı bşşrak_ 

Moskova 
Dün gece 

tekrar 
homhalandı"? 

Bir Sovyet 
alayının ifa.tay ba.vramı, aynı ?.ama.uda Tür. da lndlrllml!f yerlno ıtanh Türk kyra.. 

klyenin barışçı ı;I~ asetinln bir zaferi ğı çekilmiştir. işgal askeri ıae, ild 
olmak itibarile dı.ı bü~ük bir ehemmi- sNte evvel bugün Ha.tayı terkCtmi§ler. 

di. 

WndlÇiininJn me\'kilnl göııt~ren harita 

Japon gazeteleri ne göre 

Hindi çini 
İngiltere tarafından 

işgal edilecek 
---<>-

Londradan gelen 
haberlere göre ise 

Japonya Hindiçiniye 
taarruz edecek 

Japon ga~eteleri Hindiçi
niye hücum adıyorlar 

(Yazu;ı 4 üncüde) 

Alman tayyarelerinin 
h Ucumları neticesınde 

Lening~ad
Moskova 
yolunda 

--o---

Bir çok trenler 
yoldan çıkarlldı 
Bir çok tank ve nakil 

vasıtaları da tahrip edildı 
Berlin. 23 (A. A.) - Alman 

hava kuvvetleri 21..22 temmuz 
gecesi. Moskovadaki askeri hedef~ 
~ (Devamı 4 üncüde) 

üÇTE BiRi 
Taarruz beş KADINMIŞ ı 

ı saatle~ sürdü .;.::: !'ğr~4!. -;-::,· i:;,,,8: 
~ lensk'in şimali şarkisinde ihata e. 

' 15 Alman tayyaresi dilen ve müteaddit huruç teşeb • 
büslerinden sonra tamamiyle imha 

düsürüloü edilen bir Sovyet aıaynun yalnız 
' ücte ikisinin kIZil a<> 1·~ '~~nrın mü 

Moskova, 23 (R.ad.vo) - Bu teba.kisiniıı de asker iiniformasr 
sa.balı neşredilen tebliğ: Alman giydirilmiş kadınla:rdan müt.eşek .. 
bava kuvvetleri dün gece Mosko.. kil olduğu görülmüştür. Bulunan 
vaya yeni bir hava taarruzu yap. dosyalardan ve kadnıların üzerin .. 
mışlardır. Taarruz beş saatten de çrkan hüviyet cüzdanlarından 
fazla sürmüş, on beş Alman tay. ı anlaşıldxğma gijre 18 temmuzda 
ya.resi düşürülmüştür. bu alayı takviye için Moginskden 

(Devamı 4 üncüde) bir kadın t.aıburu gönderilmiştir. 

ÇERÇEVE 

, HAK 
Necip Fazıl Kısakürek 

Hendesede bir kaide nr: 
Biribirine müsa.\i iki şeyin a.y .. 

n ayrı her müsavisi biribirine mü. 
sa.\'İ olur. 

Hcnde!'lenin bu kaidesi ak1m da. 
kaide"-idir. O halde dostumuzun 
(\'eya. dostlarımızın) her dostu bi. 
zim de dostumuz. dostumuzun her 
<1üı;;mam bizim de düşmanrmız, 
düşmanımızın her dostu bizim dü~· 
manımıx, düşmanonnın her dü:;
manı bizim dostumuz ... 

Fakat devrimiz, topu akılla. dol 
duran, iayyare~i hesapla. u~uran. 
tanin mantıkla. yürüten devrimiz 
bu ezeli ve ebedi akıl kaidesini if~ 
lıi.s ettirmiştir. 

Mevcut yedi renk arasmlla. bir 
sekizinci<;i peydahlanmış gibi, de\. 
rimizdc hidiselerin yepyeni, ·girift 
\'e derin bir maktaaı tecelli etmis-
tir. · 

Bu makta, akhn en sağlam malı· 
snlleri olan hendese ve fizil<ayıı. 
ters olarak zıdları ayn'.I vahide ir
ca. etmenin, risimlerl ayni zaman 
ve mekanda içtima ettirmenin 
mucizevi imkanım belirth:or. Ha 
diselerdeki bu mal<taa niifuz, ger
çekten devrimizin politika deha 
zin·e.,ine tırmanmış olmak ... 

Türk mizah dehasmm bürtik 
kahran:uuu Nasrettin Hoca Gölge 
kadısıykcn, huzuruna biribirJndcu 

dava.~ı iki adam ı;ıkarmı~lar. A. 
damlardan biri başla.mı~ söze: 

- Evet amma. Hoca efendi. fa
lan sebepten. fllii.n lüzumdan, fi~· 
man zaruretten dola.yr ••• 

Hoca cevap vermiş: 
- Ha.kkın \'a.r! 
İkinci adam da. başlamış: 
- Doğru amma. Hoca. efendi, 

~undan dolayı. bundan ötürü on-
ıla.n. nişi... • 

- Senin de hakkın var! 
Hemen ii~Ün<'Ü bir 5ahıs doğrul 

ınus: 

- Hoca efendi ı Biribirlne zıt 
hareket eden bu iki adamdan bi
ri!'ine hak \'Cnn<"k öbürüne tabia. 
tiyle (hakkm yok!) demc-";dit. Bi
rine (hakkın yok) demf"k de, ~a
yet tabii olarak öbüriine hak 'er
mek ... Nasd oıu,·or da ikisine bir 
den hak ,:eriyo~un? 

Hoca şu cevabı vermiş: 
- Otur oğlum, senin de hak

kın \a.r ! 
Nasrettin Hocanın dahice mu 

k:ıbelesini arlık her şeye tatbik 
edebiliriz: 

Bizim de hakkını \"ar. sirln de 
hakkınız. onların da hak \ar. 80\' 
yetlerin ı:ıiddetle müdafaa etmek· 
te hakları Almanların şecaatle 
hücum e~ckte haklarr, İngilizle
rin Japonlıı.nn <'ereyan istlkame 
tinl en nazik yerinden yaka1a.mak 
için fırsat kollamakta haklall, 
,UJıcrikalılarm bin bir gayretle 
u~·andınldıktan sonra arlık bir dıı· 
ha uyumak istememeld:e hakları 
,·ar. 

Ralikı \&r. hakkJ.lı \'&T, baklmn 
\ ' 3;1', 
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Sol elinin yanında tuhaf bir hap ıJardı ve o •ırada ıaalt o. 

na .,ara,, ~oydu; Vicenzo kenarından tutur- dudaklcwıno 
götürdü. İçli. Ali o kabır. bir kafaJ.ası olduğunu anlomakt• 

gecikmedi: /ıem :grendi lıem de irrkiinfiı c!uwJu. 

KnP' · sonra iıstü kerr.C?rJı \ ı ım:, tJf) ı z. ,,.,1 ıu ıı:!Tr. ıt 

;>a.n taraflaı-de ince ma1..gal delik. •ı kısa, "'ne;. \•:;ı;!ı eı> "r. •" ı, ı 
1 ri bulunan uzun bir ko?idunbo !"arı, Akd<'nız kı\ ılarındııkı tıer 

gectiler: kale o • ekildC' 'apılmıştı millf'tln kı\•afı>tinl biıı iinmüıo, ... a. 1 
ki lmpıdnn le ri "~irenler bUP o 1 C'aklı. E'tl"klı elbiseler gi~·miş ıç ! 
deliklerden b~anacak olan ok .~uz kadar ınımn .•. Rei.ı!m iki 1 - . 
yağmuru altında eriyeeckli. Ko • fındnki lllmi otuı kiPi d '., 4 • • 

rklorun öteki ucund'I da kcıpı vat- biyeli olduk! rı g>!>i tepeden tll' . 
oı ve ııncnk Martlnez tarafından nağa kndaı sl!.lhlıydılnı· . ötekileı. 

üç defa yumrukla vıırı.ıhıp 4'c!'i \e_ el.-. s lıih yoktu. '' ..,.,,,k ki Viı;Pn. 

rilince açıldı. zo sefere giderken ı:;ilahlrındıı'.ı • 

Bağıı ı lar, cılkışlnr. şıırkı v•' 
<:algı sceleı 1 dnhn yakından. bh 
dP.nbirt"' bru;laruış gibi du\'uldu. 

Kilciık bir avluya vıırmı laıdı. 

Buranın da hn tarafı yüksek dı;. 

varlarla çevrihnL ti. Duvarların 

dört kOl;esındf' kücük kule'eı ve 

mnzgallu vardı 

Bıı kapı daha n ı!J,, o zamau 

biıvü-k b~ avlu) a girdiler .• fü7.ık· 
ten, alkışt.An, çalgı ve şarkıdan ıı.. 

detı\ ortalık cmlıyordu. 

vor, dJniişte kaleden içeri g-ıreı -
ii.cn ı:ılliıhlıırını alıyordu: böylccP 
ıçrrd!' b.r f!l\'nn C'lkmuııı v~ya kPn 

aisiııe kufa t u ı mıılııı ı ıhtimalinı 1 
ônlemhı bulunuvoıdu. ı 

.&;Jebaı:ılrır bıı) ilk nıa. nnın b:r 

taı af mı OO) dan bo:- a tut muı;lar 

Yeşil sahalara 
tesadüf eden 

arsalar 
~ 

İn11aata müaaade edil 
~ediği İçin belediye 
istimlake mecbur 

--0---

F ak at bunun içın 
ınllypnlarca lıra ıazım 

---<>-- -
Belediye kanunun 

tadilini istedi 
Beleıı iye. halk ile ar.ı11ında esattı 

ihtilatlıtr doğmuına ııebe\ı olan ··yıı.pı 
ve yollar kAnunu.,nun on tıirıncl mad:. 
fl~!"inin tadlıi l<;ln cıahlllye veklletine 
miiracaal etmitlr. Bıı mıı.cıdeye gön 
lmu pta.nıan yapılm~ şe.hlrterde 

bu plı\na uygıJn olmıyan !naoata mU.. 
saate edllmıomektedlr. Runa mukabil 
bel,.uiyeler de halkın tasıtrrur hakkına 
lıa lel vermemek ırıaktıo dil~ inşaat mU
~aade ı verilrnt)·eıı bu anııtlan derbal 
ıl!tmıliıktı mecburdur. 

llllanbut plAnında da olr gok Yct•I 
abalın bıraklldığt maUlmdur. Bura. 
lımlakl ıırea sahipleri belediyeye mU. 
racant ederek ya tn ate giriş~lcri· 
nl:" mllJtaaı.le edUmeslni, yahut arM. 
ta.rınm belediye tarafınl<W ıstıml!l.ki.. 

ni istemektedirler. Bu tııf! mılyonıara 

m\ılevakklftir. 

BP.11'.'dıyt' vekalete nıltra~ıı.bnde, 

pJ!l.nın ılk he~ ııenelık tathık kısmına 

t..esadiif eden anr.alıırın iııtimltkini, ge. 
rl kalan kunmlan;ta tr:.e ilerldo bunla
rm yrkılınaııına nıU\Ofal<.ıt edileceği. 

ne d:ıir mal saiupl"nndrn birer taah. 

Tam karşıya geni ve uzun bir 
masa konmu tu; or n yerinde \'Ülc 

~ek arkalıklı oyınalı ve yaldızlı 

bir koltukta Vlçcnzo oturmus,tu; 

başı açıktı, kıvu-cık saçlnn alnına 
ve saknklarmn dtismllştü; gfızleri 

mahmurdu; koltuğa iyice yaslan • 

mıs, dirseklerini masanın kenar· 

1a.nna da,> a.mrı::: b mı hnfıfçe eğ. 

mi rnUk knşlnrmnı allmdan d".h 

şetli bir gliltişle bakıyordu. Sn1m
da yakası geni dımıelli. omuzlan 

kabarık ve kollan da hem dar 
hem dantelli bir ceket vardı. Be • 

1 hlltnnmo nlm k 6Urctlltı §imdilik in.. 
ı;ııata mu ade edllm09t lc;ın kanunun 
tıı dil odllme!!lnl il!tf'ınlttl• . 

dı: öteki er de nvlunun yan \'e 

1 

kuı ... lki ÖU\ ıı ı dlbıodc \"c.ıe röme. 

lip yı~·orlardı Önlcı inde r eısin ö_ 
ııundl' olduğu gil.li ko.~a lenger ·- • 
çinde kızaımıı; kur,ular, lıin<lileı, 

tavl:klar, l ıçılnı doluııu arRplar 

vardı; tahtıulan \"eya bakırdan ı;a 

naklarla içı)orlardı. Gonk vuruiun 
ca içmekte olun çıınakl11tıru önle. 

rınc bımkınırı r oğwJıınnı silmi ler 
di: ellerinde yıyecek §eyle..- bulu. 
ı:anlar da onlan önlPrlne fırlat • 

mı lardJ; r,:Unkii Viçenzo böyle z::-
manda herkcsın dimdik ve tepP 
den tırnağa kad:lr dikkat kesil~-

1 
ı ek )'nl01z ona bakmnsını. onu uin 

:} az ve ipckh bir nlt ıki defa boy. 
nunn dohmı.ş , sonra ~neeinin al • 
tmda kocam n bk düğüm yapa • 

rak uc;laı ını -arkıt.mıştı. Sol eli -
nın yanında tuhaf bir kap vardı 

V<' o sı:rada uşak onn şarnp ko'. 
du ; Viçenzo ken rından tutup du. 
<taklarına gôtUt'dll, .çti. Ali o kn • 

bm bir kafatası olduğunu anla • 
makta gt>clkmcdı; hem ığrendf, 

hem de Urki.intli duydu. İlk bakış
ta bu adamın hu derece vahşi ol. 
duğunu nnlnmnğa imkan yoktu; 

yüzUnde ud<'tıi bir tatlılık vatdı. 

Kafatasının ~ anrb:ışmda kocaman 
ve bakırdan bir lenger bulunuyor
du; kıza.mu etle topeleme dol • 
muştu; Vi<-enzo oradan bfr but 
uarçası aldı, ısırdı. Konınn reisi • 

nın snğmdn Lorc:nzo, solunda 8o.. 
rel12'.o oturuyorlardı. Onlar da a~· 
ni hi<',.imde dantelli fakat siyah 
ceketler giymişlerdi. Kadehlerl al 

tındı; güneşte pml pınl ynnı~ or. 
du; bazı yerlerinde ve hele ~ap • 
larmda mllcevherler g6ze çarpı • 
~-ordu. Kaç defa Viçenroya da 
böyle altın kadeh takdim edilmiş. 

18.kln o her def smda (itinin tcrtıL 1 
le iter(lk kcıf·{ t ına yapımnı~. 

ağ7.tna 1<1ıd:ır doldurduğu Kıbm. 

Girit veya Apolya arabmı büyiik 
bir ıı;ıtahln içtikten sonra derin 

bir oh ç:!kmlş, dem~tl ki : 

- Onun knfu tasında ıçtiğim 

bu üz ı.m su~ u s.-ınki onun kanıdır, 
bu kuruntu bana öyle derin bir 
hnz veriyor kf. .. Ah, Don Alkala 

d('I Sorto! Sen bin defo dırilsen 

ve hen de bin defo öldül"!!e.m, bin 
yıl kafıı Uısmdnn şarnp yerine 
kanını ır m hıncın ~önmiyceek ! 

Maı tınezin girdiğini görünce 

Viçenr.o masanın ilstundeki bir 

tokmagı aldı; hasmın ucunda ası. 
lı duran bir bakır tepsiye vurdu; 

lenıeaini isterdi. 

Kadınlar henıen kenara ·ekıl. 

m lenii; bunlıı r i panyol ~ı vaı -
tim! glıınişler ve İS!MUlYol kanır, 

lan g{bı tuvalet vaı:ımı~larsa 

ne e>olar gilll in<'" ve oe ıi" m. H 

"'ıbl ""8m r. k N •ıu•lü, •akı 

"n ve o.bü onkışlıydı. Tomoııl. • • 
~nı. Pla vı>va mavi gözlü. kı•mık 
Yunan kariınlaııvdı. ViçPnıro en". 
lcrdcnbcri mcnııcketine. ıevimlı 

ve at kanlı Kat.-.h.>n)'aya kaı -ı 

duyduğu sıla hastnh/;ını böylcllk. 
le avutmnğa ~lı ıyor<1u . Don AL 
kala dPl S<>rtova kıu ı hıssclti?i 

sönmez kin de b~lkı bu yUwcndi. 
Dokıız sene evvel ispanyaya adam 

!ar gonderere.k onun kafııta!'lmı 

>rıf!z.arından ı aldrrıp getirtmi.ş, ·> 
:r.a~ ndanborf garap kıuiehi ola • 
rak kullanmıv. gene o ilin azalma. 
mıını. ÇunkU meml,.kelP. hasret "~ 
~lmıyor, artıyordu. 

Viçen7.0 masnnuı ucunda ve a • 
yakt.a duran Paolinoya biı !l}aret 
verdı: P.aolino hemen yerinden 
ayrıklı; \faı1inczlc bNaber gel. 
mis olnıııara doğru yüriidii: 

- G·llnız! 

Dedı: n,·ıunun sağ tarafrndııki 

kapıya doğru gitti, kopı açıldı ve 
ginliler. Birkal' ilaklka sonra kor. 
sanlar sil !ıstı olarak çıktılar, av. 
lunakl diğrr arkndaslarmın yanla. 
rma hızlı hızlı gitttler. Yalnı:ı; Pa. 
olino eskhıi gibi ve sil'ıhtı olara'< 
döndü. 

Yeni Sabah 
Htbeyln Cohlt Yalçın , ''Anglo Sak~ 

80tl dllnyıuımdn ., bnlJUklı makalesinde 
Amerikıın hazırlıklarının tnk!~fnıı 

ve Atmnnyanın mulıtcmcı bir 8Ullı 

teklifinin redd:ıdllceeği hakkında BOn 

g(lnlerdc İngiliz vtı Aınerlktm ricali. 
ntn beyanatını bahis mevzuu yapmak. 
tadır. Muhnrrir lngilte"'nuı harbe 
devam azmini ifade .. den tcz&bllrleri 
kaydederek tllyor iti: 

çılgın şarkıla-rm V<' sarhoş naraln. ••toırDk'reıılıı harp tıqlanııonum .. 
rınm fistilnde madeni bir ses çın- beri hlc,· deA~nc nnıll.abtl .o\

ladı; titriverck ve alçalarıık bir 1 nıerlkan t'l'kirıumamly~. inıle bOyük 
çok saniyeler devam etü; meyda. b ir lk'iilı>lkllk ~ nfır. Blrl.-..t~ ıie'vlcı... 

nm ortasında zillerini şolurdatA • Jerin teşıdl tı """' iydı:.rbtl, .ıma11 
ra.k llamıı sa.vurnııı'k dönen ka.. Amerikay• wrklp edım muıatıeılf m.;. 

' §3 lar IU'Hlndaki nlsbc'U H l 90ll clırrlnle 
dmla:r put kesildi, zıplıyan, go"l>ck cenobl, rkt YC orta AwnıpM8a .,.,, 
atan, befırnn ve çalan korsanlar ıcw. ~elmltı bfr ~ büyüM m ...... 
hep BUStu. Herkes önce reisin bu. dnlgasmın Arucriknn dOllinde b~ 
Junduğu ta.r::ıfa, sonra onun baktı. getlrdlfl ndemt ttımnllsll bUmlyfln1tz 
#1 yere, dclikruılıya baktı: Amt'rikan e.tıcan umumlyeeinin A..,_ 

pa dem()knwıU rt daTMl'llı Uf.in • 
Ati lııütiln nvluyu ve orayı dol • ı:-i>8terd1fl ~~ ore .J'IU"•tlııktml 

dtırnn adanılan bir bakıstn göz - hayretler içinde kalryorlıar. Fakat 

CEIJl.f~llP!.t. SnkaUl, l>ıyı:klı, sakal. h6rp fMo'"'lllA'I vAAMa .brvpa ~;aw.. 

Kepenklerini kapayıp 

G ızlice f alurasız 
mal satanlar 

---<>--
Murakabe memurlan 
birkac mağaza hakkın • 

da takibat yapacak 
Son e .ın erde, be.Zı Ennenı ..:" rou. 

~evı vataııı!a~larm fot!ldlr y pmak ı.. 
çın tı ılduktarı yeni bir usul meydont. 
çıkarılmıştır llturakabe bürom.ınuıı 

keşf\l<lf'blldiği wıul §lSyledır 

'Bir mlldJcttenberı t>azı Ucaretha • 
nelerin ke}X'nkloti l<npatıhp Uzerine 
"ta,şrııya gitmek dolayısile kapatrl • 
rnıslır .• veya ''kit31rktır, levham aaı .. 
ıarak. $&hipiı>ri me"·cut. mal\armı el 
klltnıiırn vP arkn kapıdan falunısız 

M1tm.ığa b:s.§lamışl.ırdır. Yapılan tab,. 
ı<ıkal. ııonundn bıı ticarethanelerden 
hlr lnı;nu te!!bit edilmiş •e bonlarm 
!çindekı nıalların dtf&r1 c;rkıııılmama. 
11 ıcln t~rUhat alm~tır. Murakabe 'bU
rosu bul{Un, bU ~b! tıcıırelhane\erin 
tçlPrinl Ye beeaplarını tetkik ~cek. 

tir. 

Doğum vakala rını 
bildirmiyen ebe ve 

doktorlar 
Belediye reimiğindcn dün ya • 

pılan bit tamimle. her ebo ve dok 
torun, başanitkları doğumların 
tarihini, çocuklarm cinsiyetini, 
analarının adlannı ve bahaları • 
nm mesleklerini azami bir ay için 
<:le bildirmeleri tebliğ edilmiştir. 
Aksi .şokıl<le hareket eden dok • 
tor ve ebeler hakkında ktrnuni 
t:tkibat iera olunacaktır: 

ttll4'rinu karşı Anıerlkalflaftll ~ledlk 
leri nktr ile tı .. ı;unkii l:ı&nı•l\tlfft '*'
ka~ı·ııe edlllr&e karotllleıı IDftillft>t1t11 

biiyukUlkli ve llu1111e l'fll(lll t.all&\"\ , .. 

lun dt•r inlltln~ :..,nWtl> dftha ıJ••ırru 

1Jl ,tt·.a~ı t!'!tllm adtlh·. 
Bir kt!r,. \nııerUm lnılltı•rey& Mlier 

" donıuıına yoUaowık lıei11~na e-Olllne 
tlin~n r&en ber ,.n1smı yapiyc.r. 
\01ertkad11kl a8kNt harırhMar ..,. 
f>tıhin dÜlll11NUft lmdi.)·e k.ftd.U ~ 

it.ada .,.a.Jt olmuı ol4ofU nlsbM!-tırtn 

m lllll&Uftmldır. So• b.lloorlcrc gore 
lbıllyük bir çelik :CalwlkMına ~·e.r aç. 

mak için bir ecJlrln yansım yık~ 
karanat ~lerdlr. Bu gibi barcı. 

ketlfır ae blöMr, ne ~~icl btr keyll 
"" ıı.e... Mf:rldlr. A~rlk& dıJnyaam 
• ""1ük Mr Mkfllt ~•leti om.il 
,yolaaa tatmattur. V• lııuau da Ame. 
tfkahla~ lııM Mr lı4l,yükllilc ı:Oıttuf~ 

.... ;\&p ..... B b~lılmtılltu. 

Çekisine 560 kuruş fivat konunca 

Odam satışları 
birden darda ı 

lj Ankarad8 ~· 
·: -~ı ı-... 
! Harp esirleri ve ııı ı • : d~ : enterneler hakkın :-J 

1
: malumat tea~i~ioe : : • 
! ta vauut ıcırı r ';rı~, 

ı i Bir büro kuruyo 
0 1 

At1l:aro, 22 ( ı\.Jl.) - : N 
Bazı oduncular çok yu··ksek .olan yenı· .\vrııpa cephesi uzcrinde bt' H 

sanıatm başladığ1 zaman \lj;( •• h t. 1 'J milel kızılhaç komite5i. rrı BJ 

nar ın ıcaret erıne zarar verdiginden ~~~~~ ~~~~~~~1~~i~·e~~!fı'~ 
Şl'kAyel edt' Q la nrlcr hakkında verilecek t3 a y r r nıatm teatj;;j icin tava,...,__cnıt ı; 

lunmak arzusunda olduğUfl ------o----
Odan llallaaan aileler ban an 
vazgeçerek köınflr atı · or armış 

Bazı az .sermayeli oduncular, 
fiyat mUrakabe hiirosuna mUra. 
caat ederek yeni odun narhımn 
ticaretlerini aı.altacağını bildir -
meğe karar vermhılerdir. 

Bunlan , böyle bir cndi§e) c 
evkeden amil. odun fiyatlarının 

geçen ~nç)'e nazaran 130 kuru. 
artırılmış olma ıdu. Filhakika, 
geçen sene perakende <'ekisi 130 
kuruş olan odun fiyatı bu ı-ene 
560 kuruştur. Arada 130 kunı~ 
fark vardır. Odun depolarından 
beş on çe.ki olarak yapılan mü. 
bayaatm perakende ~a~ına ta. 
bi tutulduğu :?"Ö7..Önünc alınırsa 
aile reislerinin bu ~ene çeki ba. 
ştna 130 kuru fazla para ver -
melcri lazımdır. Bu. hesabını bL 
len aile rei~lerini odun verine 
maden kömürü satın alm~a <>ev 
ketmektedir. Zira, mal\ıro oldu . 
fru ~' 'nadcn h&mlWlinün !.tut• 
vei haruriyesi odundan daha faz 

Çatalağzından 
istanbula elektrık 

---<>--
Nafia vekaleti bu 
hususta tetkikler 

yapbrıyor 
Ankaradnn bildirildiğine Q"OI".. nı. 

fıa vekAletl, icabında. fıııtanbul elektrl 
ğinln ba§ka bir mıntako. untnılrndııtı 
temini uurmde mWıim tetk lklere bae 

lanıııollr. 

ı.t.anbUlun Ç&taiağzı ııntrnırnoan 

islitadm lnıkAnları §llrllnnntu tC't

klkl aıra.smda. latanbulda elektriğın 
:maliyetinde, İzınlt kı\ğıt ve ııcllllloz. 
sana}1lnln bunda <ıntrjl alıp almanın. 
a rol oyn3l1Ulktadrr. Bu cihet gö7.Önü. 
ae atmmı§tır. 

Tetkikler bltllkten eo,)nra nelıı:e rıı. 

pQr ballnd~ nııtia vekAlelln ln teti<ik 
n t.aııvibin/' an:olunacıı ktrı. 

Zeytinyağı fiyatları 
artıyor 

Zeytinyağı fiyatları artmakta. 
dır. Bu yüzden ekstra ekstra 
zıeytinyağı fiyatları 8.'5 kuruşa 
kadar yük&elmilıtir Halbuki bu 

ladır ve binaenalcvh daha ekono. 
miktir. Nitekim. geçen perşenbc 
gününden beri, yani yeni narh 
kabul edildiğindenberi, kışlık ih
tiyaçlarrnı yaz ortasından lemin 
etmeğe alışmış hesabını bilir 

·aile reislerindc bir tereddüt ha. 
~ ıl olmuş ve odun mübayaatı his 
sedilir <lereeede durmuştur. Az 
sermayeli oduncuiar, yeni narh
tan ancak birknç büyük toptan. 
cmın istifade edebileceğini bunn 
mukabil kendileriôin 7.ar:ır göre
ceklerini. maden kömürüne rıı~
betiıı nrtl'lca~ını $Öylemcktedir. 

Bize verilen ma lfımatn göre 
mutlaka cxluna yeni bir narh 
konmak icap ediyor idiy::;e bu. 
mm nisan avı icinde kararlastı. 
rılma~ı lıiznn .... ı. Zirn, 1st:tnbuİun 
kı~ık odun köıniirii nisan a\'ında 
ithal edilir. Nisan ayındaki na\'-
1~!1· ınaliyet fiyatları ile bugün. 
ku fı}'auıu "'"~rnda bir fark hu. 
lunduğıı da ta.bıioıı 1{ ıı.ldı ki. 
büytik ooun tacırlennın elıııt\e 
~~<·en Eeneden kalma stoklar da 
\'8.ı'dır· 811 toklarııı yekununu 
lO bin •;ckı ınhmın c<lereaek 10 
bin küsur, I.00 b•n çeki tahmın 
f><.it"rsek 100 bin kusur li ralık a. 
çıktan bir kir lıa.muleısi lcnıin 
e<til mı~ olrmkt:ıdn· 

.\z serm11yeli oduncuların ıddL· 
alanna :;:f>re. odun Vf'o kömür Ci. 
vntları , senenin bu m~vsımind~ 
•:Jaima ucuzdur vP uru?. olma~ı 
lazım.dır. Zir o. r ııkli~,. •,,lenn<lc 
kuila.nıları hayvanlar ~ ttır. 
ler. Köylu i&!. -ıntacagı odunu 
orm&.ndnn ıskek.ıye kadar keı1<1i 
ha.vvan!an ı!I" nakk>trnektedir. 
Su~ hale ııru>.uran ~erı -e iAkt-leden 
Şehre ohı•ı nt<$1.fe ıçm ödeneock 
nnvlun kalrmıktadır Bu na\'lu. 
nun da. fiyatlar istediği kadar 
artsın. odunun çeki ine bu kn · 
dar zam yapm~1 intaç edccc~i
ne ıhtimal verilmemektedir. 

J{ış mevııimi için mahrukata 
yeniden narh konaC'al:t1r. O za. 
man, ~imdi, p€rakendt' çekiı:.i :)6() 
kuruş olan odun ile halen pera. 
ken'.Je kilosu 7 kurııs olan kömür 
t:yatlarmın ne nadde çıkacağı 
da merak edilmektedir. 

yıl, Zeytinyağı rekoltesi. goe<)en 5 f' l d k' .. kk" 
f<eneler!e mukayese edilmeyecek . ay ıye er e ı du an -
derecede mebzuldür. lar icin bir müracaat 

Maarif vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimı?.de bulunan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, diin de 
t.etkiklerine devam ederek Maa. 
rif matbaasına gitmiş. kitap va
ziyeti etrrumda iwh.at almıştır. 
Vekil. mti7.elcri de gezmiş, yeni 
inş.'\atı tetkik etmi tir. 

Amertıanm U&V'littlC'nınr.sl don""' 
lngllt""'rmin km:yetlf'nmeııı ma.ıuını 

ifade e<IM -.on gıl:ılndı• "imali ;\ mC'I. 
rika !'rl:An ıınwmi.)·eımu ıu·let'AUıa dıı· 

tınceı. ' " h&rbe müclahıtlP. lehlndf'ki 
eıerolıtnı lmnNlendlrtı0eı. bıt1.1 h!l<ll. 
seler dı'i \1ıkua ı••ldı, R11nl11rm anu.m 
ıl:ı Bflllv~ııd kf'Şl<-.lilı>ı ı.ı>mıılonorı 

b'Uyılı. aklfiilADM"lll'lrl olN "'"' ~ilıl go. 
rilniiyor .. \lmım;>antn l~Iİ\ .)"t.11111 tnr 
bukOmet darbesi tıu.ırla<Lıiı ""' bu 
lıl\Zlrhkltıra dofmılan cı .. ~ruya orada. 
111 ,\tınan scraretlnl.n on ay:•k oldufu 
113.bıeri ı;klclbtll bir hc~"'e<.'8n doğurmu -
tor. Bunun doğra olup olmadığını 

düşlinmüyonır. Mlf'. Çtınktt lçln<lr. .Ya. 
Bftdıfrmn:: ahvM ve erait arumda. en 
Mılsm haberle:r lıılJe gU:r.ctco lı.tb:rnar 

edllmell eartıJe biı)lik &esir )&par. 
Almanyanm Amerikayı teltdlt ett1tt 
" emolıl Amerlka )Oluyla iııtUily.a 
haaı~ 8Drleri böylf' ~rritr P.t-

Sayfiyelrdeki dükkanlardan 
~a.t 19 da kapanmaları icap c • 
denlerin halkın \'e memurların 
ekseriya bu :;aatlcrdc döndiikle. 
ı i nazarı itibara alınarak saat 
21 e kadar aGık kalmalarına mü. 
saade olunması belediye rlyase -
tinden i ·tenmiştir. Bu mUsaade. 
eylül nihaw~tine kadar olan za • 
man için istenmektedir. 

tikc;e bu behda bllilibU)ar bir kanaat 
l~ü etnw'mesl lmkAn laarlclndedir. 

Amcrikacla en eon tedıtvlllc ('rkn n
lan bir h&,,-adiııe cöre Almanya J\\'nı_ 
p:Mla miirttakil kalmış bir iki menılı•. 
k!'!tl df' yakında l tlla iç in ha:ıırlı:'k 

J•pt)Ormu • ı\vrup da nıtıııtaldl kal. 
mı df'vlfotlr.ı bıılflın parnınkla !IAJI. 

labllir : 
f.,veı.. 111\ ıçre, ı•ort4'ı.t1. , l!;pl&Dyll, 

Bı.ıı Mymıyona.. ÇünkU puntlk&nın 

lo:\planna ı&'Ö"' tıtır.t Avrupelr, Aııylilr 
'an A•nıpalı, ~" synlı ırfbl ıtöttter 

dikleri .&kidir 

ı;ıimdi silyledlj'llDIT. gibi bu ha.va.Jlft 
ll'rln doğTu olup olmaaı:'klanndan d.. 
~ ade ortaya ı;du.lftlan di.kkata oayan 
dır. Görtifüyor ki Amortkada Alman 
tehllkeelM 1JDIMl glt11k~ kuvvetlenL. 
yor ve bunu gittikte ku,,~t~ndlm~k 
için h<•r ,ey ~1lpılıyor, Amerikanın 

harp haurhtı ddden cSeblot vettıc.·A'.lk 

bir alabeıt alnuttu. Avropedakl lnci
lı.:ı: azim \ "fi lnn:vetlnlıı de lııu mfısatt 

~min ti'l.ertftde cltUkıte llrlma ı ~·ı. 

tMüdlr .. , 

dirmıştir. ttet 
Alakadar bütün hükunıe ııı'fa., 

müracaata miisait bir ~ııt c.a 
cevap verdiklerinden ne> 1t 
lel kızılhaç komitesi. ~o~İ' I' lııug 
mensup bir heyetin TU! rıtl )if:ııını 
yerleşmesi i~in Tür!· hükll1 t to 

müra~aat etmiş ve mcrJteı'~ 
karada bulunacak olan IJ\l ı~ İıı 
tin mevzuubahis mah1nıst!~ kıL·-·ı; 
lan.mazı ve teatic:i i<;in bı.~ ._ """> 
tesis etmesini teklif eyle:ıı:: l\) 

Türlt hükumeti be)~~ 1~ 
komitenin bu talebini rrıu~ ~n"•ıı 
la kabul etmis \'e klzılM'.rdSt ~ 
nik t.11m işbirliğini teklı Do 

• • Ilı 

mu;tır. 1:t ~ b' 
Bevııelmilel kmlh~" kO~ tı ır 

~imdi bu büron.uıı tc~kildof. .. '1~d 
ı\nkarnya ba~ delegesı , Ilı il 
Marcel Jıınod'\-ıt g-iind<'t'.ıf. cı ı:ıııı 
A ııkarava r.rn\·asalat c:.1111~, "'1~ 1 

doktr.r \.TıırC'PI lunnd duıı . ı 

ve vc1tnletine ilk ıiyaretiıı~ ~!.'~ 
ınıı:; ve umumi katin ;-.:uma~ ııı, 
ncmencioğlu tarafında~ •llı 
edilmi~tir. Heyetin te.. 1 lıj1111 
, csai Rartları görüşülnıus ; "fıııdl 

Junod' va bu mühim insM1
, "'"\ 

zifrn·, ifac:ı kin bUtiln l•ol~ 1 t 
lnr g-üsterilıni5tir. l\fütC~ Jıit 

1 d<'ktor Junod. Kızılay ida tıı11 
temasa girmiştn. ( \ 

) - \ılibj 

Vali/et·-:.. 
Dt\ha sıkı tefti~}et ~:t 

va arak "111 

Halk-ve· köylü ill ~ 
yakından te111a! ~~: 

edecekler ~ 
ur.anı ·•:J ( ftolefuula) _. ~ ti 

veka.letı vaJllerln bulunduklt\~ '.\y 
yetl,.rde :;levletın ve her "e\ı 111 '1t~ 
dflri ve sıyaaı lcrn "'all,.uıarı 0 ~ ts, 
111.yctl •rlıı unıumı lclBresınae~-ııjl 1 111'~ 
bulun·hıklarmı vn111erlft ~ tf}'_ bi r 
rlc daha yakından alt'ıkactıır 0\ 1 

1
;, 

nı. tel ti§ ve ınunıko be ışıcrl111 ıl' ~ 
sıkı bir ,,uretle takip etrm''erlfl fı1 ;ıı 
ren bir tamim nrgrclmltşir. 

1 
nılmde ezcllmlc dcr.illyoı ,.ı : W' lıı ll 

- Her kazada zamanuı Jl'I ~-" 
sine göre birkao,; küye ı.ğrB 1o ıı~lld 
köyl!.ı~crlt' görilşüp dertıerlll1 ~ tlq' 
nıak. bOkümetin onıarla ııtA1' t• " 
llynt ile aydınlaunaK ve bil~ ~ 
köylerde gece kalmak, hni1<1 f!•' ı 
ve onlann hizmetinde muvıı 
mak lı;in ıuzumludur. ,.c. 

\'alilerin mlllhakatta yaP ~ 
lt>ftlııtcr hakkında munt.o:tı•J11 
lar istenmektedir. _.... 

o ı• 
Bir pantalon hırıı• 1~ 

mahkum ol~\J A~·~ 
Kapa.lıçarşıda terzi eJ'İ 

Tevfiğin dükkii.m önüJld )~ 
ııantolonu çalıp kaçarkcfl tlJ1 ~ 
lanan sabıkalı Ahmet· ~ . .J 
rinci sulh ceT.a mahkeıtl tfY 
fuldan 3 ay 15 gün :tıapet' 
kum edilmiştir. ---0 ıe 

Sümerbank arrıe ()~ 1 
mahalleleri yaptırA~İr 

Sümerban k. Herek~~ iti ~ 
cat fabrikaları içşlterı ~&iı1s 
dem bir mahalle inşn ~ ~p 
rarlaşttrmıştır. Burad~ol ıcf 
cak evlere 415 bin lira f~., 
caktır· Bakırköy beZ 1~i ~ için de bir amele mahıı. 
pılaca~ 

Kayışdağı ıu)f'I 
KayL~ağı suyunun .M~~~ 

kadarki mecra<:ınm ~ ı~~ 
rının açık olduğu an!ıı~ 
Maltepe ve civarındaki bOflV"? 
tiği bu iyi suyun kapal~ içifl 
l\laltepeye getiribncS1 Y'efilıt' 
ham !belediyeye emirler 
tir. 
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NON IÇıNDEN 

ürriyet, 
Lozan 

' Montrö 
'~an· M · UZAFFER ESEN 
lllnn • 
"\ili 1 h' ıleıılı•r h 

tiz ~Ünti atırlnrlnr: 23 
teı.ıni lt•br· ~nzct<.•lcr urnrık 
t Hal •gir ) •llıırduntıerl sal 
. ili arında . 

n illeri . 11l il.} tuı kanunu 
gftdllğ 

1 
l et •ne, klinc H~ııl

ar ~ YUzdılıır, ertc!-.l ·•·ün 
~l(ıarıa ~~~ı~larla, ııcnccreler 
~1 r nasır b ~· alkıslamal tan 

il bir ba agl:ıdı 'c bOl h•< <' 
~l~<' kal'ranı nc~i lc:ersincJc 
"08 \Uf.it uk 

ıııı 1 htıı:ııı • . 
b. ~ketin • kanunu ı•sa ... ırı 

1 ~ 1 • 
ti t de\a cı; rdlği lıulıraııa kiı-
~1~'1 hlr ),~nan_ bir hr' <'lin hn-
a~'rlı nkılaııt ır. Hıı ı ıı'hıla-
1 ~ııntar . 
"kettn 1 • ":tınlmı, düı iist, 

~ lıı,arıı ııt,\ rını dii .. uııeıı blr
U l'ııtorıu· artlı. l'aknt Osmnıılı 
<tt1nd ~I nun t:ıirıhen hum~ 

rııa ı• • • 
1 t~ı . •ııııunu <>sa .. i uı.ıı.ıııın 

11 
llıllıdu~ını .. g~sterece{:ine ınnıı· 
t daha du ıınce sahipleri\ dl 
fı.ıd<'l('rıınlikemmellni ~ apr;ınl,; 

tb l~ıerı111 h kan gelnıiyeıı, ıtü 
1~ \irlQj aı,ıı,at hnlln<> ı;etir. 

ı\ı ~ lhtı Yorlarılr • ı ıar · 'ııı ıt"•llpt ı, !:&bok Jın11 rluunıı-. 
\~ile •. ne, let lor arıısıııdnJ.i 

~~h lıı~al esinllP ya.<;l) llbilen 
tıı lıil'İııl' ParatQrlıığu Ue\ side 
~. lNlt J ı~'~ ısiyııs('f terin u:nıştu

~:·· ... ~ ltıak tı•hlikcslne mn
l&Qs~ tttİı Onun ı,,.İn lnkıli<ıırı• 

'ltııııı d er. 
lqlc, 11

11 \l'~d~;ilc•n hiirri) et to)ıu 
""- 11\hııd 1 ~ıe~ 'ala rı hep A"Or-

tcı.-ı e ıhtııii.llrr hari,..tc 
lll ~ ı:r b • ~, 
~.l1 l'rabl lriblrlni ko\ nladı, 
11: ~l)•&._us~arha suldırdı ı:ı • 
:'11 ~ uettık. ' 
1t~ ""V{lerı " 
· l ıı.ı ~~ l008 harbinin ch<'ın

h.. 'lıtt~ 1llıak nh·etımle dciH-
··ııı~~ " !lu • ... 
ııı; l u. noktayı t<'bnrlı:t. et-

• ltı loruz: 
ııı.. •• ttııı('kl! 
"~J·te t nnı•n1\ h•tiklıillııc 

ııl ~)' ~1l~t~hlp olursa ya~r, lııı 
t~'hrı de ~alııu kıı\\c1:ııt> 

tt ~ıı rıı· • dahili i lcriııı ıslah 
'~·· lln d 1 li~~ll~end· {•\ "' i iırlı.ill ııwkt ı•n 
'• .tt, dU~~l!kteıı korkan bir 

r qlllaı 1 lltııııdn ı•ıı kıı\\ ı•t li, 
li.b hııanı kanunları ıoıılnımıkla 
~b;. Oı;ına:ı. ~clel<inı lfllJS in
ıııo:n İ\kıb lı hnı•ıırntorhıi,rıınu 
'•tı. biıe h~·tt_ı•n kurtaramadı : 

~ l"tıklılı rrıl etin ndını oğret
llttj,. . b lıüı·rh et olmadığı 
t. ·'"hı • ı .... ltıi( ', tndını aııcnk J,o-

~3 t • l' lııc bir temmuz "Iİ· 
~ ~~ • lrıö:~lııuıunurı ~ lrmi clörs; tttll't lilldr. ha~lıvan btiklfil 

gllllrt1"1.aferlııin ol~un mPy 
~ 1,01.a

1
• d lnoı~ü hıırblniıı kah

~, laın rı .~ ?ıı~ istiklfılc ılu
~3. loıı 11 hıırrı~ et;l ~et irıli. 1\a-
~ l!ti. '- hlr de\ let in tanı 

l\ı d l ıı ~,.,. 
t l'tı elld Montrö munhe-
,. "dıı11 ij "r "olg~. 1,erin•le son mura-

t~~ Olıtıı. •nı kaldıran tanı bir 
l)lltııı 

' lir: lf'~?dlr ki blrlblrlni ta 
htrtbı guntük bıınam hn-

rıı... rloı t • ' 
t -'lllllııt aldıı eden üç mN· 
t'ııı ... . lir ıı·· l ·•rııl: ; urrlyet i tanıtan 
~ ,.!·.I08, lıürrllefi t.nttı-

0ııtli> 
1 

h~rrlyetl t.nmamlı
~' now~klaJ tarihimizin ilç 

q~ıdır 

t0 ihtaıa~ taciri 
·~ l l\e lll"·d \t r u detle itha-

'h ıcaretinden 
~et ~e~edildi 

~~(!ller-ı.n~aıeu, bir müddet 
~~~ne Japon basması 

~aıar1bu mallarını Yerli 
a.ı ~l'diği arına satmalarına 

ıt ha halde bu karam 
l-'a. ~~et ederek bunları 

llı n 11 it.halfıtçının 
~ llı.enu~~etlc ithalfıt tica
'\~ı tır ılmelerini karar . 
\~ dQı{ 
~ t~ tn ~la.kadar firmalara 
~!~ ıtrı~fatııra ithalAU;ıla. 

eclılmi~tir. 
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B1r Yıöır1 ~<üçük Kitabın 
................. --'İİİııı ....... ,... ......... ~ ................... ııım .. ..: ... m::us» 

Basında Tarih Sohbetlerı . 

Sıtkı _4kozan'ın üç kitabı: 

Kervan, Oğlumun 
Defleri ve K .~;ııu··kname· -........ -··~"·1 • 1• ......... ~ .... 1• ~, ......... ı ....... , , ... U laklık taraftarı Mr !Wsmlıt e\lf'nlr mi" 

ı-
Şu son yıllarda kllcl;niik J~ltnı -

!ara merak saniını. GP.C'Cn giln on
Jarm başına geçip ı;öyle bır elden 
geçireyim, göz gezdire~im dedim; 
sadece benim bugüne kadar toplı_ 
va bildiklf'lrlmin sayısı bini bulan 
bu küçücük kitaplar arasında nr-
ler basılmamış .. , "Haber .. in haf
tada blrkac:; bana avınnak liıtfun
da bulunduğu bu sütunlanin size 
o küçücük kitnpJaninn tarih soh_ 
tıetlerı m<'vzuu çıkannağn çahwı. 
c.nğım. 

işte sızc bir dostumun üç kit • 
hı: ''Oğlumun deften" "Kervan .. 
ve -'Killlükname.,. .. 

Bu kıtapln.nn sair • müellifi Çu. 
bukçuzn.de Mehmet Sıtkırlır. Aslen 
Kesrıyelidir; Kesriyeli Sıtkı adı 
ile d0 meşhurdur, yeni soy adı A
kouı.ndır, hPpsini smılarsak bir ls 
pnnyol asilzadesine bcnziycbilir: 
ı~esriyeli Çubukçuzade l\ff'hınct. 
Sıtkı Akozan ... 

Uzun bir bo) u \'C ipek gibi bir 
kalbi olan her de.m taze tertemiz 
bir insandır. 

Arkadaı.lun kendisine "şair,. d·
) e hitnp ederler. J{cndlsini beş on 
gün, hele bir iki ny fa.sıla ile gö. 
riirsenfa cebindeki küçücük def -
terinde.' yeni bir Farkı. yt>nl birka · 
gazel bulursunuz. Durmad..ıı •a 
7..ar benirn .. u.uyar,, dostum. 1h.t -

_yar -ı:Ilyorum.. ÇilnkU. tam on ıkı 
yıl evvel, Mehmet Sıtkı "saçlarım 
ağarırken!., diye ba.şlıyan bir nP. 
:ıir parçnsı kaleme alıy~r v~ "ağa
ran saçı ihtiyarlığa dnır bır ihtar 
kabul etmek en doğru bir 1 eliıkki· 
dir hilkmUııü veriyordu. Evet. .. 
f!m~a.dcın yn?nr ~im ıihtiyal' 
dostum.. Ellme evvdi ''Jcfll!Vanı . 
ıhyorum. KiiçUk. uzunca b!r kl
tap. Amb hn'rfleri devrlndt. k _ 
pağı bir kilpe çic:eğı tesmiyl r o _ 

lü, alt.InI§ sayfalık bir _eiir mel 1ı1u
ası... Beraber okumaga baslıya • 
hm: 

Henüz a'\" doğmamı i ı, erkf!ndi 
\ ' ollnr .... ~rı 'e tarlalar şendi ... 
lnlirordu için, icln da~lar 
Dereden seslenJnll kurbağalar .. 

Sevgili Sıtkıçtğım kitabına t e_ 
kerleme jlc başlaamk is~temiş ... 
Fakat bence• "İnfial" başlrgt altınr 
da Emil 7..olanın ruhuna ithaf CL 
tiği Kervanın en güzel parçası da 
Sıtlnnm üzerinP dikkat ve alfı.kayı 
çekrmez: 

, andım, o tal 1ı dcmlrri dehrin 
de,·a m<>Acr •• 

~ondım nıilebbt•den güle<>ek çehre
ler bana. .. 

:ıııdım o ,fünkii , :ırlığı do im 'ı~ 
ıınn·efa .• 

flp~ hııt .... 

Casus mektebı profesörlerinden 
lsveçli 

Hulasa, şairin bugün muhakkak 
kı he11ıSi11i unutmak istf'diği şiir. 
lerle dolu olan Kervan. 1926 ey
lillfindo HeyheliııdRdn , belki de her 
ikimizin muhibbi azizi olan meş.. 
hur kıtapçı ve bibliofil Bedros Ni
ı;anyan!n villasında yazılmtfi ııu 
parçayla menzili maksuduna va·rıı : 

r· .... ~ ........ .. y~~~~;~ .... ---ı 
1 Reşat Ekrem Koçu 
• nıtıı 11 ııı ı rıı ııııtırıııııııırrııııııı 

Sft1. ,.~ 'iL' ~u~un, kemanın t.clle 
rinden koptu yay: 

Rıık, ne ~mcylt"r gümü lerden 
deniz Ustünde aY .. 

Ürperen melteınl<>rc ı;onlnnı: ~e
dir bu manzara·!. 

Malı itap ~cimi!).. Se' inclnden do
nanmı" Maıımaral .. 

Yıne tarih dilini kullanavırn ıfo 
e e dosta nıısihat vereyi~: "En 
u!nk biı .razı parçası, bir tarih vf'. 
sika.c;ıdır. bundnn ötürü, yazı ya_ 
ımrken istikbali de düşünerek çok 
ıhtiyatlı davranmalıdır 

Gelelim "Oğlumun d~teri,. ne. 
Üç formalık nesir p,nr~a.r:ı. Jtur
tulug gUnlcfüıe alt liatfiıılar 
KP.ndisinden aynca dJnlcmJştJd;; 
l15 tniibul Darülfünununu temsil e
den bir heyetin arasında Mehmet 
Sıt.kı da Türk ordusunu !!eliımln 
mnğa Mudnnyaya gidiyor ... Ama;, 
ne tatlı hatıralardı bnna anlattık. 
lan.. . O gün, ne canlı portrel~r 
c;izmi§ti.. "Oğlumun defteri., ndP 
bunların hiçbirisi, soluk akisleri 
bile yok. Halbqti..pen. o ~h~tin 
ladr ile bu kita;bı okumağa hal'! 
lanıyordıım ... Ah .. kısaca nasıl an .. 
!atayım .. Hani kahvelerA yoksul 
canb:ı1Jar gelir .. 

Pejmürde kıyafetleri hünflrle. 
rini sö~ürmesin diye enstruıtanP 
ae>yunurlar... Çıplak bir göğüs ka_ 
banr. Çapa gibi dişler iskemleleri 
savunır ... Burun üstUndc masa du. 
l'ur ... Beş parmağında beş tanP 
s~ dolu bardak getirir... Fakat. 
hunerlerinin en basit fizik kanım. 
l~nnr bile bilmez ... Ve muhakkak 
~ı: tabiat o kanunlarr. canba7.11lr 
ıon tedvin etmemistir Kelimeler 
~c böyledir... Keli~e · canbıızlığı 
•~anı yoksul eder. Atalar s&ii
dul': "Efendi! .. Çok okuyan df'i'lil, 
çok gezen, çok gören bilir! der .. 
ler .. Büy[ik sanat, som ııiir, ;;;İışahc 
denı~ ifadesidir. Kolay görllnül', 
zor ıştfr. 

De~ bir otobiyografi için _ 
de mlitalea ede.bilmek de muhnk. 
kak ki kolossal kudret işidir 

İşte. bir fonnalrk Küllilk~Ame 
~ıtkı Akozanm ölmez esP.ıidir Bi; 
devrin, bir neslin hatrrasıdır.' Çf'-

OeTlrtııı: 

B. D. 

A. \fengham 
• 86. 

Diye homuniandmı. 
ltıter istemez bir kadın ve bir · 

erkek tnrafmdan söylonon diğer 

earkılan da dinledik. 
Bu tatsız şarkılar serisi. niha • 

yet, bl.ttikten sonra dostum: 

- Tamam! 
Diye söylenerek bana doğru 

dondu. Fakat benim ylizUmU fena 
halde bir hiddet kaplamlş olduğu .. 

nu gördü. 
Filluiltika fevkaliıde slnlrlenm · 

tim. Dostumun adeti benimle i!'
tihza ettiğine hilkmetmlftlm. Ga. 
yet asabi bil' tavırla: 

- Affedersiniz ama, muhterem 
dost.um, ömrümde bu kadar ltölti 
blr musiki db:ılemcmlşt.iml •• 

Dostum, ~da, gayet oey_ 
tnnca ve esrarengiz bir td>ullim· 
le ~t.eydi, 

Benim sinlr1enişime hiç aJdrnş 
etmi~rek: 

- Demek bir fevkaladelik bul 
umdınız? Dedi. 

-Asla! 

Dostum gayet eakin bır tavırla : 

- Halbuki rs.por verildi!.. ' 
Dedi. 
- Rapor mu? .. Ne raporu? .. 

KoJJl§ularmuzda şl.nıdl şarkıyla 
mı rapor veriliyor? •• 

- Galiba! •• 

- Na.sıl galiba? •• Ha .. Belki &iz 
rusça bildiğiniz için §arkriardaıı 

birtaltım mAnilar çıkarıyorsunuz!. 
Ş'mdi a.nlıyoııım, neden bu saç.ma 
şeyleri merak ettlğinlzl! •• Hahhah 
hah! .. J<'a.ka:t, a.siz dostum, bu size 
nMIO'.J. ~ ~iği bir ıne.rü 

olaeıü! 

~ t.ıetwn ~ eMi<lotU tatih-

şitlI bakımdan kıymetli bir vesi • 
kadır. Hnttiı öyle ki, Sıtkıyn şair 
Jik unvanını, ~nl'e, ancak bu yar• 
mizahi t>..Seriyle ,·erebiliriz. Eserin 
nıukaddı>mesini aynen aliyorum: 

''Haı-it.aya göre Küllük. ~tuğla 
turaflarmda bir linıanm adıdır. 
l<'nkat bizim lınhset- •, islediği. 
miz o Küllük değildir. 

lsta.nbulda Küllük. Beyazıt "'.I. 

mlirun tfiı:ıbc kapısı d~rndn. kör
fez seklinde ve bahçemsl bir ) eı 
dır. Bura!'lı Beyazıt semtinin mii.. 
tevazı fakat çok gllzel bir kfüıesi. 
dir. Bilhassa yaz tatilinde Univer_ 
~ite ve lise hocalariyle mf',..mieke
tin birçok fikir ve sanat adamları
nm uğrağıdır. Bu k~Pnin Uç ndı 
var: Muallimler bahç~i. Akade
mi, Küllük: en meşhuru KüllUk
tür. !.şte bu ya7.ı onun bir hlkaya 
ve hatırasıdıı·.,. Dikkat huynın. 
mevzuun eh<'mmiyet ve ciddiyeti. 
şu kliçliclik mukaddiml'de :::.ıt.kıy ı 

ne tl'miz bir dil vcınniştlr. 
Küllilknameden bizim Vakıt \'f' 

Habt•r ailesine ait mısraları nıık. 
!edeyim; işte, "Vakıt .. yazı işleri 
mUdilrii Kenan Hulfı<ıl ilf' patro
rumuz Rasim Us'a zarif bir nük
te: 

Bunda çakmı~tır llaberc-1 Rasime 
K~nan huliı" ! .. 

Şu beyitte de Sadri Ertemle 
Nuntllah Ataç'ı buluyonı:z-

~a.dri t:them bunda kalnıı~tı bi 
7.İml~ bas~a, 

Runda Nurullah Atak e~ d08tu 
tntmu,tu ta,.'41l. 

Kısa Jrnrı;-ğin hissesi; o zaman. 
lnr bUytilç ~yaai :muhanir şöhrotJ. 
ni henilz almamıştr, "Sadece şairdi: 

Dcrleyüp birbir dök\ilmii~ sa.n'atın 
yaprağını 

Hurda örmü~Wr 'ttiıı Fi11.1l 
''C>rümcek ağı" nı ! 

Vakrt'ın "Gez.ginı, i: galiba yir
mi yıldan fazladır ki ''Seyyah,, 
imzasını kullantr: 

Dt'inm<'CH hila. t>eya.haUan rdib 
llak1u 8\iha ... 

Şu beyitte iltifat bana: 

l'.:tmesin do ... tıar sakm :Ekr<>m Re 
f>itt en in ti1ar, 

J\üllüj.'iin tarihini bir gün Re~at 
t,krc.m ~1l7.&r. 

Belki Killlüğün tarihini yazar. 
ken ( !) , hiç şliphesiz ki elimde en 
krymetli vesika, KfillUkname ota. 
caktır. Fakat benim btldiğlm, Sıt
kı J{üJlüknameyi sansUr ettikten 
sonra bastınnıştll'. Aelmı nasıl el. 
de! etmeli? .. 

zam karşısında hiç iStiifni bo?. 

madan: 
- Hayır!.. Ra.por rusça veril. 

medi!.. 
Dedi. 
- Ru~a değil mi'! •• 
- Hayır! .. 
-Ya.!. 
- Almanca! .. 
- Almanca mı? Fakat, zanne. 

derim. almanca hlçbfr aarkı tıılt • 
medik!,. 

- Evet!. Ben §arkılaT'dan bah 

setmiyorum!.. 
- Ya? .. Şarkılardan bahsetmi_ 

yor musunuz? Şu halde, korkarım 
ki. siz 5arkrlar söylcrurken ayni 
radyoda. işitihniyen başka bir i~

tasyon dinlemek mucizesini de 

keşfettiniz dostum! .. 
Hayli hiddetle yaptığım bu to.. 

rlz d06tumu tekrar güldürmüştü. 
l<'akat bu sefer dostumun yUzU a. 
kabinde ciddile§DÜ§ti 

Onun bu tavrına büsbUtUn hay_ 

ıet ettiğim için: 
- Öyle ya.! dedim. Blz rusça 

ka.basa.ba köylü 6W"kıları dinledik! 
Sime şimdi bana almanca liMnile 
l'I!~ verildiğini söylüyorsunuz!,. 
yine ayni ciddiyetle cevap verdi: 

Hallraıarı tazan 1U191 aı.. eoe oranım b8J 
Askı mecaxi ve askı hah;k; · Fehmi efendinirı bir gazeli -

Gözde haya, elde ıeha olmalıdır. - Erbabı zevk ve salanın 
keviflcri dört üzerine kıırulmustur. 

. 52 
Aşkı mecazi a.,kı hakikinin köı 

rüsildür. Ama. taharctsiz olan ne 
bilir deryayı aşkı ki, o deryanrn 
kenarına Cibril dahi git.metli. Hat. 
t1i. Leylci Miraçla Cibril efendim'. 
ze dedi ki ''Bwıdan Heri gidersem 
ba.'}tan ayağa yanarım!,, 

Efendimiz de cevabında: 
Uahr a~kla kim 'akmmBT r.:ınnıı 
Ol ka~~m görse gerr.k cananmı. 
',, iin eırhtrn baruı a~k oldu ch'lil , 
l'nna~am rannyım b<'ıı ey Halil! 
buyur.muşlardır. işte o çocukluk 
çağımda bu fakirin g'Özilmdo pe_ 
der ve vnllde ,.e akraba ve tnnl
lükal ve diinya ve mnfilıa ve yr. 

1 mek ve Içmek ve e\'ime surayıı 
burava gidip gezmek nsla yoktu. 
~\n<';k içim d15ım, kalbim kalıbım 
cananın hnvnli ve milı;:ıhedfll ce
mnlivdl t11te hu demde insan bir 
mUı~ldl knmile yapışsa, ol saat 
vfuıılı hak olacağından şilphe yok. 
tur. Zira ki iışıkm kalbi masUvn. 
dan kurtulup yalnız maşuku kal 
mıştrr ki, bu penie de aradan kal. 
clırılın<".a nşkr hakikatin cananı gö .. 
rUnUr. İ§tc bu yolda, aşkı meca
ziyo biltiln tnrikat ehilleri bir ke_ 
re u~rarJar. Zira ki gideceği ye. 
lun üzerinde kurulmu~ korkung 
bfr köprildilr, Hatta imamülmlirşi. 
din ve gavselvW!ılin merhum Feh
mi efendimiz dahi lsta.nıbula. ilk 
geldikleri zaman Şehudelbaşmdan 
ve Direklernnısından geçerken 
bir dilbere meftun olmuş ve ım 

gazeli yazmrşlaniı: 
Cemali bir ali.mettir, elif kaddi 

kıyamettir 

Gö1.ü nliııa dt"lalettir, keman ohnı• 
ları medde. 

Fehlma ol ~üı;<'I güldür, gönül ;:iı
ride biilblildilr, 

ViMll<' çare mü;:küldür, Selim \ ezr 
olmaz'a yeddi'. 

Azizim kimi bilir kimi bilmez, 
herkesin 'sevdiği haktıı·. Muhabbet 
ve alika insanlara oluı·. Ui.kin şr. 
hevatı nefsaniye cihetiyle olantıı. 
nı ha..~ sUmlTle b§.şA, ona aşkı me. 
cazi d<ınilmcz. 

Azi7.İnl, gözde hayfı, elde seha 
olmalıdır. Haya oden gözdür. Bu. 
run. kaş, ağız. sakal, bıyık, deri 
haya edecek cle~lcllr. Onun için
dir kf kör adamlar haya etınez.lı>r. 
Ama bazı gözleri olanları da 1 nyn.. 
sn: olurlar, onların da kalp gözle. 

- Şilphe yok! 
- Neye §Uphe yok! Almanca 

llsaniyle rapor verildiğine mi . 

- Elbette!.. 
_ Fa.kat aiz adamı deli edersi. 

nlz dostum! .• Allah allah ! Alman. 
ca rapor verildiğini iddin ediyor _ 
sunuz, Sov ·et istasyonunda! .. 
Hem de rusçn şarkrlardan başka 

bir §OY işitmediğimiz halde ı .. 
Pek alfı ama, siz almııncn da bili. 
yorsunuz!.. Bu rapo1 neye dnir 
kusum?.. lşltilmlyen istasyonla -
rın nasıl dinlendiğine dair mi? .. 

Dostum benim istihzalnrnna n • 
la kulak nsmadnn gayet ciddi bir 

tnvırla: 

- Rapor kısa! .. dedi. 
- Kısa mı?. Fakat neye dair? 

• •e deniyor? 

- Ne mi deniyor?. Şu: ''Ha • 
bcr yoktur!,, 

- Haber yoktur mu deniyor " 
Allah allah!. Almanca olarak mı? 

- Evet! .. 
- Rusça şarkılarm güfteleri 

arasmda demek pervasızca, alman. 

en da söyleniyor? öyle mi? Fa • 
kat bu olG~ak iş değil, nzizlm! •. 

Dostum gülerek omuzlarını silk. 
ti. 

ri kördur, Bazı amaların da ha) a • 
lnn \"ardır, onların da kalp «;öıle. 
ri açıtkr, i te o kalp gözüne basi. 
ı·et denilir. 

E~veli bir kimse bir güzele i· 
ı:;ık olur. Onun vasıtasiyle cezbei 
huda erişip ol cemalin haliki olan 
zülcelnle ii.şık olur. 

Saniyen. bir kimse, cennet için 
ve fıhırct nimeti için hazreti ha· 
like ibadet ve muhabbet eyler. 

Salisen. bir kimse. hakikatte 
hakkn aşık olmaz. Jakin kendisini 
İ\Blk sanır, halka da kendisini ÖJ". 
Jı> gfuıleıir. 

Aşk hakkın cemaline ayinedir. 
Aşık, hnkkm chnde alet gibidir. 
Aşıktan zuhur eden her halin fa1• 

il, hakikatte Cenabrhaktır. 
Bu on sekiz bin alemde bir a ık 

\'C bir maşuka vardır, kusuru etim. 
le gölgedir, iı.şık Cenabıhak ve 
miışuku Peygamberimiz Hazreti 
.Muhamm<>ttiı'. Burası kitaolarıı. 
sıi;'lTlaz. insa.nın aklı idrak etmez 
bir uzun bahistir. 
Cenabıhakka dört kapıdan gidi. 

Ur. Anasırı erbaa, mezahibi er
baa, kütübü semaviye dörttür. Ni. 
kah dörttür. Melaikenin peygam. 
berleri dörttür. Efendimizin hali .. 
!eleti dörttür. Dünyanın kutupla. 
n dörttur. Daha böyle dört ilıc. 
rine bina olunmuş §eyler pek çok
tur. Onun için ashabı ~vk ve sa .. 
fanın dahi bazı kere keyifleri 
dört Uzcrine olur. işte o :r.aman 
aşk ve muhabbet cuşuhuruşa gc. 
lir. ''İmannn ke>ifler dört üzeri. 
nedir!., diyerek atılan nara kub_ 
bel ftsllmanı çınlatır az.izim! 

Bu keyiflerin dört şeyden mü. 
rekkep olması zahinie: 
~[ey ve mahbub ve maicari ve 

gülistandır. 

Batında. ise; Bô.fız Şira.r.inin bu. 
yurduğu gibi: 

~ıey. qkı ilahi, 
\lahbub C\ li~·ai kiram, 
l\lflirari, Cenabı Hakkm feyı.i 
(fülistan ıla ariflerin kalbidir: 
lşte cenneti iiln dıı bu dört üze .. 

ıinedlr: Moy, şnnij:>ı tahur; 
mnhbub, hudanm cemali: malca.ri 
mnlfım, Glilistan t'f" adendir. 
İnsan evvela aşkı meenzide, sonra 
aşkı haklktdc cevelin eder. nibn. 
yet fönafilliıh makamşnda hakla 
baki olur. 

- Yeni bir usul değil bu! de
di. Fakat radyoda muhakkak ki 

yeni bir usul!.. Şeytanca bir bu • 
hış! .. 

- Yok canını! .• Fakat maale -
aef bu §eyt.anlıktan ben hiçbir 

sey anlamadım .. 
Dostum parmakları arasın<Ul 

tuttuğu uzun yaprak sigarasmdan 

geniş bir nefes cekerek: 
- Gayet basit, dostum! .. Sir.e 

anlatayım! .. Dedi. Şu kUçUk ista.s.. 

yoncukta biribirl ardınca şarkılar 
söylenmedi mi? .. 

- Evet? .. 
- Bu şarkılarda, hiç şüphes.iz, 

almanca tek kelime yoktu!. oı.a.. 
mıız da!. Fakat tesadüfle s~il • 
mi3 olan bu şarkıların haber ve. 
rilcn nısça isimlerinin ilk harfle
rinJ takip ederek bir araya geti
rfrsenJz §U elimle çıktığını görür. 

sllnilz: ''kayne Berihte,,! 
- l\:a.yne berihte nü! Bu ae 

dcmekn .. 
- Almanca "hnber yoktur~,, 

elemek!. 
- Yok canrml .. 
- Elbette!.. 
- 1 te bu garip! •. 

,(.l>evmrM ,,,.., 



4 8 !. B E R - Akş:ım PostaS:r 23 T E M M U Z - 1941 

Evin kuşatılacağını anla yan suçlular kaçmağa 
teşebbüs ettiler fakat muvaffak olamadılar 

ı stı hsa ı ışıe ri 

ha k kında 

Suçlarını itiraf eden iı{i an1ele Cüretl<arane karar-
bugün adliyeye veriliyor lar ahnmasını 

Evvelki gece, Valdebağmdnkl pre. 
vantoryom civarında, marangozluk 
yapan, arkadaşları Tayyar oğlu Fik. 
r:l.yl döğerek ve bıçakla yaralıyarak 

üzerindeki 60 lirayı alıp kaçan demir
yollan amclesinden Ruşen ve Hızır 

bu sabah zabıta tarafından yakalan • 
IW§lardır. 

suçluıar kaçmağa teşe.tıbU!i etmişler. 

alr. 
Nihayet yarım s.ıat ka1ar süren 

bir kovalnmacadan sonra Ruşen ve 
Hızır yakalanmıştrr. Fikriden çaldık_ 
ları 60 liradan 29 lirasını yemiş oı. 

duklarından geriye kaıan 31 lira üzer 
lerinde bulunmuştur. 

Tahkikatı idare eden mUddeiumuml 

f steyecekler 
Londra, 22 (.\ .• \.) - Röyter 

ajansının parlamento muhabiri 
bildiriyor: 

İstilısal işleri hakkında yakın
da avam kamarasında cereyan e
decek müzakereler esnasında me. 

Suçlular vakayı mUt.,aklp ÜskUdıı- muavini şevket Teoman suçluları öğ°- buslarm çok geni..~ mikyasta v~ 
ra kaçarak, Osman adrndakl bir ah- leyin adliyeye scvkcderck tevkif etti. muhtelif sahalarda cürctkarane 
bablannm evine saklanmışlardır. recekUr. karar alınmasını talep edecekleri 
Keyfiyet zabıta tarafından haber a- Ruşen ve Hızır s:ıçlarını itiraf et • anla~ılmaktadır. 
lmm?§, ve tam ev sarılacağı zaman da mlşlcrdlr. Parlame nto ma.hf'illeıiyle mat • 
--- -------------------------- buatrn istediği ilk şey, istihsal iş. 

inşaatta veknasak
hk temini için 

Belediye bir kanun 
li.yihasile azami irtifa 

haddinin tesbitini istedi 
Vali Lutfi Krrdar dün gazete

cilere şu beyanatta bulunmuş • 
tur: 

''- İnşa.at faaliytimiz şimdi • 
lik daha ziyade yol inşaatı etra. 
fında toplanmaktadır. Ga?..i. bul· 
varmLı. ve Yerebatan sarayı ya.. 
n mdaki yolun in§ası ve bu saha. 
nın aç1lmac:ı ile meşgulüz. 

lnşaa~ta yeknasaklık temini 
için, azami irtifa haddinin tesbit 
olunmasını ve bunun bir kanun 
layihası ile meclise sevkini iste. 
dik. Vekalet mür <: •aatımızı tet • 
kik e!rıı,.,'·t ~dir. 

AYrıca hü'· t·~et ... mü ·a('aat c. 
derek hat ~~e:i cadc'le'erde tram 
vay idarec:ince in.ca ve tamiri la. 
zımgı·len j!'\ .-·-trel ik sahanın o. 
tuza ib'ai:ı le bu sahava tesad üf 
eden inşaatın el ktrik ve tranı . 
vay idaresi tarafmda.n \'a.,,ılma. 
sına rnııvafahat edilmesini iste . 
dik. Vekiller Heyeti kararr cık. 
tlğı t.akdirde Mı im; at sa.hasmı 
genişı tm;., olaenö-ız. v,.. ı a tr~m 
vay ve elek trik idaresi hasılatını 
alma~a salahiyetimiz yoktur." 

- - --o---

Bir amele kamyon 
ahında can verdi 

Dün Ramide Cebeciköyü civa. 
r mdaki mandıra mevkiinde feci 
b ir kaza olmuş, bir adam kam . 
yon altında ezilmiştir. 

O civarda yap·' ., ı{ta olan 
yola taş taşıyan 44 numaralı 
kamyon, tnş yüklü olarak Cebe
ciköye doğru giderken kamyon 
üzerindeki ameleden İbrahim 
oğlu Mustafa. mandıra mevkiin_ 
d e atlamak istemifi, muvazenesi. 
ni k aybederek arka tekerlekler • 
den b irinin altına yuvarlanmı~ • 
tır. İbrahim biraz !;Onra ölmüş _ 
tür. B u adamın evli ye iki de 
çocuğu olduğu anlasılmrştır- ee_ 
set, monı;a kaldrrılıriıştır. 

Moskova tekrar . 
bombalandı 

(Ba.':- tarafı 1 ncidc) 
Bu taarruza 150 Alman ta vv~ 

r esi iştirak etmiı;, fakat biri~1~i'"i 
gibi bu da muvaffak olamamı~tır. 
Tayyare dafi bataryaları Alman. 
ları Almanların l\!oskovanrn ü1r . 
rine geni~ miktarc.la varamamaları 
na sebep olmuştur. 

Hiçbir askeri hedefe ls"b"t ol. 
mamrştrr. Yangınlar ikanıM'"'ah _ 
lar mahallesinde çrkm•<jtır. İki 
hastane yan!\"ffidan müteessir ol • 
muştur. Dafi bataryaları müess·r 
ateş aç~ışiard•r. 

mmı.t~DE t~TtilA 
Be rlln, 23 (A. A.) - AlmanyF

nrn müttefiklerinin hükumet mer 
kezlerine karşı Sovyet tayyarele~ 
ri tarafmdan yapılan akmla'ta mic. 
lile mukabele etmiş olmak lrj,. t. ' 
man ha\•a kuvvetleri tarı:•f•nrl ~ ., 
Moskova üzerine Yapılan ilk b lh ·llk 
hava hücumu, Berlin gazeteleıfa • 
cc Alınan krtalarmın milt.,.madiyen 
şarka doğru iler!Pdiklerinin bir 
delili addedilmektedir. 

Berliner Boersen zeitung diyor 
ki: 

Bitibirlntn ardından gelen dal 
talar halinde yapılan ve şafağa 
lradar devam eden bu hücum St..-ı_ 
• t&nıtmdan btzzat eebeblyet 
1'erllcn bu harbin ne demek oldu-
~u kendi.sine sarahatle göster • 
:ntişUr. 

Sürpagoptaki 
define 

!erini, heyeti umurniyesile, mura-
kabe edecek olan hususi bir nez~
re t teşkilidir. Bu kontrol, malüm 
olduğu üzere, şimdi birçok ncu
retler tarafından yapılmaktadır. 

Böyle bir nezaret ihdas edilme .. 
(~ taralı ı ncide) dikçe bütün sanayi mücsseselerile 

MUtehas.sısla define arayıcılar aro.. tek::ıil amelenin baştan ~ağı se. 
smda Ucrct bahsinde bir anlaşmc. yo- ferber edilmesi suretiyle tam ran
pılmıştır. Noterde yapılan bir ne<>tle dmıanlı bir istihsal makinesi kur. 
mlitehassısa definedeıı yUzde ıo ve. mak siyaseti maalesef tatbik ed'. 
rllecektir. lemiyecektir. Bu muazzam ve nan-

Senet bu sabah imza vJ.. teatl edil. kör vazifeyi görcb;Jecek birini 
mlş \"e bunun Uzerine Rus mUtehassıs. bulmanın güçlüğü hususunda he. 
la Hidayet derhal aıetıerı!c define sa. men hemen herkes müttefiktir. 
haemıa gelc.rek tetkikat yapmışlar Önümüzdeki müzakereler esruı.
ve definenin bulunduğu yC'r• tesbit et_ sında başvekilin bu hu.susta ald·ğr 
mJşlC'rdir. Burası, halen kazılmakta karar lıakkmda beyanatta bulur.
olan yere tramvay caddesi ıstikame- masına intizar edilmektedir. 
tinde bir metre mesa!edı..air. Evvelki gün yapdan tayinlere 

İki mıltehaıms evvela ayrı ayrı tet. gelince: Bu hususta iki nokta üze• 
kikat yapmışlar ve rapor hazırlam~- ıinıie herkes mutabık bulunmak • 
lardlr. Raporlar karşılaştırıldığı va • 1?dır. ~ır:ncis.i, iS~~?a~_t nezare. 
kıt iki mUtchassısın da ayn· nokta U.. tınde yapılan degışıklıg-ın herkes 

. \ tarafından arzu edilmiş olmasıdır. 
zerinde ittifak ettıkleri got"\llmUştUr lk" · kt · B tl . . · ıncı no a ıse u er'in bn.ririyo 

MUtchassıslar, baıııt bi~ tecrübe ıçln ·· t 1 • 1 al k if . mus eşıı.r rgın< tl.ll mara maa r 
sabanın başka bir noktrunnı göstere- 1 ;,. t rf dil · lm d: nazır r6 ma e i e nuş o ası •r. 
rck orada altın m:ıdenl evsafında ve M" t Br k .. · ··1 b • ıs er ac en ın ısıı l ara~ 

yarım rn~tre ka,lar derinlikte bir ma- nazırlığına tayini her tarq.fta b15-
den buı•ınduğunu söylemlşıer ve ora_ yük bir alaka uyandırmL'.}trr. B'l 
sı kazılınca hakikaten bazı tunç ve vesile ile bu zatın matbuatla sr. 
san madenden tabaklar v~ bUyük bit" kI bir alakası bulunduğu da tebı:: 
hayvan başı iskeleti çıkmıştır. lskeıe rüz ettirilmektedir. 
tın dişleri sökülerek al(lkadarlar tara.-
fından alınmıştır 

!>IUtehassııııarın dçfıno bulunma§.' 
muhtemel olarak gösterdlklerı yerin 
derhal kazıimasına başlantLıştır ! lU
tehassıslıır turada mutlaka ya altın 
veya altın mc deni cvsnfıncta Radaktif 
denilen bir maden bulunduğunu ve ka 
zılınca buna 220 _ 320 ;;:.ıntım derin
lik arasında tesadüf cdılcceğlnl kaU 
olarak söyleml§lcrdlr .. Bu saatte ye
ni define yc:-1 k:ızılmağ:ı devam edil. 
mektedlr. .MUtchaıısıslarda.n Hidayet 
bu sabah bir arkat!aşımıza demiştir 

ki: 
"- Hassas aletlerimiz definenin 

bulunduğu yeri 100 me~e mesafe,ien 
göstermiştir. Aletlerimiz o kadar haF• 
sa.stır ki 600 metre mesı;fedcn aıtm 
veya bu evsafta bir maden bulunan 
ı:.oktayı tayin eder.,. 

POLIS' te: 

iki yang ın çl1<11. 
bir ahır ve samanhk 

yandı 
:Crenköyünde Ethem Efendi 

caddesindt:! 25 numaralı Halimin 
oahçesinin içindeki bir ahır ile 
:>amanlık tutuşmuıitur. Ateş bir. 
denbire büvümüş ve itfaivenin 
gayretli çalışmalarına rağmen 
~1ra haline gelen bina söndürüle
memış tamamen ,.anmıştır. 

Ateşin ne şe'::lde çıktığı tah . 
kik edilmektedir. 
~ .mdan baska dü:1 bir yane;m 

daha olmu~. Kalycncukulluğun_ 
da Tekir eokağında 6 numaralı 
apartmanda oturan ve burada 
bir r :arangoz atölyesi işleten 
Hristo, tutkal eritirken b?":lVI 
tutuşturm ı ıı:-:lur. Yetişen ifaiye 
ateşi kısa bir zamanda etrafa 
sirayetine meydan vermeden sön 
dürmüı::tür. 

AGAçr AN DÜŞTÜ 
Eyi~pte, Akarreşme sokağında 

oturan Ömerin 10 yaşındaki oğlu 
Muammer evinin bahcesindeki 
fıooık ağacından düşmüş, kolu 
kırılmıştır. Çocuk Balat hasta -
nesine kaldırılmıştır. 
BlR ÇOCUK KUYUYA DÜŞTÜ 

R::hremininde Scyitömer ma _ 
hail-esinde Selvimeydanında otu . 
ran Abidinin 4 yaşındaki oğlu 
Halit, dün bir arsada oynarken 
kör bir kuvuya diişmüştür. Ço. 
cul: muhtelif yerlerinden vara • 
lanmış, y~tişenler tarafından 
kurtarılarak Şişi Çocuk h astane 
sine kaldırılmıştır· 

rar,kfurd 
VE 

Manhaym 
İngi l iz tayyareleri 
larafından şi ddetle 

bombalandı 
Londra, 22 (A. A.) - Hava ne

zaretinin bugün öğleden sonra 
neşrettiği tebliğ : 

İngiliz hava kuvvetlerinin sah 
gecesi garbi Almanya üzerine yap~ 

tıklan taar rnz Frankfurt ve Man. 
haym üzer:nde temerküz etıni~tir. 
Şiddetli bombard·manlar neticesin 
de münakale ve sanayi hedefler'. 
ne isabetler vaki olmuştur. 

Daha küçük teşekküller Şer• 

burg ve Ostandda havuzlara. hü • 
ıum etmişlerdir. 

Gece taarnızi devriye faaliye.. 
tinde bulunan tayyarelerimiz şlına.
li :F'ransada meydanlara hücum et .. 
mişlerdir. 

Sahil teşkilatına mensup tayya. 
reler Alm.a.n askeri kamplarını ve 
Danimarka sahilinde diğer bazr 
hedefleri bombalanuşlardır. 

Bütün bu harekata iştirak eden 
tayyarelerden yalnız bir bombar. 
dıman tayyaresi kayıptır. 

IA>ndra, 22 ( A. A.) - H ava ne.. 
zaretinin bu sabahki tebliği : 

Birkaç dü!9Jlan U>yyaresi dün 
gece İngiltere üzerine ve b'lhas
ı:ıa s~..hil mmtakalarmda uçmuşlar~ 
dır. lngilterenin şarkmda bazı yer 
lcre bombalar atılmı~trr. Bir §<'• 

hirde bazı evler yıkılmış ve pek 
az insan ölmüş veya yaralanmış • 
tır. 

Diğer bazı yerlere atılan bom. 
halar hafif hasara sebebiyet ver
miştir, b .. ralarda insanca zayiat 
yoktur. 

Lon!Ira, 22 (A . . A.) - İngiliz 
hava nez~retinin tebliği: 

tn~iliz avcı tayyareleri farafır. 
dan Manş denizi ve şimali Fra.1'• 
sa üzerinde diin gece yapılan seri 
harekat esnasında bir düşman 
tayyaresi dü!lilrülmüştür. Üç İngi. 
!iz tayyaresi üsle:·ine dönmemiş • 
tir. 

Rasit Rıza Ti:vatrosu 
23-7-41 ı;arşamba akşamı 

Ba~larbaşr Halede (Velinin Ço
cuğu) Komedi 3 perde. Halide 
Pişkin temsillere Lstirak edecek -
tir. 

Bir lngi.iz gazetesine göre 

A merikal}a 
Alman 

taarruzu 
Cenubi Amerika 
yolile yapılacak 
Belki de bu taarruz 
bir n isbct doıhilinde 

lkt ısadi sahada olacaktı r 
Londra., 23 (.\. A.) - Amcrik:ı 

cumhurreisi Ruzveltin askerlik 
müddetinin uzatılması için kongre 
ye gönderdiği mesajı bahis mev • 
zuu eden Deyli Telegraf gazetesi 
diyor ki: 

Ruzvelt milletin bur.dan bir se. 
ne evvel k endisine tevdi etti~i ve 
kaleti yapmağa azmetmek fikrin
de olduğunu göstermektedir. 

Bu gazet e , Am er ·ka ;;ene l kur. 
may reisi general .Marscha.l'ın '' e• 
ğer reisicumhurun istedi~i asker
lik müddetinin temdidi olmazsa 
memleket bir milli f elake te m:ı 
nız kalabil"-r,, dediğ:tıi hatırlat .. 
t.ı.ıakta ve şöyle demektedir: 

Bu mübalüğalı değildir. H dise • 
!erin gidi.'jinden malumatı olanlnr 
ve uzak ı.;a rl!-tta, Pa:ıifikte ve At
lantikte vaziyetin muhtemel ink·
şaflarıru hesap edenle r, bunu tes.. 
lim edeceklerdir. Hnz-rlrks:z!ığın 
tevlit ettiği t eh likeleri, birçok 
ders alarak öğrentlik. B u dersler .. 
den sonra, 1..amanı g<'ldiğ i vakit 
eğer Amerika hazır olmad·~ını 
mü§ahede edecek olursa, bu bıi • 
yük bir betb,,htlıktır. 
Yorkşayr Post gnzetesi de §ÖY

le yazıyor: 
Hitlerin, Birle.ı:ı'k Amerikırva ta 

arruzu hemen he.men muh~kkak 
olarak cenubi Amc-ril•.a :voluvla 
:>< apılacaktır. Belki de ou taa:r~uz: 
geniıı bir ni.ı:ıpet daJı ilinde tkt•s2. 
di sahada başlryacaktır. Fakat nL 
hai hedef, bütün dünyanın ya.sa
yış tarz·m nazi nizamına tabi o~
masıdır. Amerika idn birinci şart, 
Hitlerin Avnıpada mağliıb edilme-. 
si<lir. Aksi takdirde Amerika da _ 
ha t e hlikeli v~zifclerle karşıl~ • 
muş olacaktır. 

1ştc Ru.~vclt ile V lsln dün tel• 
rarladıklnrı ihtarın c .. :ısı ve reis;_ 
cumhur şu iki sözU ilave etmiştir : 
"Zaman, zamnndı.,, 

Romanya 
l{rah 

Kanlarını döken Alman 
ve Rumen askerlerine 
Mi.l etın mirı nattar\ıım 

t:ı a irilı 
Bükreş, 23 ( .\. ı-\.) - Roman .. 

ya ajansı bild"riyor: 
Romanya krah Mihail, radyoda 

söylediği bir nııtu':ta, ect'ad toT 
raklarrnm kurtnrılm ıı.sr içl.n kan .. 
!arını feda eden Rumen ve Alman 
kahramanlarına kendi minnettar -
lığile kraliçe ve memleketin mm. 
nettarhğmı bildirmiştir. 

Başveldin zf:vccsi Bayan .Ante
n esko da harp yaralılarına tatlı 
sözler söylemlştfr. 

B~vekil muavini, Mihai Ant-0 , . 
nesco da Rumen ve Alman kahr · 
manlarmı menkrbcsirıi heyecanlı 
bir lisanla tebcil etmi§ ve derin 
minnettarlığını arzetmiştir. 

Başvekil mun.v'ni, devletin kah
ramanlarla ve onların ailesile meş 
gul olacağını ilave etmiştir. 

Lcningrad 
Moskova yolunda 

(Baş tarafı 1 ncide) 
ler<len başka şark cephesinde ~ı .. 
cat etmekte olan Sovyet kollarına. 
derniryollarma, garlara ve tank 
t.oplantıalrma hücum etmişlerdir. 
Birçok tank ve her türlü nakil va. 
srtaları tahrip edilmiştir. Atılan 
bombalardan bazıları nakliye tren 
leıine isabet ederek !bunları falı. 
l:ip etmişler ve yoldan çıkarmış • 
!ardır. Çerkasey ve Krl'mçung 
tren yolu kullanıh-naz bir hale .ge
tirilmiştir. Hücttmlar neticesinde 
Leningradla Moskova arasmd..'l. i;. 
!emekte olan müteaddit trenler 
yoldan çıkarılmıştır. 

Amerika lngiltereye 
425 milyon dola r ikraz 

ediyor 
Londra, 22 (A.A.) - Maliye nazı. 

n Kingsley Vud bugUn Avam kama.. 
rasmda yapbğı beyanatta Birleşik 

Amerikanın bUyUk Britanyaya. 425 

Hindiçiniyi kim işgal 
edecak 

Tokyo, 22 (A.A.) - D.N.B. 
Bütün sabah gazeteleri Şang -

hay, Hongkong, Saygon ve Han -
giden gelen ve İngiltere ile Ame
ı ·ikanm cenuptaki İngiliz ve Ame
rikan üslerine dayanarak uzak 
şarkta Moskova ve Çungking ara· 
sında müşterek bir cephe tesis 
edeceklerine dair olan neşe verici 
bir çok haberler neşrctmektedir -
ler. 

Tokyo Ni~i İngilterenin Hindiçi
ninin işgali hakkında Çunking ve 
Hindiçinideki Golistlcrlc bir aske· 
ti anla§ma yaptığını bildirmekte -
dir. 
Şimalde Kvangsi ve Yunnanda

ki Çunkingli kıtalar Hindiçininin 
şimalinde ilerlemeğe hazır olduk
ları gibi cenuptan da İngiliz yerli 
krtaları yürümeğe amade bulunu-
yorlar. \ 

Hindiçini umumi valisi amiral 
Deku Saygondan Hanoiye dönmüş 
ve orada Japon kuvvetleri başku
mandanı general Surnika ile bir 
görüşme yapmıştır. 

Tolıyo, 22 (A,A.) - D.N.B. 
tstföbarat nezareti sözcüsünün 

bugün bildirdiğine göre, hariciye 
nazın amiral Toyoda cumartesi 
günü Almanya ve İtalya büyük el
çilerini kabul ederek Japon hari -
ci siyasetinin üçlü paktm hedef 
ve z"hniyetini takip ede~cğini söy
lemİı) tir. 

Amiral Toyoda Sovyetler Birli
ği büyJk elçisini henüz kabul et
memiı;tir. 

Şanghay, 22 (A.A.) - D.N.B. 
Japon aslreri makamlarmm söz

cil~ü albay Akiya.ma, Şanghaydaki 
Japon ihtiyat sınıflarının silah al
trna çağdacağmr bild:rmiştir. 

Sözcüye göre bu tedbir ihtiyat
ların talim görmeleri için alm.mış
tır. 

Lorulra, 22 ( A.A.) - T aymis 
gazetesinin diplomatik muharri. 
rı .Jılı~ony;ının vaziyeti hakkında 
yazdıgı bır mnkaıc.ı... ezcümle 
şöyle demektedir: 

Japon _gazeteleri yeni hüku -
mevt_i~ J~pon siyasetinde hiçbir 
dr_;ı~ıklık yapmıyacağını ya.zar . 
keDiıal;:ikati ifade etmiş oluyor. 
lar. Geçen hafta Prens Konoye 
henüz istifa etmeden evvel b u _ 
ra:.,:a gclen haberlPr .T::ıoonyomnı 
HirıQiçinideki hava ve den.iz üs -
lerini ele geqirme~e hazırlandığı 
nı rröstcrmekte idi. Simdi Prens 
Konove daha kuvvetli bir kabine 
ile tckr:1r iktidar mevkiini ele a.. 
lınca, J•mon harn vemilerinin. 
evYelc:e alınan ~i\'asi haberleri 
t eyit c--' er rnah ive.tte bir hareke. 
tc geçmesi tabii-görülmek 18.znn. 
dır. 

T okyo ga7.cteleri Hind!çiniye 
karııı ~rt bir li:::a.n kullamnağa 
ba'""lamı§lardır- Nişi Nişi g:ızete
si Fra nsrz rrıa"kamlarınm hattı 
h a rt'lrnt lerir.i tebdil etmelerini 
talep· etme-ktedir. Bu gazeteve 
gör-c, Franc:ıızlar. İngfü.z _ Ame. 
rikan İaZ'Jikine muP.:avemet eden 
Janonvaya karşı gittikre has • 
m"ne bir İ!t\·rr takmpıa1·tM~1rl:-ır. 
::\1,,zkur gaz~tc ezciimle şöyle di
yor: 

Hindicbi ı:-:arki Acıv::ınm vem 
r efah c:Mha!'ına dahil bulunrrı~k • 
tadır. Bu itibarla mez~di.r mem . 
leketin bugiinkü sivasetine d e • 
vam etmesi bir delilik olur . 

Du gibi mütalealar. resmi ta -
lep!er yapılacağına delalet eden 
cmare!::ırdir. JaT)()nyan.ın H indi . 
çiniyi ve Siyamı ıı:ıması için iki 
se":ep vardır: Bunların bir incisi 
askeri mahiyettedir. Japonlar 
Rampam ele geçirrecek olur larsa 
Japon donanması ile hava k uv. 
vetleri Filinin adalarına ve Bor . 
neo adasr ile Malayava 1000 ki· 
lometr eden daha az bir mesafeye 
yaklaşmış olacaktır. Cenubi Siya 
mm işgali ise Japonyayı Singa . 
püra yaklaştırmış olacaktır. 

.Tapımlar mutatları: veçhile, 
kendilerinin tehdit edilmekte ol. 
duklarmı, gazeteleri vasıtasile 
ilan ettirmektedirler . B u gaz.ete. 
ler vaziyet tetkik edilirse Japon· 

. yanm tehdit altında bulunduğu. 
nun mevdana çıkacağım yazı • 
yorlar. Halbuki haritanın tetkiki 
böyle bir iddianın. manasızlığını 
derhal meydana koyar. 

Japonlan bu h arekete sevke • 
den ikinci sebep iktısadi bir se· 
beptir. H indiçinide kömür, kalay, 
çinko, volfram, kauC'Uk Ye -pirinç 
varoır. Siyamda da kauçuk. ka . 
lay. volfram. animuran. kömür, 
bakrr, manganez, molibdn ve dL 
ğer bazı kıymetli maden cevher. 
leri vardır. 

milyon dolarlık bir ikrazda buluna. 
cağını bildirmiştir. 

Bu para icar ve iare kanununun 
meriyete glrme.'Otndcn önce yapılan 

sipa~lcrin beılclini ödemek iÇl.ndiı', 

• EN sô! 
DAKiK}. ~ 
Ameril<S ~ 

Japonya ile t 
yapılacak muh~1 ~ 
rata sansür ko~u ~ 

k 

Singapur radyo:~ ·~ 
İngilterenin Hindıçı~. rı1 
ye taarruzda bul\11! P• 

cağını tekzip et!~r 
Va,ıngton, 28 (A.A.) - ( ~ lt• 
Reisicumhur Ruzwlt dUJ!l<il t Ilı. 

buat toplantısında Japonyaoııı ~ ~"Jı 
ve telgral muhaberatına taı:ı:ı leı 
koyduğunu söyleml~tir ıç ~e 

Japonya, !ngilterenln . aırıd • .,.,;. ~a 
V' . ili 

harekette bulunacağını iodla ~ ~"11 
Singapur radyosu dün gece ~ 
ve Fransızca neqriyatta l>U

1 .ıt 
" ()V , lj 

bu şayiayı tekzip etmiş, Ja~ ı.t 
kendilerine yol açmak IJSte 'il 

söylemiştir. Jı7 1 
Japon gazeteleri ve radyosu 1 lı 

çiniye karşt bUyUk infial göS~ ~
Japonyanm çember içine aıın 1., -~ ı·, 
bahsediyor. Gazeteler JBJ"'-0, ~ . uı· ,. .. 
derhal harekete geçmesini ili ~,'V }e 
BİR AMERİKALI GAZE'l'ı:,C aı 

MCTALEASI 'a 
Londrn, 23 (A.A.) - (B.JJ.C~ 
Amerikada çıkan P. M. ga:zl (1 "' 

sahibi Enkel.son dün Singa~ur$: 5 ~ 
olmuş ve şu sözleri söyıerni.Ş~ lt11 
gapura veya bUyUk Okyanus~ t11 
hangi mevkie karşı muhast!ll eeeı5 "~ 
A.merlkaya karşı tellı.kki edil f: ll'ı 

LONDR,\ DA ŞA.l'.1..\.L.~O~ dıı 
l\IANİDAR GÖRVLtJi J?C 

Londra, 23 ( A. A. ) - ~ lı 
ajansınnı diplomatik mull ~ ... 
bildirdiğine göre her ne; ~ ... 
Londra salıi.hiyetli mahfıl~ 
F..:ı.ri!t malumat alma.m.aJP ~ 
kabıno deği~iklik1€'rhe ~ 
J aponyanm niyetleri halcl<~t 
dişe uyandırıcı şayiaların ~ 
etmesi manidar teli'kki edl1Jl'.İ 
tedir. ti 

J aponyanm, Hindiçini jçitl ~ b 
Tl'"li"' ~:,,,,.tJl'!r :ı-.. .. 1~:ı-ri lıı:ık)jı<· 
İngiliz büyük elçisi sır ~ ""~ 
Craigie'ye k:ıt'i teminat ,,e~~ Ç( 
lan Japon hariciye nazrr tfl t ~ J<: 
Ohru}inin ke::ıdi taı .. r; ;ı.,.et!JI ~ 
fesinden affedilml!? olma.si • 
kayrt görülmektedir. ~ \', 

JAPON ASKERi JIE\' ~ 1; 
REİSİNİN l\fOLA.K.A1ı;~ e 
Tokyo, 23 (A. A .) - ~ ;;{; I 

alınan bir tc Jgraf haberıııe ~ l 
ra.n Hindiçinide bulunan J11· ı::· b • rsl .. 
keri heyetinin reisi gene ıııf ~ 
ta dün akı;am Hindiçini urntl t 
lisi amiral Decoux'yu ziY~~'I ~ 
miştir. Mülakat bir saat ~u ,?~ 
tür. General Sumita il~ . 0e 
Decoux arasında üç gün ıÇ~ ,-' t 
pılan mül.3.katla:rm üçüncUS (! 

rın vukubulacak.tır. ,·~ ~ 
Çl~ SUI.ı\.RINDA.Kt f'il~\~ h 

YENİ BAŞKUl\lı\NDAN '" 
EDİLDİ ~ 

Tokyo, 28 (A. A.) - Vi e'I 
Marki T eruhisa Hoamtsu ııııı ti 
Çin sularındaki Japon fi~~':,,J; 
kumandanlığına. ta~. ~ f lı 
Eski !başkumandan visaJ1Ur5 g.rl 
Boşir Hosokaya askeri ~ 1·e' 1 
hakkında imparatora izaha bııl 
mck üzere yarm Tokyoda. 
caktır. , 

Şarki Af rikada~1 

İtalyan ~ 
imparatorlugu 1 

ingiliz kuvV6
1 

leri tarafınd~ 
tamame~ 
işgal edild~i 

20000 inginz ask0,~ 
170.000 kişilik ltt1l~tti 
ordusunu mağlu~r;.JJ-c~. 
Londra, 2S (A.A.) - ( wıf ı/ 
Dün ge<:e neşredilen bir te. p:Jr' ıl' 

re İtalyanın şarki A!rlk& lll
1 

(~/ 
lufu denilen müsteınlekeıer ff)?'. 

· şistan, Somali {Eritre), :i~.,ı 
İngiliz kuvvetleri tarafrndtı fl!'ı,:rl 
dilmiştir Bu hareketi yapııtl tılll r; 
imparatorluk kuvvetleri 20 131' 11 

de ve 68 toptan milrekkePt~o ıor 
~Uk kuvvet 96 bin piyade, 4 ıı 0 

hi! olan 110 bin kişilik ttıı1:cı.ı' 
sunu mağlO.p etmeğe ı:ılll 
lnU§tUT, 
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-~ir hatıra 
1c.~ı: ~ .. 
~· bu gun C\'\"el, birkaç ar
d 'a al1tıa.ksıcak günlerde temiz 
etılı g~ .' serinlemek için • · : 

l'ıııda ıne ı:ı«<·tık Ad 
dQ • l>endik ~ • .~ a.r;ıkla-

~?tık, blr 'c,. Tuzla onlerinıtc 
A llııtlin h . ko~-n. sllfası yaptık. 
'ltlJ. .. ~ aıırlırn b. .. li .,onnu 1 • "' ır ~un en·elin 
&lanı, -~'i Uk. Tnnycrl a!:rarırk('n 
~~1 bir a;ı!~niz sporlanmı. me
d 1 l::trar d ru ın kot rnsma bin
~~·di. SahaJ. erin. ~~r sessizlik için· 
y"§lılor '· • bütun giizelliğh·lc 
!.tJ 1~ ' l\Ckl'PIJ>.,I hl • 
k ' "1tlal'da r \'o un ko'tm· 
~u u ı 1 n gelen bin bir ~l,,.eJ· 

ta ' ı: ndc k b " ' b ._ .ılOda. önı ny oluyordu. • n •
1

r 

tı~lı, delltlrıı erinde .,amanılıralara 
• genııı kotrntann S<')1anla· 

Jlarııyol'dııerin f('nerleri hafif hafif 
G . 

tey enış ten t ı 
u e hettli ,. en n il it ında, ı:ii' C'r· 

l .ıak lldık .... ~•nılz halıların üıeıi11c 
1 • •UzUn l' 

ı . !ietı>en ·.. 1 ! 21" tntlı bir scrin-
ıı;n'-' kaıııı~uzı:nrın t.ıne ııü,·azl~-

H Ya\ rak alhmıula'ki tek 
~la ııs y 
lıi ~ııı Ştıh Ya\aş gıdıkhynn dal-
~ dtnliyerl'){ c sakrnk zcmzemesl. 

ııu bo • nk<:amın ml\hmurlu· 
~elld'kıınaya basladı)< 

ıı ı le r ı ~ . 
la •dasına uza nrnsındaki Pll\• 

"ını( old gleldiğlıniz znınnıı kaf'a 

il l'a,ıı •-uu .~ı.:a dumanlnnmıstı. 
tfd ' '"' tuk ı · ı.. lC' j "' rln bir. ncl:ıt'ır ts-

••qrcı 'f' lln · ııı~~ ur. Şi . rbun:ı. n bnhğı mes-
t~' e~~d~dı dp bi)\·lc mirlir bi'· 
~,~1·1 lı.tnn~jn, otu1., ohıt. he rıl 
, 1 ııırn tıl kibarlannııı z{'\ le 
'ttl(' . C'O b t ' . aJa tinde 

1
. aş a ~<'len tenezzüh 

llli llıalla ~c 1• nura a lwt rularlıı, 
lltca k ~llılari)·lc ~clirlcr har. 
\da atırtaruı ' 

''''I" ~ 1 J:cz • ~ ıı ta, ıuı~rlu:m, ı,,irnh fo:iiııı 
I~~ !ıaatıl'rl ~rı ko\ alııdığım nk· 
t
1 
""1llıın ~ nı hatırladım. Çocuk· 
"~a RPld"n ' .. ınrs'ut ~ünleri hu· 
ı tııceu 1

• Burad~ ~eçirdiğimiz 

lerbeyll Ziywım niha\ent tak-.imi
nl rlinliyor. Tanburi ıt0-.tahaneli 
Fuadın nefi.,. nağmclt.'rl korulard:ı. 
tatlı akisler bırakıyor. Daha. ötede 
Bora1.nn Teh'lk, A)'r Ra-.it, !\luh· 
sin 'c A-.ım ~ibi htanbulun zari r 
\'e zeki nüktelC'ri)'le tamnmı;, -.a
natkiı.rlan ... i~te udi Nenes de 
Tuk.,,imc ba.5ladı: O ne -.cyyal, rn
kik, ilii.hi nağmeler. Buan a~lıyan 
'c inliyen, hazan ~ülcn 'e kahka 
halar ..avuran nağmeler, mtlnll, 
hünerleri .•• 

i te öbür ba-:;ta rahmetli babam, 
ııh~mın, hizmetc;inln beraberimil
dc olma-.ına raii;ml'n, kollarını M· 

\'aını':' mez<>ler ~·apı~·or, i-.tukozları 
ayıklıyor: da\ et illerine ..,ürı,rizler 
h'a.zırl;yor. Sala-, !uıh' <>ni n yanında 
bir kiime e•·nebi: kot rı> lııriJ le ~··
len hı~ilizler ••. Şa':'kın 't• hayran, 
ra .. ııı. ba~lıyıın satı clinliyorhır. 

İ~tc,' şimdi bir yığın hatıra~·la 
bir u·uç toı>raktan ibaret J .,ıun 
nnut·ığımın bcyaı baş iirHilü ım>· 
fili: U:ı.aktıın, ormanın bir ki>şe
-.inılen ~üz-::1 -.e ... in, ~iizcl <>azın hii 
yülii ahengini derin hlr haı ic:lnde 
dinliyor. Onun kliı;:til• ... :ındalı ha
zır, hemen kö":>ke, Kartala done. 
cek, biz burada bir gün de,'11, bir 
hafta k:ıl:ıcağız. 

Oh ~oeukluj:,"llmun mes'ut 'e -.c· 
razat gf!Çcn giin ll'ri , .,. za \allı a
"..ııcı~ım .•. :rı-·e olurıiu, beni ıl<• ;\"K• 

ııına aba;rdın, toprn~ın csnwrll'~ 
leri 'I" tatlı riituhetl arasında se
ninle koyun k\'Ollnl\ ~ atsrıydık. 
ili~ olm~zı.a, böi·t<•likle dünyanın 
r<'lalct. , c nhliık .. 11.lıkhı rından, 
kinden, hııı.eH<·n. \C ihtirastan u
zak, mes'ut ,·c bahti~ar ebedi) yen 
uyurduk. 

Kosanm teşneliğ!mden :; to~u~~:' ~~ti .. ' c ciiııbüşlü giin· i ~eldi: onundc canlandı \C Vuslat ümmidi bana 
• .l(' .. 

bulamam 
abı yine, 

ayni serap 
olmuştur. 

~ ·•111'1lda •• ~ırı ustadım Alımet Ra-

~=:=ü=n=e=o=t=u=rm==u=~'=n==e~=·=· ========:::?::=========ı=,A=t=:=D=R=l:::. 
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1.
tt ~esa.n bilen beygir insan ne kadar yaşar? 

1: r~ ~hri .. · U :.ı.-..: eıı · ~ ~ l{\ır S ... ıın bahçeleri meş . insanın vasa ımu. ıı ı sene. 
lap '1 tı bahçeler. kocaman dir. Fakat zavallı ingan bu 50 se. 

~ ~kilen 
8 
\bostan kuyularından necik içcrsinde beş sene yaşar, 

e i3rı labu\ıı:la.sulanır. Bu do~ap. geri kalan müddetlbirçok lüzum. 
~ak t ucygırler döndürür. suz şeylerle kay'bolur. 

1 
\ıaran-~ li~us şehrinrte bır ftdrt lnsan günde üç saat yemekle 

ş '1aıı fazı l<;bır hayvan yüz defa. meşgul olur. Bu elli !:em~de altı 
t?. et ~ da fdöndürülmez, ı- eygir _ yıldır, demek ki ömrümüzün altı 
(/' 

1 
\ltıışıa~ a dönmeğe 0 k:ı.dar a. senesi yemekle geçiyor. 

ı::?l b,tir-ı '\lir ki .. .. .. d Sinema. tiyatro. eğlence, i~ki, 
"ı "ikle . , yuıruncu C\'rl d 1 1 konu.şrn- d" 
t l'liJıe <lu t'i Vakıt kendi kenı:lilc • oyun, arka aş ar a • "'· t. 

. ~ turlar. niz banyosu, s~ooal ~i.ıfası ve-
&.gıl saire vesaire günde beş saatimizi 

~ , İiir A. erkek istiyorlar? alır her halde· Elli senede on sene 
~ liı.-ı lller·k de egvlenceye sarfcdiliyor demek. 
· tr"<l. ı itad 1 an ıne--mun~ı A ''ile. 

ite ~elt i r ınlar arasında .ıasıl tir.G.. .. .. .• ~ekiz saati uyku 
h t l'a~Yo:-ı;unuz dıyı? b.ı a11 - unum uzun ~ 
<rkaıruı_ ış:. Aldığı cevapla!'dnn ile geçer. Bu da elli senede on ye. 

~ol'\ıı.ı So"dUk. Hulfı.•:i!tun ya. di yıl. 
\ · Çocukluk tabii yaşamaktan 
~ ~·r;~a· 1 sayılmaz onunu çocukluğa çıka. 
~·. ş<ı . ıı.. genç kızıardan bır ralım, ikisi de hastalık gibi fev -

il\ " c ' len • · • b •ıı ı: • mt'.c St.'ı' ·• ır. kalide sebeplere ayırırsak ibu 
lll'•ı,, • r "ks . t _, , .. . . 

h ·:. • • ' .- crıye ~P. ;)Uj'U" v be« °"ll'ç. 1 ... · ·~"':t'c . t . a· fani dünyada ya§adıgımrz 'J 

~ı.. >:;; f , •• • n efe :ı t' 1'"•'r. sene kalmıco olur . 
'l(!L•I •\!"1 '

1
(' d ~ 

'-.ı \ ••• 
1
. !r• e ya§li ve o!~n 

~\il ~en ı 
~ r. -ı-.:n '" . · Ç.P.rc t~1·•·i11 ct•nt-k 
~~:c~ı:.r~~:a~~~:et1 •:•liJe.:·t-k aktôr·:1o:'e k:rn5enin c11b:lmeğ~ 
~-:r=.1=s=m=d=a==r=a=z=ı=o=·'=.n=a=)='Q=ı=d=ır=.======= 

• • 
ısım bir 

~~, Z AN 
t~~liıı 11.rı11 , 2-& 
hıb,.~ •lu1111u tl'rnıııuı., cH'i uarı.:.ıılaynn Lozaıı muahcdcsiniıı lm.zalandığı 

~tı "'llel)~,1 1nlic1lır. \.. ıı~ c•r ı•kse tl\fı1 l~ı 11,,1 tl ri~ ı Ur. lmz.ıılandıkla.rı yerin adını taşırlar, Türkiye hlikU. 

1 
1•Uıı:ı 

111 
hnrlıiıı:ıı gallplcrı nıasmda. 24 temmuz 1023 de lmzula.nan 

\rı-4 :'.?ıııı bı,''1
11lıcd~ı ile lmı.a.!and:j;ı §4.'hrln adını ta.5ıms.ktadır. 

-._.Jı °"'lıt Wi~ \. ıııı. <ınuıı '!'(' t~hrldlr. tın .!.(re~ 1 tC"kil eden mUst.n.kll Kııntonlardan 
iltıt~ ı~,1 n~~ ıııc>rk":ıtdlr. Lenmn gölilııUn şimal versıuır üı.erlnde 1''lon 
~r l il •rııa~ ltıııwuı nyırıın tt,.CIN üzerindedir. 780i0 nUfusu vardrr. On 
il lı '\l1rl' ){ l<uhıw lıÜlillc lf!.Iısr.ı;i, tsviçrenln en güzel binalarından birl
~llıJıcı,. ll'r,u nntoıı•unnın blrk ık mahkemesi de LozanGa. toplanır. 'Oniver 
ıı, ı:oı . • ı:tınrın h ~ :ııııu " Cüzeıdı er tarııfmdıın gl'lmlş SOOO den fa7la talebe bulunur. 
"lıı 11 lıC'r ta r. Oerck Udimi g"'rekse etrafının güı.el mıı.nuıralan yer. 
~'. :t<ık ban:rın(hu on blnteree seyyahı bu şehlrde toplar. Büyük otcl

lıı ,..°ltJ ~lltt·te ~l:ırı \Drdır. Lo7ıtrıd:ı Gnzet dö Louın l!!lnıll bir gıuete de 
~'\ lllellıl oıı; ınhtattkc lıt1t'n itibaren sı ağustos zaferine ksdsr 
~bıl'(eııb~dt• hlr <'ok l zılnr yuunıı;tır. Fakat S! a~ııtos :ı.alerl ka7..a• 

~fl> tı:ı- 'l.a~~ liıı.'1nmr değiştirmiş ,.e Türkiye lehinde :'1l7.ılnr ~·sunağa 
l"r~ tı., idı. rden !ıonrn lcl1lml:ıdc :ra:ıdığı Ok yazının ismi ''TUrklyenln 

şehrıoı 
iA>ınnıı gölü Uurludckl 1.ikelesl U~ı kaaabasidır. 

IUOD.\ RF.SSAMI 
- Kadınlaruı ba<1nın ac:llm 

nao;ıl bir kliliıh ~<'\'irebillrlm '! 

lngiliz 
gazeteieri 

daha 

Alman ileri hareke
tinin yavaşladığını 

yazıyorlar 
Rusların yeni bombardı
man ta ıyareler; büyük 

ış görüyor 
Londra, '?2 (A.A,) - BlılUn gazdc

ıer Alman ileri hareketinin artık bt. 
zını ve şiddetini kaybetmiş olduğunu 
yazıyorlar. 

Nar' ikt4!n Is\ eç hududun& ~ 
den \ ' <' dı>mir t'C'\ hl"ri nakleden 
tern hattr son kalan Non·eÇIJler
den {('mi1.lencli. 

:'\luha.rebc ~imdi, subay ,·c 
r;a\ u~lardan müteşcl.';JJ ıy1 dö
ğii~m....,ini bilen N or\'t>r;1ilerie de_ 

'nııı <>divordu. Vaziyet böyle oldu· 
ğu ha.ide hiç zayiat Hrnıenıh 'e 
mühim miktarda c-.lr almı-,tık. 

.\~ ni zamanda İngiliz rad)·nı.u :\ar 
'iğin müttefik kıtalar tarafın _ 

dan ele ~eçirildiğini \'e Alınan kı. 
tatarının dağlara ~ekilmt"k mecbu
riyetinde bıra",uldıj~mı ilan ediyor_ 

dn. Hu ha\·adisi duyan a-.kcrlcri. 
mi,, yeni bir tanda selim \·erme· 
ii.e ba-.ladıla.r. Rıhtımda, Royal 
ott•Jinde kar~ıla.~tığımız zaman 
"Nanik Almanların elinde' dl.yor. 
tluk. 

Naniktc ,·azifembi layıki)·le 

ha~ardı~nnızı '>Ö)·liyebllirdik. Düy 

rnanın ~ünlük bombardımanlarma 

Deyli ~leyi gaZ\.'tcslnin askı1 mu
harriri Liddell Harı ncşr.~tıiğt bir ma. 
kalede ezcUnılc ı;ıöyle demektedir. 

İkinci taarruzun ba§larlığı güm.len ruğm<>n demir ('C\'heri nakled<>n 
ougUne kadar on glln ğeçmlş bulunu. 1 ren hattına hakamdik \ e t-limiz. 
yor. B•ı mllddet zarfı.ntla Almanların ıJ.-~·dl, Demir ~·olu, İ'iH'Ç hududu. 
tahakkuk ettirdiği şcylerııı tnhır.ln et.. na kadar emni:yct altına alınmı-,
miş olduklarından çok az oldu~na h. Jki tünel ara .. ındaki köprü 
aiç ştlphe yoktur. Vakı!I. Almanların 
bazı noktalarda ehemmlycUl terakki. lnı.:-ili1. tay;rarcleri tarnfrndan mü~ 
lcr elde ettiklerini görmemezliğe gel. t cmadiycn bombardıman edili) or. 
mek ıhLiyatsızca bir barcket olur. du, Bu 'iadük 2.sm. lik bir t.opla 
Bu terakkiler bir kaç yerde tehlikeli- miidafaa ediliyordu. tn~lbler bir 
olr mahiyet bile almıştır. Fakat cep. ün viadüke yani iki tüneli bir -
benin ~lğer kısımlarında kaydedilen hirfıtıı raptecl~n köprüye elll hom 
terakkıl<:ıin birinci taarruzda elde c. • • 
dilen ilerlemelere naz.aran daha ağır 1 ha .atnu~alar~ı. Bir t<>k bomba bi. 
olduğu muhakkaktır. Bu yavn§lnmn. h• l"'nbet cif ıremediler. 

ingifüleriu Jlarstad'a ~·a.ptıkla· 
da, gittikçe artan Rus muknvcnıcti a.. 
mil olduğu gibi Almaniarın iaşe mese. 
lesinde karşılaştıkları zorluklar da rı a'ker ihl'a('ı askeri ba'kımdan 
mUhlm bir rol oynamıştır. Bu zorluk. ::,.lmdılik hiçbir kıymet ifnd~ etmi_ 
lar münakale yollarının git tikçe uz:ı. 
mıısından ve Almanların ırısancn oı

dutn gibi malzcmcce de fnzln zayi. 
ata uğramasından tevclllıt etmekte. 
dlr. Bu Uç unııurun (la Alman ileri 
yUrUyUşünUn yavaşlamasında mUcssir 
surette lı.mU olmuş bulunması pek 
muhtemeldir. Bu vaziyet Ruslı:ı.r için 
bittabi cesaret verici bir haldir. 

Cesaret veren diğer '.ılr hal de Rus 
tayyareleri Uc tanklarının muharebe
lere ktitıe halinde i§tlrak edcbllmelE'· 
ridlr. Bundan başka Rus kıtalarınm 
her turlu şartlar dahUlnde anudane 
bir surette muharebeye devam etme.. 
len de nazarı dikkate alınacak bir 
noktadır. 

Deyii Ekspres havacılık muhabiri 
yazdığı bir yazıda Rus havacılığını 

~imdiye kadar örten esnı.r perdesi.. 
ı:ıı biraz kaldırmaktadır. 

Bu muhabir yazısında ezcümle !iÖY• 
diyor: 

;ı1·ordu. Denize uzanan Framnc!\ 
ılilindt• me' zi alan bizler, Nanfğe 
ynıulacak ihraç te. C'bbiisiinc m~ 
ni olmakla mükelleftik. 

1"'aMkt&-f l'lon·cr. k•rnandtlnı 
Sunrllo Alman kıtaları Na~iğc 
çıktıktan ~ün şu emri almı5tı: 

- Alman askrrlC'rine ate) edi

lecek İn~lizlcre değil! Bunu Nor 
, .l'!'li kumandan Sundlo bizzat 

kendi a~rzıyle söyleml~ti. Kendisi. 

ne bu emir tebliğ edilirken tngl. 
liz harp <'ÜZÜtamlarmm 0-.ott.'nc 

doğru _gelmek üzere olduğuda bil · 

ıllrilmi.,ti. 

Tahminimizde aldanmamışız. ın • 
gilizlerden e\,·t.'l varmış \e Nani. 

ğl lş;;al etmi~tlk. 

Böyle emin menbadan alman ha· 
her im.anı müsterih ('diyor. 

Noneçlilerle görüşüyoruz, çofıı 

D~manın l"lll bomba ile 

bunun doğru olmadığını, propıı _ 

;anda olduğu unu söyfü~ orlar. "llii 
kiunetimiz İn!!;ilizlerle ~zli anlıış. 
ma ynpmam15tı" diyorlar. Halbuki 
a!<>keri kumandan& bildirilen emir 
hamba~kaydt. Naniğn kayıbız ve 
şart-,ı:r. İn.~ilizlere teslim cdllmc-

111 bildirilmişti. 
Bombarfümanlar her ~ün dc,·anı 

f'diyor. Destroyerler kar yağdığı 

"lamanlar at~i kesiyor. Bizde an. 
cak böyl~ zamanlarda e,·e iniyor, 
ı .. ınabiliyorduk. Dün kayaklarla. ba 
yırlarda talim )·&parken tn~lliı 

gemilerinin ate~ine maruz kaldık. 
Bombardnnana biç cht>mmlyet ,·er 

m<>den t'~lencemize dc\'am ettik. 
Kumandanımız lfıkaydimi1.in in • 
~liz toplanna bir ne\·i hürmet • 
sizli'k oldu~nu \'e de\·am etme. 

memizi bildirdi. Yerden ~öğc ki\. 

llar hakkı \'ar! Terbiyesizlik cdi· 

yorduk! 
Destroyerl<'r arasında bir çok 

ahbablarnnı7. 'ar Boylarmıı ~öro 
kimine kaplan, kimin~ ı:ebra diyo_ 
ru7:. D('stroyerlerin bu ::,ekil<lc bo. 

yanmaları süratlcri hakkında. Al· 

-•ı,/_ 
tahrip edemediği köprü,. .. 

man tayyarelerini yanlı5 t.ahmind 

se' k etmek iı;:indlr. tn~zlcr ı:e. 
milcrini ne ı:;üzclde süslem~ini 

biliyorlar. 

ÇIPLAK KAYALIK. 

ti!: haftadanb<-rl Avrupanm ~
mal me\1rilerindt>n birj ohıa Nar
\ikt.eyb:. Va}dimi boı; ~eçlrmcmiı;t 

kayak kayma.,mı öğrenmiştim. 

Cuma günü ~t yirmibirde me\7.i 

clcğistirmek lı:in emir aldık. Mit • 
ral)·oz -ve mühimmat ıllllZT k11.ak • 
larm tl7.erinc koyarak Bel<; fiyo· 
runa y<'rl..-.tik. Bir kil( "'8at en·el 
tngilizlerdco biri bulunduğumuz 

me\·kiin yanı ba5mdak1 t~p r.ıe\"Zl. 
ini bombardıman etml~tl. Ate, 
altına alınan mc,·ıiin ~erl~inde ia.. 
semir.o yarayan depomuz. vardı. 

Depodaki dört. erimiz at~ ehem
miyet ,·ermeyerek rahatlarnu bo-T. • 
madılar. ln'&n bir kerre t.op at.c. 
~ine ahı:ot ı mı tn5 çatla.<ı,a. mete • 
ilk \'~rmiyor. Dürdü de yemek yi
yorlardı. l'anı başlarında b1r mer. 
minin infilak etmesi üzerine bod· 
nıma ~innefi faydsh buldular. 

(Devamı var) VaktiJe tspanyııya gönderilml.§ olan 
Rus tayyareleri filhakika bUyUk bir 
işe yaramaml§tı. Fakat bunun sebebi 
Stallnin oraya iyi tayyareleri yollıı· 
mamı§ olmasıdır. Staıln neticeyi talı.. 
min ettiği !çln en ly! tayyarelerlnl ba§ 
ka zaman için saklamıştı. HattA Fin. 
l!.ndlya harbinde bile l50n model Rus 
tayyareleri kullanılmamıştrr. Rusla.. 
rım, Spltflrc tayyareıeriııe bcnzlyeıı 
bir tayyare tipleri vardll' ki m~zkW' 
İngiliz tayyareleri derecC3indo sUrate 
ı:nalik oldukları gibi aym derecede mu 
kemmeı sU!hlarla da. teclılz edllmi§ 
bulunmaktadır. 

Şarktan bakllıl bir blkiya 

Maınm olduğU Uzere bu lnglllz 
avcıları lnglllz muh.a.rebcslnl kazan. 
mı§ olan tayyaroıerdir. Bunlara ben. 
ziyen Rus tayyareleri 118 numara!· 
tipi te§kfi etmekte olup aa.atte 600 
kilometre süraUe uçmaktndı.-ıar. 
Motörleri 1100 beygir kuvvetinde o. 

, ıan mezknr tayyn.rcıcrdo sekiz mit. 
ralyöz bulunmaktadır. Bunların plA.. 
nını Spit!lre 109 İngiliz tayyare tipini 
esaslı bir surette tetkik etmiş olan 
Rus mühendisi Pollkarpot yapmıştır. 

Bundan başka Rusıann yeni bir 
bombardıman tayyare.si vardır ki T.B. 
6 ısmllc maruftur. Tek satıhlı ve 4 
motörlU olan bu tayyarenin maklncle 
ri 5000 beygir kuvvetinde olup 2000 
kilo bomba. ile 1800 kilometre mcsate. 
ye gidebilmekte ve saatte 400 kilo. 
metre sUratle uçmaktadır. 

Rusların iyi glzlenml§ sayısız tay. 
yare meydanları da vardır. İleıi bat.. 
ıarda kullanılan bava filolarından ba.' 
ka Moskovanın epeyce şarkında kuv. 
veUi tayyare teşckkUllerl mevcut bu. 
ıunmaktadır. Biltün bu bava filoları. 
nı muntazaman beslemek için memle
ketin her tarafına dağıtılml§ bir ı:ok 
tayyare !abrikası ile muntazam bir 
surette çalL,an teşkilAt vardır. 

Kapurtala Mihracesinin kızı kölelikten 
hasta bakıcıhğa geçti 

Şimdi hayatından daha memnundur 
Sarayın muhteşem dekoru için. 

den bir an evvel kaçıp, herhangi 
cgnç kız gibi sade ve hür bir hayat 
ya§amak emelindeydi. Herkesin 

kendisine bnkına.smdan bıkmıştı. 

peynir ekmek yemeği bütün bu kW 

fetlere tercih eden İndira bu ha. 
leti ruhiye ile rüşde vardı. Artık 

kc.ndisinin bir sarayı olacaktı. Ba· 
bası Kapurtala mihrace.sinin 4 mil. 

Birçokları milyonerlerin kızı ol. 

mağı bir talih eseri sayar. Fakat 

" =' ::engi ~racelerden Ka.purta.· 
ı.ı ınihrc::~si. Bahadurun km, pren. 
ses lndira bunu bir fcl&.kot bildi 

ve "köle,, olmak istedi. 

Prenses İndira daha küçükIU. 
ğün.de saraydan nefret etmiye bnş· 

ta.mıştı. önünde 500 hizmetçi, aL 
tında kuştüyü döşekler, Ustünde 
altın yaldızla musanna tavanlar, 

mücevherler ve binbir gece ha.yatı 
onu sıkıyordu. İngiliz mürebbiyesi· 

sinin kendisin~ bahsettiği uzak yer 
lerden, mütevazı köşelerden, köy_ 
lerden ve köy evlerinden hO§lanL 
yor. Orala.ra hasret çekiyordu. 

Büyüdükçe bu hasret, önüne ge. 
çilmez bir arzu halini aldr. Bütil:ı 

merasimlerden uz8L tabii blr insan 
hayatı yaşamayı istiyordu. "Her

kes gibi olmak istiyorum. Kendi 
hayatımı kendim kazanmak istlyo. 
rum. Arzu ettiğim yere gitmek ve 

istidadnn olan işte ihtisas peyda 

etmek istiyorum.,, diyordu. 

Filhakika bu hayat çekilir şey 

değildi. Saraydan dışarı çıksa bir 
eürti muhafız kendini takip ederdi. 

Cıtddclerde herkes yerlere kadar 

eğilir ve gözönünden kaybolurdu. 
Sarayda yemekleri bile muayyen 
mera.sime tabi idi. Sarayın diğer 

bek!r kızlarile beraber, "koca oru

cu,, denen orucu tutmıya mecbu-r. 
du ki, bu orucun tutulması başlı 

başına bir meseleydi. 

Muayyen günlerde sabahtan ak. 

şama kadar kızlar matem tutardı. 
Bu sırada ateşe, en güzel kokular 
ve yağlar atılarak Allahlardan ya· 
kışıklı, asilzade kocalar temenni 

edilirdi .. ve bu esnada yemek içmek 
yoktu... Fakat ardından dünyanın 
en nefis yemekleri gelirdi. 

Bundan beş sene evvel lngilte

renin meeeıa. en ufak bfr köyünde 

yon sterlinlik kolleksiyonundan • J. 

tediği kadar zümrüt almrya mc· 
zundu. 

.Fakat Hintli prenses bunu ya.p. 
madı, bütün o haşmeti geride ibı. 
takarak yükte hafif pahada ağır 
bir kaç ziynet eşyasile yine bun· 
dan beş sene evvel Avnıpada solu. 

ğu aldı. 
Hulyalarını tahakkuk ettirmek 

istiyordu. lngilterede g~lrdiği ilk 
gün biraz heyecanlı oldu. Hayatın. 
da ilk defa. olarak Avrupalı clbiseSİ 
içbıde ve muhafwaz geziyordu. O

tobüs • .: otomobillere alışmak ~ç· 
tü.Bundnn _;başka bu otobüs ve 
otomablller, karşılarında bir pren· 
ses bulunduğunu düşünerek dur. 
muyor, ona hürmet etmiyorla.rdt. 

Fakat lndim bundan hoşlaruyorou. 
(LA.Uf en sayfayı çevirini:::> 
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"v " 
mücadelesi 

üç ay evvel 
başlamış! 

• 

' 

Lrınılm. ii (,.LA.) - Alman. 
Jar .. V .. harfini Almnn zaferinin 
alameti olaral, t c-',;kki etmekle 
büyük bir zaaf itirafında bulu. 
nuvorlar. Bir kere "V .. mUeade· 
ksi en az üç aydanberi başlamış 
olduğu halde bundan bahsetmek 
Almanların şimdi akıllarına geL 
miştir- Sonra da za!er 

0

dPrnek o. 
lan Vidoria kelimesi Almanrıı 

değildir. Almanca zaf "'"' mui<a. 
bili "Sieg,. diı-. .., nuı bu suret. 

le ~ "" • .•anların, bütiln 
zulüm ımmuış mımık*etleri~ ,k 

· tiklımerıne tekrar kvuşrnak hu. 
susmıdaki amı:lanm izhar etme. 
]erine mani olamadıklanm gös. 
teren bir iktldarsızlrk itirafıdır. 
rrc ay ewel orta.dan kaldırmak 
için bütün gayretlerini sarf ettik. 
leri "Y., mücadelesini Ahnanlara 
mal ebnek icin yapılan bu pro
paganda tam bir yalandır. 

Bu hal Almanlar tarafından 

:neşredilen bazı ~ayialann ve 
tdbliğfer münderecatının ne ka.. 
dar yaJan olduğunu da isbat et.. 
mektedir. Bu Ra.yiaların hedefi 
mütemadiyen '1'ftriciye ile &wyet. 
lıer Birliğinin niyetinin Türkiye 
iç.in ıbir tehdit ve tehlike teşkil 
ettiğini ima ediyorlar. Halbuki 
Suriyenlıı hıgiltere tarafından 
kontrOlü, 'bir Cermen muhasara. 
sının tehdidine maruz kalnus <>'" 
lan Türkiyenin vaziyetini feVka.. 
la.de düz.cltmektedir. Esasen A. 
tatürkün l:ngiliz maksatlarına 
vakıf olan varitıleri indinde ta. 
mamen asılsız olan bu sayiaların 
hiç bir kıymeti olamaz. Ha.ki. 
kat şudur ld, Göbeh>'in mu. ve 
iddiaları hilafına olarak lngiliz 
krtaları ile Tıirk askerlerinin hu
duttaki devrivelcri biribirlerivle 
karşılaştıkl:ı.n za.nıan b{iyük bir 
samimiyetle seli.mlaema:kta Y'e 

• çok d<)StÇR. görü.,qmektedirler. 

I R A B E R - Aı.ua pc-. 

Güzel görünmekiçin sesi 
terbiye etmek liızımdır 

En güzel ses Fransız ve 
/talgan kadınlarındad~r 

Her lisanııı kendine gilre bir 
Şİ\'~İ ve konuşu!'! tarzı val'fltr. 
Bunlar içinde kulakl;ırımızı tu
mahvanlar olduğu ~ibi. kulakla_ 
rımızda musiltal bir nhı;nk bira. 
kan lisanlar da vıırdrr. ;\.feseJa 
türk~emiz bu ... mıftandır. Bir t~
tanbullu T"ı.irJ: kadmınrn konu.ş. 

ması insana cok tatlı bir musi!ti 
kadar te~ir eder. Çirkin bir ka. 
dın bile b:r bülbül gibi tatlı sesi 
ile ne kadar cazip bir hal alır. 

Buna ka.dırun güzelliğini. leta· 
(etini, ~rinliğini ve hareketle . 
rinde kıvrılıp dökülmeyi de i . 
J.ave edersek o ? .• a.man kadınırı 

heyeti umıımiycsinin bir siil', bir 
san:; t olduğuna üpheniz kal -
maz. Maamafih, pek çok gine! 
kadınlar vardır ki ilk görtlüğti. 
nüz 7.aman Allah ö1.enmi~ de ya_ 
ratını.ş ~iniz. Fa.kat maa?.al· 

~la f talyarılıırtu ~leri ıiiğeı· bü 
tiin <iünya !'ICSl~rine tefevvuk et. 
rnektedfr B~r musiki~inıu•a ıro. 

r~ '"" gı.i7,el BP.F lt:ılyan!atda ve 
Fran;;ı?Jarda, ıkı~i fllarak da 
Türklerdedır. B•ı şüph~<-i~ bır 

tahmin ve takdirdir. 
Seee ağırhk ''e rirkinlik Yeren 

8eY yeknasakhktn. Aynı ma. 
kamda devam ooen bfr ses ruha 
zevk yerine ~rkmtr verir. ~i

nizi gÜ7,el yapmak içi11 en evvel 
yeknasak olmamasına dtkkat et
me lazandrr. 

Başladrğunrz bir cümleyi 
sonuna kadar , vnı ahenkle 
telaffuz etmek ook kaba bir sey. 
dir. Her k\:ılimenin bir hareketi 
ve bir rubu vard.11"· Onu verebil
mek şarttfl". Bunda lic;anın cok 
tesiri olmakla beraber etl büyük 
rolü gene ses oynar. 

Ruhan kaba.bir adam en ~üz.el 
lah ağmarmı açacak olurlan1a lisanı hile çirkin bir şekilde ko. 
bir karga gibi boğawldarı gelen nu.şur. Bir İtalyan veya bir Fran 
(ata.Ilı kalın bir sıea ~izi derhal sıY. kadını konuşurken şiir· ob
inkiBar hayale uğratır. Tıpkı ta.. yor sanırsmız. Cümleyi lüzu· 
vus kuşları gibi gözJeriniz.i ayak- muna gike uzatır. kısaltır. 8e. 
ı~ma değil. tüylerine dikmek. "1nde hayret. sikayet. t~fü ve 
yalntt yüzünün gittJelliğini scy - ruhi her hadi:senjn bir ~klini 
retmek i ... tersiniz. $izck bıraktı. bulursun uz. Adeta bit ı:;anatJ,ar 
ğı bütUn tesirlıerj, ~ b:r ham
lede götürü,.. 

Pekali, ~ne ne yapısın diye
ceksiniz? Bunu da değifjtlrmek 

gibi her kelimenin manMmı. nı. 
hunu. hareketini ifad e<ler. 

Tngili?. kadınları. \•alnız yi.i-k. 
~ bir tahsil ve tet·bh·e c:ömıüş. 

tık kadar. hüküm stirmiis fie ... ter 
v;uxtır. 

!.aten dünya.da üç ~in mak. 
bul olduğunu işitiriz: 

Su se$i .. 

TT - Kadın sesi .. 

TII - Para se~i . 

Üçüncüsü ço!ı: maddi.. Hepi. 
mizin vücudumuM zevk verir. 
Diğer ikisi de ruhumtı7.a.. Hele 
hazan bir kadın ~l'İ biitiin ha· 
yatımrzı yapar .. 

Bunun için çocuklarımrza o . 
kumaktan evvel konuı:;may1, şar. 
kt okumayı öğretmeliyiz. J<Jli . 
mirxleki bu güzel servete muka -
bil. mekteplerimi7,de hiç de bun
dan istifade etmezler. Mektep. 
!erde şarkı ve çalgı lüks telakki 
edilen bir şeydir. Halbuki güzcl 
ve terbiye ıtörmüş bir ses. har. 
sın ve medeniyetinin ilerleriiğine 
bir alamettir. 

&sine letafet vermek isttyıen 

bir kadtn veya erkek bunu bazı 

küçük eksersizlerdc tamamlı\'a. 
bilir. insanın ~ ciğerlerinden 

hançıere vasıtasiyle d1~ar1 akse. 
der. ses havanın cığerlere ını

şinden hc.:-,ıl olan aki,t.ır. Hava. 
,17. bir yerde boğulur. 00.ğıramaY.. 

elinde mi! bir !osmmı ::1y1raca:-: olursanı:ı ~ınn:. Soğuk O.r hav;ı ıııeısin~ kı. 
Hay hay. ona hiç şüphe etmt. Fra:ı.~ız ve ltah.'Rn l<adınc kadar 
• ı..: ~" ba sar, ba:r.ıları bava:rı o kaoa r ca. 

vinı7.. Tabiat lJlfitün ı.ıuan. ya n ~natkar i~iJdir. Kelirnele!'i ve 
ı~· __,,... - · o buk yutarlar lc:i hançereye hiç 

ot \"e ~çek. ~-.c ı_, . ~.., .. ı ... ~w. .cı. c."\.İm~P.n. ah-;m ve ?"1..lhtınu ;ı.L 
kl ~ w .. r.+ - Eğ ii -·'b· i.>tr •:a.zif,. orrakma7.lar. Hava.<,·ı 
~ :ı- .lf>'""' '""'"uyoır.. er tll. - mll.dım ağr.ıodan dökufüt ve "">Sİ 
nerh mr h::ıb.cn"~~ . ı ;Ntma gı~ ıJ!dukça yekna..ç,k ~ifütr. l.· •;ava.5 Y<i'-'41.S iıançere va~ıtn.cıiyle 
mese. l,ı"Ok vdiğimn \rn meriı t .merıkati imdmm sesı ·se ~ma. cı "'l!.1'"~ l.ndirmeii~niz. Bunun 
kadi:Ce gülleri dr birer vabanf f men veknasak, -.h~ksiz. nıh. '!C:SP. olar. tesiri , ;sesin boğa?.dan 
~ be.ftka bit· ~y Qknndaı · I ~ .,.; kabe.dtr· Şark milletl~ri. d~l ı:iğe.f'derı ırnl~ıni t~min 

Aradığı bu idi. Tabiat insanlara k<"ndisini ta...... nin ·kset"mim~ 'ieantart .:\~, ve eder. aoğa.7.dan g\--ıen ~ ahenk-
hih ~ tamamlama kun-.eti ver rı.rba sıkmtı vere<> k ıı:a<l;.lr ,_ ~ olur. En inoe. ruha dokunan 

Faknt şimdi ııe yapaca.ktı! Ev • 
..,.eli. eski İngiliz milreibbiyMini a_ mi.'itİr. Btz de ~rmizi dfuıelfm,~k henksim<h !.c~OO. .>\ımm ~~ ~ ciğerden geJir. F«er havayı 

iı·in neden btı km'\·ettfln istıfade --....ıir"l... süratle :ılır. hanc;eredcn :\k.;etti. 
ı"D.dı buldu. Bir milddet onun ya· "' 1~ 
nmda oturdu. Soma aktrifl olmıya. e-t.miyetim? Dem in f'Öyledığinı g·ib1 'bunda rireeniz ki.fi derecede hava ala. 
kar.ar verdi, Bura.da se:ıı de.rl\en. ~rkı ~Y- sMin ~ tesiri olmakla berıi- madığmız için ses kıAa ve y~kna. 

ı~ek İ"'in ~lldi(;imiz se-.i ka.ıı her, en mi.ihim sebep. terl>iye ca k olarak aksedt>r. Grata Gat'bo gibı olmak istiyor_ ~ ~""'" r- -
dn., "Sana.t. .Akademisi,, ne devama. tetmi)orum. Bu ıoaten sesin me:'ıelesidir. Harsı ve rnede. Gü1..el bir se:: çıkarabilmek 
tıaı,ıadt. İki ICJlelik tahsil netice. terbiye görmi.tı? şeklidir. Fakat niyeti yüksek milletler <;ocukla. için havayı hançeredckt perdeler 
ai:lıde ga.yeQııe ım... hı. Temsiller ben alelad~ kon~urken <;tkaı-dı- l'tnln seslerini daha kücükten va.,.ıtasiyle ciğere indirmeli. Ve 
wırrnJı,e koyuldu. ğımtc sesi :ıöylemek istironım. terbiyeye başlarlar. Bu milletler. !!!Onrc1 yavaş yav&Ş her kelimenin 

J'tıfıat ~indeki .bini tamamen Çünkiı ')3rkl eöy)etnek bugün de hit: b!.r ev yoktur ki musiki ahengiııi. ruhunu ilave f"derek çı. 
~ değaii. o, iı!;edsime bir sanattır. Onun muallimlet'i ç.almusm. mllftiki ~i te:rbiye e_ karmah srnrz. 

TUrkiye 
KIZILA v. CEMiVETi 

Umaml Merkezinden: 
1 - OemlJf!UmDIB llad'pıcı ı~ lma.li cakarrfü eden 

Gç Nev'i cemaa &aoooo Metre şetlt 
2<i.7,9'1 tarıllinc ruü.sadif p.ıJUr\C-'J gtlnil .saat on dörtte ~~ 

Mımar Vedat cacoeaınde (K~!la.;ıo~ hanında Ktzuay !Rtanblll ~ 
· Lôrl\ığtinde l<aı>alı 2.l'lrl usulit-? ihalt olunacaktır. 

~ - ihaleye :~tırak edecekleri'! muhammen elli bin lira bedeli.il p . ~ 

de yedibuçuk nisbetindekı te'llinat akçelerin\ ihaleden evvel dePo 
!<ine yatrrmal11n rarttrr. . ' 

he~uıı JtY: 3 - J\:ıiınunı.- VF" .5artnam·~ıc-rl görmek Uzere talipler 

~ 
- M' M±>#n ~ 

dırekt.örıüğUne ınuraca.at ed~b11irıer. ___ _ 

• · •• ,t.io " ~ •• 

( 

Toprak mahsulleri ofisinde1 

OCıı!miZ heaabınr. ış.letilm.:ıkte buluna.n muht~lif mmtakalardakl dd'~ 
mcnlerde istihı:al olunıu; ı.ın. mtk~l ve kaba kepekleri koymak uzerCçıı<' 

deSirmene uyacak ebe.l ve eşkAlde ve bu işe elverişli 200..300 bin bOŞ 
paza.rhk ı.uretilc a:ınecAk veyıı.ı ~&pttnlacaklır. Pazarlık 25 temmııf. c fi' 
günü saat 15 tr. uınuın müdürıüt 'ıe İstanbul şubelerimizde birden aY

111 

mı&nda yapııacnktır. Taliplcriıı n.~ür günde Ankarada umum mudur 
\'cya lı!tan:>u!da ı:ııbc t,'nasmcl.a a.\ın, koml~yonla11na mUracaatıan lllıı:, 
Aitıkaciarıa· nlııııuıırıerini daha e.ı.-el ibraz ederek tec1ilbclcrlnl yaptır 
dırlar. Evtıat ve ıen,lti muvafık gö!"tlldü~ takdirde dahıı kuçül;: pıırtil ıf. 
de alına.bilir. r:ııtu\ "'IYd.<1" maluı11EO.' aimak lsliycnlcr .t.nkaıada urrıu111 ıt 
düı:Hik ıatıf ınuu·ırlüğl,ine iatanoıı'ııa. ııube ruudilrlll~Une ml\raca~tt etıııe 
llizo.m:u ılur, otunur. (6051 

P. T.T.Umumi müdürlüğünden 
Aşagıdı· nevı, mık.ar, muiıarıur.er. bedel ve muvakkat teminat ııe el< 

mr ı::un ve eaatı yazılı !~ kapalı z.ntıa ek.wiltmeye konuınıu~ur. 
lııtekliler, muvakkat t.emln<it mahkuz veya be.nka tnninat melttll~ 

kanun; ve!ikalarmı muhtevi kapeıı ?..arlla.rmı belli ghn.de eksiltme sııstl~.J 
biı- !'aat fV\'eline !tadar evkaf a'llarhmanınd& P.T.T. levazım mildUrlUr"° 
mc.teşekkil satmalma l!omisyonııoa vereceklerdir. f 

Şartn3meler Ankatada P.T.T. levazım mtldürliiğtinden 1ehuıl;ılı\dll 
vatde lıanmcto. T'.T.1'. İ':ı.•azım mu't!.1"11pliğinden paraım: verilir. <4~) ,,p· 

Cln11i " fi ktare nhldi Muhammen Muvakkat P.l~IJll 
bedeıi teminat ,un ,·c 

1-100 mı. otomıHık u~ıeton 

sitil t T1l il 

:lıl&ı4a teıeroaıı 

Ul.lYar telefonıı 

ı adeo.. 
100 .. 

::ı -

1~000 L, 112:; L. il I 941 ..sil 
11 

--------~ 
Devlet Derniryolları ve Limanları 

ifletme Umum idaresi ilanları 
Muhanınıen Noelı 1231001 )'t1"fn1 llçbi"n !ıra oll\11 ı 300) 

Evlenme teklifleri 
doğduğu ın~ ha.yat.ınm bümıü_ ve usuHen varon·. Fakat konu& den en büyUk b ir amildir. Bu Se5 ırüz.el bir kadınrn en kıv-

. l" ·-:ıd'' l'l ·~..ı-k· • Yao 35, boy 190, kilo ~. kumral 
tfm. olmiA! ya.şamo.k emelindeydi. ma ~n ne mektebi. ne muaHi· çocuklar daha· beşikte lk en ku· met ı su~ ur. zerıııu-ç ı esva. gi.lZel endamlı dul 100 !lrd aylıkıt, yal 

,~ 

• Orta 3 de, 115 ya§mdll bit dl ı 
mağazalarda veya yazıha~ıer ~ 
lı1'mak ı.'<teTRektedir. Çareılıifl pı-fl ı. 
tat ~okıı.ğı numara. ı e ınursel', 11 

'Bir gün onun çaresini buldu. •'Yan· mi, rıe de talebefli vardtr. Bizim lalcları mu.:.ikiye al~rr·. Vt> mu. ba şiir ve ahenk vermek istiyen nız anncııi bulunan fen memuru b.r 

:DllJ8A kalp,, isimli eski bir ıı.rit se-lerimr,,1, otlar aramnda büyii. ~iki ~ne ah~n.k verir . Son- bir kadın veya erkek en e .. ·vel bay; kendi tipinde dul, 1-irn.'leııiz blr 

~ilde ~n bir lhsırlmın kiS" yen yabani çiçekler gibi kemli ra ::;a rk ı ~lemek bu milletler $6Sİne ahenk venniyıe çalışmalı. bayanla evlenmek ıııtemektedlr. 19f; 

leai rolüne girdi. Art.ık bu köle ro. kendine şekil alır, şive ahr. Kim. için adeta bir ihtiyaçtır· ~fo'k. 1 dR'· Te7.c.anı remztne müncaat • 232 
--·· • Ya, 30, llae ve yedek subay okulu 
-u nasII oyna.dığmı bir görmeli ee ona ne istikamet vermeyi. ne t.epletirıde çocuklaı ·a ~ rkr ve 1 

---- --- -------

' 

mezunu ayda 63 lira 11ı~ı olan ı:t 
idimz! Prenaca ve köle ••• Aradaki de ahcnl(_ ine bİra2': ~alaı v~ zevk m~ikivi daha yuvada ~irler. 

"' " "ti',." M••••••m••••••~I senelik bir memur bay; orta tıth.sllll 
tezadı sevinerek görüyur; baki.ki ilave etmeyi dlifıünür-. Bu ahengi, şiiri daha küdikken ı ı:,nç bir kızla evlenmek istemektcdıı. 

l:ıir köle fnıiş gibi candnn sevini- \.fü.cl bir sese. cazibe ve let.a· alan ktılalclar. ~ ahenk , leta. BOL KEPÇE ıKıvı~ımı remzine mtıra.caııl . 233 

J"Ol'du. fet veren !llihir acaba nedir?.. fet, cezibe verirler. Bu sebeple IU NTASI 
Ea.kat Hhıt.11 prensesin Londnı._ Bir kadının Be!;İ bir billur kadar geri kalan miletlerle ötekilerin IÇK LOKA 

da köle rolüne çıktığı habcıi Ka_ ince. bir kemanrn te-li kadar tı. • ~erinde bite bariz farklar 0 _ 

portala sa.rayuıa varınca, mihrace henkt.ardır. Yalnız bu ahengi lur. Türk kadmlarmm .ıııeeleı·in . 

I ş ve işçi arayanlCJT ı 

deki lt>tafette mU@ikiye pek dü.cı.. 
kün olmalarınm da tesiri var . 
drr. 

ldtplere bindi. Ya bu hab<-ri Karpıı · \"t ı·cbilnıe.kte öyle bir sihir var. 
tala ahalisi d~ ifjitece.k olursa!.. dır ki. bu da sanatın ~ihiridir. 
Mihracelerlnln ;;lizei kl7.ı prens<·~ Sesin güzelliğinde verasetin 
tndirs.n:n, bilkuvve köle oluşunu cok dahlı vardır. Seei de diğer 
memlehttf' ihtl'ii.l çılrnmbilecel( bir~k h!L')letler gibi adeta te-va· <,.'ocuklarnnıza hayatta muvaf. 
mahiyC'W" bir miinnsehetsizlik ola · riis edilir. Bir~k milletlEorde iyi fak oimak i~in para bırakmayı, 

'-''" sanat venne•_.İ düf<ilnü:rüz.. Fakat 
mk göıii\oıdu. .:ese tesadüf edemezsiniz. Buıı. .; ·.r· 

Fnknt ne kız geri g0 ldi, ne d(' ih tarın tarihlerini. tetkik edini~ seslerini bir defa bile ~ündüğü· 
tilıll çıktı! Prenses İndira ı.ondra_ mazilerini. tcva~ ettiklerini miiz yoktur. Lakin ~in hayat. 
d ki sahne havo.trna dilnyaya ku· göıürsiinüz. Bizim seı;.imn dahi ta ne büyük bir rol oyna<irğms 
-:.k VC'rm~k!!izin devam etti. babaların117..d:ın te\"rlrti~le ge<;. hi<.; dü.qündünüz mü?.. En mü13. 
Kllometrelel"<'ı> ötede muztar··) mi:~tir. kfü, bir dakikada :::ıesinizin istir. 

babası. ıuıırlardanbcrf muhafau Musiki ve !'lana.ta daha !'ıkı hamkcir ruhun ince bir teline do. 
e :Uegelmi<ı bir nilr nnar.r inın kıy bir c;ekilde kayna.şan muhitlerde kunan tnilı ahenıı;i ~İ7.e 1en karım· 
bolmasr kıı.~ısrndn ııimdi ha:. rr• ı ~sl~r daha ahenkt<miır. ç-iinkii lık hir ıl'N:İdi, &Ydınlık ya pal'· 
\•l' sükünt'tl<' bm nunu Pğnrn:tir mıı,iki ile terbi •e ffiilmiı; e>lur.. Kar!"1111ıdakjnin de nıhuoa ve 
Fakat. o h:ıyı:ıtrndan memnundur. Vnkat 8 , 1) o!~m ses, Iİ!'anın ıııesL kalbine ~lZÜtıitziin kuvYeti kadar 
Hcl<> bugünlerd" çok memnundur. mize verdiği 'iYedir. Sesi gflzel ~esnı?:in kuv1:etıyle eri.rıir~inir.. 
Halk ar-asma blisbütiın bütün in. olanlarla o1mıyanlar ara...c;ın<laki En büyük halk kütlelerini. m 

sanlığiln kıınşa bilmiştir. Çünk". fark şivenin sanat c;E"r~evej ki- harrek Ji bit· hatip ölüme ka .. 
bir hr.ı.etahanede hasta bakıcıdır ne ıı:irip terl>iye tröm1eme~İ fm·. dar sürük!eı'. götüdir. Bıı oz;ü. 

Hava bombo.rd·m nmdR varnln.. kı<lır ul ~e81İ hatı >lerin ~letfoin tc. 
llanlanı. flcfkat'e b:ıkmakt n. onla- Bıı ıtıbarla hemmiz ~ımızı sirivle ne kadar irn:ıan can ver· 
~ ya.ralarmı sarmaktan ve ı rı<ıan. ,gfür,el ve ahenkt.a~ yapabiliriz de· nıis~ ~ kadar büyük deği~iklik. 
hğa böylece hiznıet etmekten blı_ \ rnf:kti~: Diiny~daki ~!l~er. millet- ! ter _meyrlaııa. gelmiş. ve. ne büyük 

bir :ıııevk doymaktadır. ]ere gore tak<::ım edilmı~tır. Mt· tarıhler ~ aztlm1c:f:rr. Fıkir. m:ın. 

Sirkecinin durak yerinde 
Bol Kepçe içkili !okantada 
radyo paraziti yoktur. lnhi. 
sar fiyatına rakı iııilebilir. 
'Sirkeci Befirkemal kaf'!ıaı 

• li yaeında biruz daktilo bilen bir 
'-''"la rııektep mezunu tş aramaktadır. 

ı Uçman) remzine müracaat. 
• Orta tah.,illl eakl y~yı mük,lm. 

mel bilen ve daktilo kullan~ genç 
ış aram11ktıuhr. M. R. ~mz.İM' mUra-

1 

caat. 
------------ • Hır buçuk ya~ıııda bir ı;ı.cuğa 

Flyüp ,ulh hukuk hilkhnlıtınd,.n: 
hakmıık ıçın biı· ctadı araııına.kladır. 

Nıı.muıılu oJına~ı. ı;ocuk yeti.,tirmiş 

bulunması şarttır. lstiyenlerın Tak-
~ınıde Takainı f'C?.c\nMin" mliraC"ant. 
lan. 

t>llvacı Halel tarafın<ian, daTa ohı- • Bır rıılie!lacecn~. yaıı:ıhanenin, 
nan f'jyilpte camılkebır mahıı.llesınde mağazanın yazı ve hesap tşıerlnl deı 
Tabakhane cadde.ınnde (2.'l) Xo. it unte edebilecek bir be.yan ış aramak. 
evd" oturmakta iken ı;.anı~~Ahmın tadır. ~ Ral>ia ı rem1.ine mürae4at. 
nıe<·hulıyeli zabıtanın vl' p;,frt.a ıneınıı. • Bıt" doktorun veya dl:,çınln ye nın.. 
runun yaptıKı tahkıkattr.n ıınlıı.tıılnıı da hiı:rnet edebıllr el\Jeksiyon ve nıu 
Fe,•ı.ı Yılmaz aley'tt!ne açııan nafe- ta.ba~:cılık 1.§ler!.nden anlıı.nm. Yaı. 

ka davııı.ının <lunı§masmda rııiıılılaley. nrı: aabah gidıp ak~am ,eımek uzere 
hin ikaınct.gtı.hının me\i~Qlı~·etine bi.. ıatiyeııletın adruime bildirmeleri .. 
naen bır ay rıniddıotle il!nen lebligat l'opka.pı Fatmasult.an mahallesi l!:t.. 
ıcrasına ve muhak.ını~ln .?9.!19~1 nem eft1ndl '"<>kak ıo numarada Zabe: 
<:umll ı::unu aat 14 te tıdlkıne l\araı· • Hcm,ın• . mP.ktebl mezı:nu hir ba
verlltı'll§ olduğunıiı..n yevoııü muayyen yan cvlnrle b.er türlU enje:.r11ivon vap. 
ıie gelınealğlnlı ve\ a u:•· \"ek!! gön. maktadır önıet Rtl~tUpRtll ~okıı~l 
dermedığinlz tal<dird\! rı:uhakeme) e 1 :\o. 34 e ruilracaat. 
cıl·aben bL\kııacagr tebl f, makamrıııı • ı7 vaşıııdo. lise :! t1~ klmM>S.7 bir 
kaim olma~ uzere ilan cııunıır. ı genç iş aramaktadır. R~yaııyeın kU\'• 

'"etli vııztsı ı:ilıı:f!!dir . H!'r •.ı \"e ta~ra 

• M.uba.sebede 25 senetler ta~ ,ı 
rübea! olan bir mubasıp yıı:r.ıll8 1 ı 
veya diğer ticart mile~şeıer~: t' 
ramaktaclır. Haftada birka(. gC :o: 

l' 
bırkaı; -mat oo c;alı09bllı.r. 

remzin• müracaat. ti ,, 
• 18 y~ında Uııe aon ıııııd tı t-f 

rinde11 biri tatilini geçlrnıe1' d"~' 
,ey öğrenmek maksıı.dlle bit 1 

t dl' yanmda c;aı.ıışm.ak iste.ıntk e ttV 
çalış.ın11. mukabilinde blçbır 111 ) 
l:ıeklememektedir. Ma.kaadı tıır ı,;r# 
renmektlr. ı S"'"en) remz.ınt 111 

1>ilfl 
• 83 yaşında aekerHkle ,.ııı ıı · 

..o t>ıJl 
mıyan c..cıkı yazılarla dakUI 111 
genı; ~"-tiptik lşı aramaktıodıt· 
rem~ne muracaat. 

tılf 
• Dlplonııılı bir hemşıre '{t 10P 

tabakıc1 aranmaktadır. şışııdtı l ~ ... 
ta.syonda Cafer 'l'e.yyar 1"9%1 

cerrahi klınıgine muracaıı.U. 

Aldırınız.: 

"'" A. .. ~ıda rtılDlld•n :ras1'1 ~ 
•~,.uc11Jarııaıs;,. .. aınıar"'• ,.ti 
~ıupaan ldartıı.a."111~ ,r 
•tı&lıtan oj;ley~ kadM' ~· ,,,., r· 
t6c9 aun ra aldır~l..-:ı rt~ ,.ı 

ri~ 
' 1 ( ı"A (P k :i7) 1$. :{) tK.1'"· r-r 

(Çenk 15!>) 1Te1<yıldlZ Sl~ı,ıP~ 
ı Bayan •• şçı) ı Hadıye) ı:ıo0Z 1 t- 11'' 

• 1 1 
ı:'ievlmı (S. 12t>) (~. z.,;., ı 'f 
tl>tnlr; !?13) 11".K. 26ı ır.;:- ı .. ) f 
130J (Öf. H.Y.Z. 30) {l<R· 

4 \
1
.; \' 

lGUler) rRel..) ıBn. :.!l ıÇııll •"I'' 
rf'.e"" 
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P.rnu:KZ.\T KARDEŞ 

ŞEYLER 
ııııııınuı"lııt1tıı1111nıııı111rııııunuıııırı KISKANILMAK iHTiYACI 

Büyük Mifü Roman Avkustra!gada h.:::::.: 'ı::~.;.:,~~.~··',.~:;;,~d'.; 

Pe rtev ve karısı, bu hadiseye 
u:r.ntan da olsn kar şmı§ bulunduk· 

lnı ı 11,in cper lizüntü çekUieı ve 
rahatsız oldulaı. Aral2.rındn bir 
daha bu hadisedf n bahsetmediler. 
Nihnyl' t zamanla bu hadis" do 
•ınutuldfı. Fakat Ay .e unutnrndı. 

~- ·25- Yazan: MAH UT ATTiLA AYKUT ÇO garıp rıaktilo mnkin"5ile nıektup yazar. 
'-lCn ""'- ken hademe çocuk kapıyı ''uı up 
t>- ,, .... n gfunburUi u h l\.eınaı- dö y seyret. üç, beş kuruşa satmış bu sarhoş ayvanlar var ( l vap beklemeks zln içeri g;ıerek 

n~ ~ ~-~ncü kadehi he. ve sefil insanı bu sQzlcrle yola habeı verdi: 
UJ>heli ıb' a gotunnüştü ki içine getirmiş olacak mıydı? A. t 

1 
1 - Hadi isminde bir misaflı iniz 

V ır kurd düsttı ı.r 1 b l d kl k d . ''US ra ya, garip r:nrip hav. . . . 1 1 
{l kena· . · 1.e e u un u an yer o ·a ar vanl rl d 

1 
b' ~ . · geldı. Amucazadenızmı~. çeri an· 

1 1 falso 1 kendıne "hele dur. gayri müsaitti ki; ufak bir hare· a a 0 u ır mernlekettır: • \'Tın mı? 
d ctıncden ı Yavrularını karnındaki ceple 

b 
Ye duşÜllıd" an amnhyım,. ket ve hamle onu yannki'mühim . - ~ fstanbulun sayılı zenglnleıindt>n 
·r artı t k u Ve derhal usta işlerinden ve kafasmdn yaşayan ~ıne sokup_ t~ıyan Kanguru ora. lnrı olnn Hadi mütevazı akrabasmı 

b!nın sa . uı nazlığıy e muhata. her şeyden e\·et her ~ytlen • ha yaşar. ordek başlı, mE"ltlcli biı • ılk defa olarnk ticarethaııcs.indc 
illl(ı girı~~~yet hududu içeri. mahrum bırakabilirdi. ı d:~~::: ~~~n hem O k~trad:ık, hem 

1 

:ı:lyaıete geliyordu. Bu bcple Peı 
b,:- beıne ~ B . Susmak. Tahammkl etmek ve · • J şayan rnı orn ora. tc,· .\la Ilı l>ilylik bir havr('t ıcindC': 
-.ıntnanın e ım şu kolav el • da bulunur... • 

ret U, .,. yolunu bana da öğ- bu serseri eıenere nT'kada.ştmı - Tabii. tabii, dedi. Bu~ ursun. 
c; ~an-· '._ınde bir sürü yUk daha pek çok §(lyler öğrenmek A\TUstraylamn garip JınyYan. Hadi içeri girdi. lki kımleş ro. 
r guç. l \c-rt var. lazımdı . Kimbilir belki Refik be. ları arasrnda bir tanesi daha cuğu aras•nda, yaşlarının biı olma. 
:ın cifler COk. Gördün ya h 
1 

!) ıtrk d yi ve arkadaşlarını ele veren vardır. "Razoar'' bıni \•eı·ilcn bu sından tnRka hiç bir 1*nzeyış nok· 
a de ~nnı· . a a§ım olduğun ~ ;' ı· bıic tnnıyamadım· alçaklardan biri de bu idi- kuş bayku;.:a benzer ama. daha tası yoktu. Hadi çok şık giyinmiı;, 

tı \etn • Be im; Kemalin yalancı te,'i. güzel ve scvimlidb·. Hatta. elini. serbest tavırlı, Pt'rtevse silik gö 
haıı ı. ••il bu ıstekli ve j ıı11 "'onucııt d vik ve alitkalarmdan biisbiitün ~c alıp1 ok~amaktnn korkmryaca_ riinü.<ı_lü. temiz, fakat çok sfldp gi. 

n QJınt•st •<ı.Sın an pek mem _ -
ıgaıa l• tı . Tnbaka ;ından bir co~uştu. gınız i<:adar yakın bir hayvandır. ! yinmıı;ti. 

........ ı· 'atarak: Yann sabahleyin tneboluya Fakat. elinize alclığmız ?.aman Pertev konuştu: 
ha~ ak I\l"ına} • kalkacak (Ümt) vap_unında. A· ı hayret edeceksin'ız: ''Bu, ku!':. - :-;eni gördilğilme pek me•1· 

aya r1 cıgm dedi. Ve 
11

,. .:ı. sesıenclı: ~adoluya kaçırılan .. bır partı ı. 1 mu, yoksa kedi, köpek veya tav. nun oldum Hadi. Bu zi)'aretinc ... 
ettf.' Rak, goncter! lalı ,·ar. OnJan bugun haber W!r. şan cibi bir hayvan mı .. diyecek. Misafirinin hiı.kim olmıya çalış_ 

1· lıar ı;ı:el dım . Yarın sabah enselcnecek· :::iniz. tığı büyük bir heyecan Jçinflc oldu· 
1 ıtlet> ,. 'I> meı<:ler tazeleu. ıc l· nd ler. Ve ikiyüz papel de cebe gi. H · ğunu farkederek durakladı. 

ı ı:n 'e ilf'rini etraftan akıkaten, Kazoarııı tüyleri 
~ s e n 1 reee.k.. k t" .. Mildi: 

tı r ~nı n dinlemedi . u: uyunden ziyade, kedi, kö. 
Bc'ai?n 1;ıyet ': ırdıkten sonra Ha. Nasıl kolay bir ka1.anç pek, gibı hayvanların tüyüne - Fakat bu ziyaretimin seh<'. 
kuıaraı. cınnlin ('ePesı altma so- usulii değil mi bu Kemalciğim?' benzer . hini anhyamadm değil mi? Çünkü 

l\ konu"'ın Ne oldu. sana ihtiyncun var Pertev ... Evet . 
....... lv·- " ll«<ı. ba.'}ladı. Sank' b' t ttik d A\ t 1 d k" · h b · -avut """"lrıgım. ben . a· A ı ızme e e ne ·us raya a ı garıp ayvan· ilıyonım, sana karşı lilzımgeldlği 

1'ah~i'1 ' şım ı r. kazandık ki? Seksen yerden ko. !ardan biri de "KoıJa" dır. kadar yakınlık göstormı:>dtm, seni 
Yottun ın nır iyctinde <;alı-~nını·ıı,:\.lttırıbulda çalışan ku. ğulduk. Açlıktan imanımız. gev- B··. küçük çocukların oynadı. oldukça ihmal ettim. ailece birbl· 

C!<: ı redi. Hem ben sann söyHyeyim rimizi ancak nadiren göteblliyoruz. 
• ll<foı ' er var Buradan A .... :ı ovunnak ayılara benzer.· Tıp. , 1• U\a · • mi? Bu Anadolu davası da si. ·· .; "'· Pakat bu tamamile benim hatam. 

'1:rl\o la·r. <!e'ph~ \e zabit kacı. foz .. ı~ı·mı"nle har~-.3ccegı·'z ı.~.. kı bir ayı~rı andırır. yalnız, a. • ~ IJ\;'1 ut." dan değil, ayni muhitte yaşamıyo· 
"' yının ufağı ... 
·•1al bü Yaz.ık bu millete Varsın efendi. ruz. Sözilmil kesme, dinle ... Bütün 

1 d }Uk bir merakla Be Bu .-nk .,,...; ..... ı,· bir h"vvandır. 'n · • mı'z lngı'lı'z olsun. Fransız olsun.. ,,,~ ............ "".; b 1 · k tin' tnkd' t ııu t• ı}ordu . Onu daha "Ok · lnsana da yakındır. Hatta. alıp un ar senın ıyme 1 ır e • 
• •ll'Jnar. "" Biz yaşıyor muyuz? Sen ona meme mani te.şkil etmez. $en nau· 
ın ~ a sevkc>tmiş olmak evlerde kedi, köek gibi beslene. bak.. ıı..· msıu,ve dürüst. itimat edebilecl'. 
........ \' a . 

· l uıJir. Yalnız. bugün Avustral • Ha .. Öyle değil nıı; Kema ci · ğim ye,~ne adamsnı. 
yada bu hayvarun cinsi pek azal. 8ana bazı evrak. husuııi mektup· ...._ A '! 

....... ~ah .. ~ilah ğım? Söylesene: 
uhar · - Yarm Jıangı vapur kalkı. 

........ li Şey.. . ? 
Gib,· ka·Yret Yahu.. yor dedin Besım. 

Şey be Ha (Ümit) va. 
e nesilll· ~nıl v .k lim lı~r~-~-- • .. -·~··~.....----""""' 
\a '~or 1 harekete getimıeğe sa. puru. 
!'ti ve hen" bo - Niçin bu a.ksa.m vapuru 

bu <I uı ı:ıalan kadeh . basmıyorlar da yarma bıraıkı· 
)'ol'tlu. la kendısı dolrluru-

yorlar. 
' E t-. _ Daha vapura gizliden gizli. 
........ b _ ~nra .. 

~il gU ye silah yiıkleniyor. 
r!e olu . Yrı kuvvnyı mılliyc. Yarın sabah ya Kızkulc i ö. 
~illan .}_orum. Onların nerde nünde ilk kontrolde yahut Ka· 

0tınn. il} Yaptıklarını öğreni. vaklarda ikinci kontrolde hesa. 
r ~ itlıııt ( Poıwa ~idi p 1ngilizleı c ve 

,,, oh,~ antiky > • bım görürler· 
I ~ ."'ıı t-· ana haber verı. Kemal saatini cıkart tı . \·akit 

!nıı ~er verclig· im haber 
rı".ıı j'Uı <:ıkarsa b . . .. henüz erkendi. 
, "' · ıkıyu ana ıfjıne gore _ Ne 0 anam· Dostluğun bu 
ı: 1, tıb~~trıaı :,;ar- 1 veriyorlar.. kadar mı? ~c diye saatini çtka. 
oı~ ~a&ll'la.ştı.andn kurşun yemiş rır cıkanr bakarsın • 

t: ~2'aber Kemal büyUk bir cebrinefi le 
'1d11tlct-c~ · ın~t nte bır sırada i)?r ndıği bu ~rka.dncmm yüzüne 
~ arıı Si ~rkada 'ık cttıği bu nefretle bakarak güldii: 
1 ~a ılr~dı ona büyiik bir ıfti. _ tı::im var dcmiRtim ya B~-
~u 'i "' enç h · 
1 
• ıırrıl"\ıkl ayatını anlatıyor. sim. 

l'·Cll'tlattı arını sıktı. Dişlerini Sen isten;cn otur ben fazla 

1 
lil-klUğ11~ .. Üzerine atılmak ve duramıvacağ'ım diverek slir'atle 

Ilı a.tıı ola~ unutan bu şerefsız ,·crind;n knlktı . Besimin kendi. 
<ıtııa orıııırrn~k veyahut hıç ol. sine u?.attığ'ı eli görmeme1Jiğe 

h.rc:fısi;,: t.ıln Yıızüne tükürerek- gelerek sıkmadı . Tcı!!'fıhın üzeri. 
<ıp •• aç k •. 

ilıl'ılı a seıi) adam· diy~ ne bir lira ntal'ak kapıdan fır· 
~~1 ak istedi 

"llil.t · ladı. 

~karki. vicdanını 

1% .uar,.., b 
\ıı- •ınar ey ayrıı kıskanç. 

lttil.ttıt .etrnek fırsatını ka. 
k' ~ .. §. 
it l Ustern .. 

~i ~ııy 1 b' , oııünde duran 
~.ı: ıle vuramaz, de-

tıeı \latertı k 
~her a(i) 1• e_ndi aleyhinde 
tııı~İrl ed~ndığini uzaklan 
~YQrc) 'Yor ve için için 

1 1 •ld \l, 
etı •tırn . 

te)er d" ~~da bır çok eğ-
() .. uşunürdü. 

, tij.., tun a. ~ 
ı,t ttcine ~a.çt~rda dolaşan 

~ •. lti>rij 1 nzıyer. kara kuş 
~i '''''n nce güldü: 

t '. çıla.rda .. k' . 
\~!tacın d n uç 1ş1ye, 

tu g" alında duran ka
' () osterdi: 
C>ı nu k' 

1 ıtçut.. ırn vurabilir? 
t .. r,~ .. ttdi} ' uç.ti de yayları-n· er: 
ltı• it, \1 
"· ururuz, padişa. 
r •ld 
C) '"•rn . ilce b .. ern1r verdi. 

ırı altı. 

( Dc-vaıtu car) 

Karakuş kaçtı .. 
Vurulmacu. 
Biraz sonra bir başka da 

la konan bir diğet karakuşa 
da ikinci nişancı oh.unu attı. 
Karakuş hafifçe kanadın -

dan yaral&ıımış olacak ki, 
daldan :sılkindi ... f alcat yere 
düşmeden uç'4u. 

Hasılı üçüncü nişancı da 
attı .. gene vuramaJı. 

Yıldırım yayını gı·rdi: 
- Siz nişan alamıyorsu • 

nuz! 
Diyerek, okunu bir haşka 

ağacın üstünde duran kar~
kuşa savurdu. 
Karakuş yaralandı ... 
Ve birdenbire düştü. 

Yıldırım burada .mahareti. 
ni ve nişancılığını göster -
mişti. Şimdi, denemt- sırası 

Rüsteme gelmiıti. 

Yıldırım, yere diiten yara-

mıştır. A veri ar ve seyyahlar tek lnl' vesaire teslim eÇcceğim. Bun. 
tük rastgeliyorlar . lnrı kilçük bir çanta içerisinde ge· 

Garip bir ha.yvan daha ister tirdim, dn;anda dul]IY-or. Buııd~ 

misiniz? O lhalae, Avustra!yaya b!l4'ka ~ •1 rin:ün te.Yiy · içip. 
gittiğiniz zaman kanımıza üç talimat da vermek ietiyorum, Ka. 
metre boyunda bir yılan c,,;ıkarsa bul ediyor musun? 
kor:kmayın. Qjnkü, sİ'T.İn yılan Pertev, tehalükle cevap verdi: 
zannettiğinir. bu mahliık solu. -Tabii Hadi., ı."akat buna niçin 
candan baJika bir şey değildir. lüzum gördün? Neden korkuyor. 

sun? 
Bizim bahc;elerimiz<le gördü. Hiı.di acı acı gülUmsedi: 

ğümüz solucan gibi , in ana pek - Ben mi? Şabs~n hiç birşey-
zararı olmayan bu hayvan bir ip 
. den korkm.uyorum. 

~ıhi uzundur. Oç metre boyunda. - O ha ide? ... Bana hcrşeyi an. 
ki bu solucan, ne <le olsa insana !atabilirsin sanırım. 
bir korku verir. dcı?il mi? ~ - Evet. Anlatmnm daha İyi ... 

Bereket \'ersin.' bu havvana Karımın, Gıılibenin beni aldntlığını 
da ~k "Ik ras~gelinmez. Cünkü, öğrendim. Kal'i delillerim ,·ar. Bu. 
daima toprağın içinde yaşar. na inıınamıyorsun değil mi? Kcn· 
Toprağın altında, vü~uduyla aç. d!sini kat'iyen ihmal etmediğim 
tığı uzuı~ boru gibi yollardan gi. pnra içinde yUzdürdüğüm, elinde 
rcr. çıkar. ı-:sasen, toprağın ii7.e. fırsat olduğu halde sadık kaldığon 
rine çıkarsa pek yaşamaz: Çün- Galibcnin bir fışıkı vnr! Hem de 
kü. ıı:ılak yerleri sever. kim? Hiç bir mevkii. serveti, tah· 

Hn}buki \vustrnlya öyle pe-k sil ve bilgisi. hatta zekası olmıynn 
~ık yr.ğmur yağan bir yer değil. bir züppe! Sen onu tanımazsın. 
dir . Benim gibi bir adamın öyle biı 

~unun kin. üc metre boyunda. .kııkln tarafından aldatılması k ı. 
kı Avustı ıılya solucanı ancak şısında duracnğı nefretin derece· 
ıc:.lak havalarda toprağın ii?.crine sini tasavvur edemc7.sin. l•'akat 

. t:ıkar. ben yapacağımı biliyorum. J<:,·et 

,Yazan: lsker.der F. SERTELLi 
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lı kuşu aldıktan sonra, Rüs
tem•· döndü: 

- Haydi, sen de göster 
bakalım kendini! 

- Ba§Üstüne şevketlim! 
Diyen Rfütem hemen ya. 

yını gerdi ve havada uçan 
bir karakuşa nişan aldı. 

Vezir Ahmet .Paşa kendini 
tutamadı: 

- Oğul, ö'~eki nıtancılar,, 
dal üstünde duran kuşu vu
ramadtlar. Sen uçana nişan 
alıyorsun .. çıldırdm mı? 

Diye söylendi. Y ıldınm da 
hayretini izhar ederek: 

- Bırakın atsın, dedi, gök 
yüzü engindir ... bir okla de. 
!inmez. 

Rüstem Allaha sığınarak 
vaymı boşalttı. 

Yaydan kurtulan ok, hava. 
da uçan karakuşun kanadına 
saplandı ve yaralı ku~ ka"l'llar 
içinde yıldırımın lllm önüne 
dü~tü. 

Padişah biı·denbir,.. ~aşala. 
dı.. Vezir Ahmel pafaya 
döndü: 

- Buna nitanc.ıiık demı•z
ler. Bu, bir teudüfti.ir. 

e>.ııki katalı adaınlardnn dcğıliz nma 
gene erkeğiz ve şerefimizi koru. 
mu.sın ı biliı;z: 

Sustu. F r'e\· neyecanln: 
- Ne yapmak fikrin desin': hı 

ciüı;ün Hii.di. yaptığına sonrad~n 
pisman olma ... 
Muhatabı onu dinlemek bile ııı 

temedi: 
- Allaha ısmarladık. Ne yn)'tı. 

ğımı yakmd:ı öğı en irsin. · 
Pertevin müdahalesin<' vakit 

kalmadan dışnrı çıktı. 

Bu unutmnyısm ilk tezahilrü yU· 
zUnı- n akyaj :mpmalar ve dudak· 
'arına ruj kullıınmı) a başlaması 

oldu. Kendi kendine ''Pcı tev aca. 
ba ne diyeer k? , a ive heyecanl 0 

soru) odu. Ltl:in Peı lev hiçbir §CY 

farketm <.>miş gibi idi ve hiç blt§ey 
"Öyl<>medl. 

Biı müddet sonra Ayşenın saç. 
ln1 ı renk değiFtııdı klzile ynkın 
snn~ın oldu. Kitp1kl ıi kıvrıldı ve 
tızadı. Pert<>v gene hir bfı~ev far· 
kC'tmr>mlş ı;örUndü. 

Pertev. Hadinin bıraktığı ranta· 
yı kasaya koydu ve tlcnrethoııc 

kapandığı 1,aman. havadisi kaı ısınu Az sonra A \'§P ~eni bir ıop yap. 
habl'r vermek için nlelilcf>lt' evi. 

t ırdı. Bu ı"Ob da esıdlcıi gibi sAde 
Jıin yolunu tuttu. . ıdı, f kat viıcudünü iyice sararak 

Pertevin karısı A~ §1.', küçUk, 
<'ndamını Vp ön tarnfı bil' ha) Ii a. 

mütevazı ve şirin apnrtımanuıdn cık olduğu i<:in de gbğsim yukarı 
kocasını beklemekte idi. Ayşe de kISmmı m ydana çıkan.)ordu, Genç 
mütevazı ve sirindi. Kokulu saçlı, kadın a:-•nı zamanda cazip bir koku 
yilzU makyajınz. nazik, hiç na:ı:ıırı· kuJlnnmıya başladı. Uıkin bunlar 
dikkati celbetmiyen bir kadındı ve d 1 a 1ertev üzerinde bir tesir ~ a.p· 
o. mahcup olduğu için zaten böylt? mışa benzemedi. 
istiyordu. Bunun üzerine Ayşe sinirlendi 

Kocası tcla!ila içeri girip: ve dnhn kuvvetli bir vasıtaya mü. 
- Ayşeciğim, Korkunç bir !!CY racaate kı.war verdi. Soğuk bi:

isittim. Amucazadem Hfidiyi knrısı mart akşamı mağaza mağaza do. 
a.ldatI)"OrmU!i! laştJ. Altı buçuk matinrsinc sine· 

Deyincr, kulakla'-"ına inanamadı. mayıı gitti ve ancak gece ııaat do. 
- Ne diyorsun? diye söylendi. kuzda eve döndü. 

~ereden biliyoı sun? Korkuıı;undan az kaldı bayı\ıyor. 
- Hadi beni zi~·aret elli. Ben. du.EYde kendhiini karşılı) ·il sanki 

den... kocaiiı değil, kı~kançlık ve .ıiddet· 

Pertev o günkü hadiseyi uz\ln ten değişip bamba!}ka olmuş bir 
uzadıya anlattı. Karı koca çok he\· Pertevdi. Kocası onun üzerine atıl 
yocanlı idiler. Hadi, ailenin hay_ dı, omuzlarından tutup bütiln kuv. 
ranlıklıı bakılan mühim ve zengin vetlle sarsarak haykırdı: 
sahslyeti idi. Kerısı Seher giizel· - Nereden ge11yorsun? Söyle! .. 
Iiği, şıkltih ile maruftu. Pertev vr• Bir uı.mandır sendeki değiı ikliği 

karısı Hıidilerc d:ıvct edlldikJ('ri farkctmedim mi sam»orsun? Sen 

zaman • bu pek sık vaki olınazdı - d" Seher kaltağını taklide mi haf;· 
ya~adıklarr dünya ile hiçbir alakası lndın )'oksn? .. Dikkat et, ben Hiı.di 
olmıyan başka bir dünyaya girml.5 gibi beceriksizlik etmem, intikamı· 
gibi olurlardı. Fakat ne Pe1tev, ne Ayşo hıckırıklar Rrasında kekl'· 
de Ayşe en ufak bir kıskançlık his· lcdl : 
si duymazlardı. Onlar kendi hayaL -Hnyır Pertevclğim ! Hayır .. 
lnnndan memnundular. Bırak ta anlatayım. 

Hadiler lüks bir saadet, kondi. Ağlıyordu, yilzünün makyajı göz 
lcri ise nıüte\·azi ve sfı..kin bir sa· ynslnrile garip bir hal almıştı. o. 
det J,çinde idiler. Binaenaleyh ha. muzu fena halde acıyordu. Fakat 

yatlarından hiç bir şikayetleri o, bütün bunlara rağmen memnun 
yoktu. ve mesuttu: Onu da kocası kıska· 

Kan koca o ak§am hop aynı hü. nıyordu, demek o da şiddetli bir 
diseyi konu~tular. Ertesi günü ise aşkla sevilmekte idi. 

gazetelerden bir evvelki vakayı 1 Nn.kleden:: ~lelekT.a.t Kardes 
öğrenince bu aliıkalan da -
ha fazla.Ja.,-,tı. Gazet<'lcr kanlı ne. 
tice Yermiyen bir aile facisındaıı 
:ızun uzndıya bahsediyorlardı. Hiı. 
di • ihtimal Pertevin yanından ay. 
rrlır ayrılmaz _ Beyoğlunda bir a · 

ıınrtımann gitntl.'.l, karmmı orada 
iı.§ığmw "gassoniyM., inde aşığlle 
bcrnber yakalaın~tı. Rovclverllc 
ateş etmiş, iki kuİ-§un isabet ctmP· 

OPERATOH 

Halid Ziya Konuralp 
tKtN()l c~m· \Hl OOÇE~"Tl 

-(.ıoyoğlu tstlkltı ı Cadde.si Elba.m.ra 
Apartmanı ı Numarada 

iter ~lin öıtled n llOnra 'ı ye lladar 
1'614'lfoa: utM 

miıı, Uçüncü kurı;unda ise rovelvcr ı -------------

ateş almamı.'<tı. 

iki ~ık hemen hemen yan çıp. 
lak bir halde dışarı fırlamu lar, 
komnulaı yctismişler, Hıidi çağrı· 

lan bır polis tarafından karakola 
götüriılmilfi, htiyük bir rezalet oL 

mnı;tu. 

Dedi. Fakat, ne de olsa 
Rüstem kendini göslermışti. 

Nişancılıkta mahır deli • 
kanlı hünkarın hu sozünü du 
yunca: 

- Ferman buyr~iurı1a, bir 
daha atayım?! ... 

Demek•'"en çekinmedi. Pa. 
di§ah: . 

- Havada uçan karakus -
lar çoğaldı. Haydi bir ~k 
daha at bakalım. Eğeı t.u se. 
fer de uçan kuşu vurup yer~ 
dü~ürürsen sana "nişancı,, 
diyeceğim. 

Dedi. Rüstem tekrar yayı. 
nı gerdi~ 

- Allahm, sen beni düş. 
maularımın yanımla mahcup 
etme .. 

Diye yalvararak olrnnu bı
raktı. 

Rüstemin nişan a!dığı kut 
bu sefer tam karnından ya

"'alannııttı. 

4-..................... -...... .. ·ı 1111111ıı. 

1

1 

! o~·"k;~;·Hdz.~ .... 8a~·;~ ~ 
:: natıWye mütebuauat 1 
E~ l'ak im: TallnıbaıM' 
H liungor AP 
~i H\'rJ;'\HI oğlcdı n unra 

1 ............................................ -................................................... 

Kuş yere düter dütmcz, 
Yıldırım kuşun yarasına bak 
tı: 

lştf", nişancılık buna 
derler. Tam göğsünden vu -
rulmuş. 

Y ıldmm o gün Rüslemi 
ço,k sevmiş ve bir hohra ol. 
mak üzere. göğsünden klY• 
metli hir zeberced kopararak 
bu malıi::- delikanlıyı herke • 
singözü önünde taltif etmit • 
ti. 

Rüstem, padişahP \.e~ek -
kür ederek geriye çekilr.:.ek 
istediği halde, Yıldırım Rü•· 
temle konu~uvor, ve onu ya • 
nmdan ayırmıvordu. 

Bu, kolay bir is <!eğildi. 
Nisancıl~rın hiçbiri bu mu
vaffaki eti gö!llterememitti. 

Rüstem bu imtih11..nda, bü. 
yiik ve çetin bir kale fethet. 
mis kadar seviniyordu. 

(JleVl\11\1 \'llT') 



23.7.1941 
Jl.ll.,... 

lln.111 
Jl.U Memleket ..... 
1&11 Dit Polltlkıl 

llAdltelerl 

18.tl \;oeull --" u.ae Ajane 

ıo.t.5 RaftaDm 
TDrldlsD 

ıı.on 7.lraat 
takvlmt 

ILlO Su eeerlerl 
n.ııs 1<1ya~t1com 

bur banclolO 
d,10 ~lo 

prkılar 

U.80 1'jane 

İLE SABAH,. öGLE'" VE AKŞAM 
Her ıemekten IOllft rinde ~ ti.fa maa•a....., 

J9.'8 Kadınlar 
Fub 

11.U 111M170 
Gueteml 

Semti 
Ortaköy 
Topb&ne 
Oaıata 

SQUtıce 

ı.tbıye 

Galata 

"'11 
Befikta• 
80tlt1 
Kuımpqa 

a.ıata 

Kanmpqa 
'1fH 
Topbae 
Nıpntafl 

Tapbaae 

Beflktaf 
Oalata 

• 
Kuımp.p 

Oalata 
BQyWcdere 
Kuımp&fa 

Galata 
Kuımpap 

Pangaltı 

Beyottu 
hnpltı .. 
Beyotlu 
Puıcaıtı 

BeJotlu 

ıua o.a. 
MOzitl 

JılahalJeet SokatJ 
Eaic.ibebçe 

Karaba§ Kuyuçıkmazl 

Şaokulu Caddelkeblr 

lıbhmutağa Hamam 
KUrkçilba§ı Çayır eokak 
Kemankeş 6 mcı vakıf han 

MetruUyet Ebekız 

tbrablmata Çelebi sokak 
Mahmutata Karaağaç 

HcdretUn Orta 

t{P.mankt"~ 8 mcı vakıt un 
C.H. Paşa Ka.vu.zkapıaı 

Keşrutlyet Ebe kız 

Ptın l&f Necatı bey 
.Jura ve Gallpdede 

ıı:lmıur,;tba§ı Botazkeeen 
ŞeDU.kdec:le Yenlyol 

Kem&Dkeı Şarapi.lkeleaı 

Şaııkulu Şahkuyusu 

Bedrettln Havuz!tapıaı 

Şahkulu Galipdede 
Çayırbefı 

BedrettlD Havuzkapısı 

Camilkeblr Mekt.ep 
Arapcamll Kalafatyerl 
Sı.:rurı Cami 

Koca tepe Cumhurlyet 
Htiaeylnağa ambak 
Koca tepe CumJıurlyet 

Elmadağ 

KMlp Mustafa çelebi Tel 
Koca tepe Elmadat 

Kamerhatun Duduodalan 
Nebizade 

dislerinlzi ftrcaJQum. 

CilUll Lira •"unıt 
No. AylıtJ 

1 DUkkAD 1 00 lılUbut 

8/10 Ev 7 00 
591/801 DtlkkA.'l 27 00 

Çetme hazinesi 2 00 
16, 17 4 kıta tarla 24/80 H. tıO 00 

23 Oda 7 00 

26,28 Apartıman 8 t1Dc'1 daire 23 00 
10 Ev 12 00 

22 Ev 7 00 
170 Kulübe 10 00 

ll Oda 16 00 
41 Ana 26 00 

26,28 Apartıman 6 mcı dairesi :-7 ıso 
.ı20.t22 tkJ dükkAn 10 00 

35/41 DUkkiD a oo 
13t Dllkkln 6 00 

2 Ev 18 00 

2• DUkkln 30 00 
22/ 1 DUkkAn 16 00 

' Dllkk.An 7 00 

40 DUkkln 16 00 
29 Bostan 6 00 
8 Baraka 6 00 

t DUkkln 20 00 
113 Baraka ve arsa 3 00 

3 .. a oo 
63 DUkkln 8 50 SUrpagop 

.. Apartıman 6 net dalrelli 46 00 
87 .. ıs.. .. 40 00 
1 EY 2tı 00 
16 Ev 46 00 
3 Ev 27 00 

34 Dilk"'1 10 00 Uc;bora~ 
12/ t ,. 8 00 

Yukarda yazılı gaynmenkullerın 3Ui.94:.ı gunU .!IO'luna kadar kiraya ve riJmeat pazarlığa bırakılml§tır. latek. 
lllel'ID Beyoğlu vakıflar mUdUrtuğü A karat kalemine mUracaaUan. (6097) 

ınhisarl=ır Umum 
Mıktan 

Bca71 tıbbi,. 8f kalem 
Kanmıos takmu 7 
Tahta ayaknbı ıooo çift 
Ataç tıçı tapası bUytlk 10.000 adet 
Ataç fll;ı tapuı k1lç1lk 10.000 " 

Muhammen B. 
Lira Kr. 
534 00 
t19 90 

1330 00 

Mu" temlnab 
J.ira Kr. 

62 M 
31 •9 

101 23 .. -

JCkalltmenlD .. kll 
Gllnll Saati 

1.19'1 10 Açık ek. 
Pazarlık 

Açık ek. 
Pazaruk 

1.8941 10.U 
1.8.»il 10.80 
1.8.Hl 11.ü 

• • 
1 - NUmunelerl muc!tıln~ vukar da cim ve mlktarlan yazıl muhteut malzeme h.lzalarmda göılterllen U8uller. 

il •tm alınacaktır. 
· t - lııtulıammen tıectellerl. muvakkat temlnaUan, eksiltme §ekil ve p.rtları hlzslarında yazılıdır. 

8 - Ekmtltme blzalannda vazıt ~n ve saatlerde Kabatafta levazım tubealndekl alım komlayonunda yapıla. 
tüta. 

' - .NQmuııeler 8ÖZÜ geçen §Utıe<le görülebilir. (5981) 

ist. Vakıflar DırektöriüğU ilAn\arl 
tam•• ,. msha'l•d ti.; Clıul 

Ayvanaar~ Atlkmuat&fapap 17 Ev 
Edirnekapı , Avcıbey Avctbey çıkması aı .. 
Edirnekapı , Aftlbey • • • ~ .. 
Çarp Zlnctrll ban ıı.t katta 12 Oda 
Çarfı Zlnclrli ban U.t katta t2 • 
Jılercan lbrahlmpaf& Naeuhağa banmda 2 

Ablçelebl Nevfldan camii aıtmda 71 DUkkln 
Bakırköy cevizlik HaUaç Jılanaur 10 
Çarpda Parçacılar 6 .. 
Çarfıda Kazazlar orta eokak 7 • 
Çarfıda Kazazlar Koltuk 21 • 
Çartıda Eskicilerde 1 .. 

Yukarda yazılı mahaller 942 sene 111 mayq sonuna kadar lrıraya verilme k Qzere ll~nı uzattlmııt.ır. 
tııatelerl 215 temmuz 941 cuma gU nü saat en be§tedir. latekliler Çemberli tatta lstanbul vakıflar baımO 

de vakıf akarlar kalemine gelmeleri. (6108) 

Eter ımparator Henckel aley. 
Jainde açık §ekilde cephe alma. 
Jaat oluna Holştayn impara· 
tıDldan nefret edecektir. Hol~ 
taJn'lll majeateden nefret etme
lf P nazik bir vaziyet husulf' 
.-ı:DJe olabilir. 

~lltJ~Cf mitlJclıu•ttt 
Şimdi herkee bir defa 

paratonın ne yapacağını 
yordu: Acaba masumi 
beyyün eden bu adamı 
zifesine almak suretile bU 
taltif edecek miydi? Feci 
bşlığm kurbam olan bU 
emniyetini isbat edecek l'Uhakika Holftayn imparato

nn Veto.unu uta kabuJ etme. 
mllttr. 

BOtUn bu ıtler olurken, bu hü. 
eamlan yapan insan tıpkı bir ko
medide oldufu gibi. Uç arkada. 
fiil konUltufu odaya bitiışik .>
dada oturuyordu. Bu adamm 
Holttayn'ın maiyetinde ça'ışan 
kttiplerden biriııi olduğu neden 
IODJ'a anlqddı. . 

Bu meseledeki hareket tarzla. 
rmdan ba Oc; dinlomatm yüksek 
afJuet meselelerinde de nasıl 
hareket edecekleri anlaşılabilir. 
Aym yıl, 1894. geniş :r;ikyasta 
bir saray hldises;nin dedi kodu
m yabancı memleketlere kadar 
JB71ldt. tki eenedenberi. başta 
tmparatoriqe olduğu halde sa. 

trutunan herkes aynı ka. 
ıkmış ve avnı el vazısı 
ış imzasız mektuplar 

dan yazılmış olması lhım gelı
yordu. 

Bu mektuplar, bir parça mü. 
bal~ğa olmakla beraber daima 
doğnı vakalardan bahsettiği 

için her yeni mektup gelir gel
mez saray korkudan titriyordu. 
Bu mektuplann sayısı iki yUzü 
geçti. 

Sarayın en yüksek şahsiyetle. 
ri en iğrene; ahli.ksızlıklarla. al 
datmalarla, enbikalarla itham 
,.,dildi. tm,aratoric;e öfke içeri· 
sinde: 

- Sarayın yarısı. öteki yansı 
hakkında imzasız mektuplar 
gönderiyor. deyip duruyordu. 

Bu mektupların en fazla şid . 
detle hücum ettiği zat Baron 
Schroder olduğu için §ilpheler 
onun dargın oldufu meslek ar • 
kadaşlarmdan birisi Userine yük· 
lendi: Fon Kotze Her ikisi de 
sarayda teori' .. nazmydılar. 

Kotze hayatı eeviyordu, biltün 
cemiyetlerde go1ı: aranan bir a • 
damdı. imparator da kendisinden 
hotlamyor, onunla 9eDl1 bmli 

HAYATI ,YAZAN 

EMiL LUDVfG 

.. 51 .. 
konuşuyordu· Bu yUzdeıı amirle. 
ri kendisini çok kıskanıyorlardı. 

Araya araya nihayet bazı iz. 
ler bulundu veya uyduruldu. 
Kotzenin yazı ınaaasmda iki ta. 
baka kurutma kiğıdI k'f(edil . 
di, bu klğıtlarm üzerinde mek. 
tuplarm yamma benzeyen ters 
çıkını§ yazılar görUndil· 

Bu il i tabaka kurutma kağıdı 
vasrtaaile imparatoru tazyık et
tiler, klğrtlan önüne koydular. 
İmparator mücrimi öğrendikten 
sonra birkaç saat içersinde guru
rundan. aila.hlara ve nişanlara 

mecliibiyetinden ve eğlenceyi sev 
meeinden bqka bir kmuru ol 
mıyan aadık bendesini feda edi • 
yordu. Ne suçlunun zayıf seciye. 
li bir insan olduğunu, ne de it
ham edenlerin çok kurnaz mab. 
ldklar oldu~nu düşündtt. Kıa 
kanc;lıfm böyle bir iftiraya ae 
hep olabileceğini de na.zan mO • 
tallaya almadı, hatta Kobeııin 

de QllJ ,.. ile ,. ... met • 

tuplar aldığını da düşünmedi; bu 
yazılan, bir yazı mUtehasaısıana 
göstermek zahmetine katlanma . 
dı; daha kuvvetli deliller araya. 
bilir, Kotzeyi bir milddet bir yer 
de tecrit eder, aonra mektupla. 
nn kesilip kesilmediğini bekliye. 
bilirdi; fakat bunların hiç birisi 
ni yapmadı: Bir çeyrek saat içer 
sinde bir adamın kaderi taayyün 
ediyordu. 

!..nnesinin malik!nesinden ne. 
şe içersinde şatosuna dönen 
Kotz.e. majestenin emriyle tevkif 
edildi. Böltik kumandanı olduğu 
için askeri mahkeme tarafından 
muhakeme edilecek olan Kotze 
bir saat sonra bir saray araba • 
sile hapishaneye gönderildi. 

Askeri mahkemedeki sorgu 
hiç bir netice vermedi. Kotzenin 
böcresinde yazı yumağ:ı yarar 
hiçbir eeY bırakılmadı. Buııcı ra~ 
men birkaç g8n eonra sı.111y:ı w 
ni mektuplar geldi. 

Aacak o wkıi ........ bir 

hattatın reyine müracaat olun . 
du. Bu yeni mektuplann da es . 
kilerle aynı kalemden çıktığı an. 
laşıldı, bu yazılan yazan her hal 
de kurutma kiğıdımn sahibi olan 
Kotz.e olamazdı. Sekiz gün aonra 
aleyhinde bir delil bulunamadığı 
için teşrifat nazın serbest bıra
kıldı. Bu vaziyt karşısmda impa. 
rator ne yapacaktı? Acaba eski 
dostunu tekrar yanına alacak 
mıydı? imparator bundan çekin. 
di. Dedikodu, Kotz.enin tevkifi 
eınrile saraydan dışarıya sızmış. 
tı; bu vaziyet üzerine imparator 
tebligatta bulunmak lüzumunu 
hissetti: "Bu vakaya hiçbir su • 
retle müdahale etmiş değilim.'' 
Tahkikata askeri mahkemenin 
müddeiur.ıwnisi olan bir yüzbqı 
devam etti. 

Kotze ve Schrader aileleri ve 
taraft:·"~:ın arasmda mücadele 
iiç ay c!.iroti. 1.adegi.ndan birço
~. şahit oi6nk dinlendi, tehdit. 
!'"t", 'hakaretl "'!' biribirini kovala. 
dl Nihay~ k'ml yumurtadan bL 
rws en-el Kohle btnet etti. 

Kotze yeni baştan rü 
nıp.nlar vermek suretile 
manm insaı:.lık icabı ol 
fakat yanılan bir h 
hatasmı çok geniş bir 
şahane bir hareketle taltif 
ceğini bütün dünyaya 
daha gösterecek miydi 1 

imparator Kot.zenin 
lan adamdan ve tetrifat 
nm düşmanlarından rum_-;~ 

tMi: "Böyle bir vuiyette 
pabiliriz? masumı;·eti 
çıktı. ölü dirildi. Bu it 
~k 18tırap veriyor. ()Dil 

yanıma alma.ta lmkin 
yorum Ona her §eyi 
turacağız? Kendisine bit 
iğnesi, yahut bir tabaka 
etsek nasıl olur?" 

Ertesi gün im.para 
rile Kotz.eye çiçekler 
bir paskalya yumurt&tl 
di. 


