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Lo zan ,ın sovyeı tebliği 
J'ıj D '' '' '' Afuannidane onu111.u muharebeler 

Yeisin 
mühim nutku 

Harpten sonra 

Yeni bir milletler 
emiyeti kurulaca~ 
Beynelmilel .. 1n bir 

lıontrol altında 

Silahlanma 
tahdit 

olunmalıdır 
AmeriMa diinyanm 
miWaltbel .iyu tan • 
Rınine iftiralı edece • 
iini fimılicl•n. taalalaiit 

etınİf ol.,,-._,. .!·-· 

oluyor 
---0---

Moskova 
üçüncü defa 
bombalar ,dı 

"' NlllD llb'el ~ _., , pft' Al,... ta)'yareleri taratmc1an yapılaa blr balkm emumcla •lmnuttu. Bir 
anue lluprmıD yandıft görWDyor. 

t Define hikAyesinin sonu: 
Kiyef mın· Alt · d 
takasında ~ ıngerınema en 

sovye1 kıtaıarı karışık toprak çıktı 
Tehlikeli bir 

vaziyete 
düştüler 

JAPONYA 
'Büyük 

mikyasta 
seferberlik 
yapıyor 

---0--

Japonyanın Fransa-
yaUIUmatom verdiği 
Vişide tekzip 

ediliyor 
--0---

Yalnız Hindiçiininin ln
ailtere ve Amerika tara· 
fından itaali ihtimaline 

kartı 
ı111•1•De•lla· 
11enıer r•Plbr• 

(YU191tlaclde) 

o 
Bır Sovyet zırh il 

topçu fırkası 
Tamamile 
imlı.a edildi 

Berlin, !4 (Radyo) - Alınan 
başkumandanhğııun teblifi: 

Alman kıtalan Kiyef civarın. 
da vukubulan bir muharebede 
92, Smoklensk civannda da 44: 
tank tahrip etmişlerdir. 

Aynca. bir zırhlı topçu fırka
n ta.mamiyle imha edilmittfr. 

*** 
Lonclra, !_. ( A.A.) - Sovyet 

kıtaatı Moskovaya ulaşmak isti
yen Almanlara muannidane mu. 
kavemete devam etmektedirler. 
Smoklensk şehrinin hlli. Scwyet
lerin elinde olduğu anlaplmak. 
tadır. 

Son Rus tebliği bu mmtakada 
tiddetli muharebeler vukubuldu· 
funu haber vennektedir. 

(Devamı ol incide) 

Sebze lıili önünde 
bir ceset bulundu 

35 yqlannda bir erkeie ait olan bu ceset aahibi
Dnin öldürüldükten sonra denize ablmış olma • 

ıından filphe ediliyor 
Bu abalı Küçükpu&rd& •l:ıee balJ Ceaedln el'büıe8l oımuı kencUaiıiln 

&aGndeld .ahllde bir erbk CNedl bu. beriaangl bir abıayete kurban ıttmeeı 
luDmUflur. lhtlmalbı! ort&J'& kopıaktadlr. . 

U J'&flU1DCI&: btP adaml alt oJaa Zabıta ehemmiyetle tabklkat& baie 
~ U.rj}lde elba.terl Yan& da laDUf. cuet morsa kaldmlmlftU'. 
btMJetiDl tublte ~ lft'all .. CUet aaJübbaba 61dUrillenık mi n. 

--·---· , ,. &tıldrlı "nJ& dal* mi bolulclu. ................. 

Şimdi nevmidane bir gayretle toprak 
rastgele kazıhyor 

Sürpagop mezarııtmda aranan w 
zUmrfldUanka ku§una dönen define • 
den bu abalı da herhangi bir eaer, 
lpret veya emare görülmemi§, defi. 

118 al&kadarlarmm bütUn ümlUeri ıu.. 

nlDuftlr. 
Dtbı de yamıtmıı:z. gibi bUtUn u. 

mtUer, Rwıyalı Prlnce Yury Llontdaz 
ile arkadafı Rua mülıtedlai mUhendla 

ÇERÇEVE 

SUALLER 
Necip Fazll Kısakurek 

(Stalln) in Mosko\'& garında 
alaclaklarmdan öpttllil (Mat.Auoka) 
~ kahlne8inden çıka.nldıktan 
ve yerine dadaklan baki~ bir ıJehıs 
gettrfldlkten 80Dh HUal: 

_ Japonlar So\')'et Rusyaya 

~· m1, Çin Hlndlstanına b~ı 
mı harekete geçeocekler! 

Bul kanaatler, emareler, ali. 
metler, hatta tezahürler, .Japonla. 
rm Çin HlndlHtanma ka~ı hare. 
kete geıçeceği merkezinde... Olabl. 
Ur; fakat unutmamak lizmıdır kl 
ba pmata. So\·yet Rusya üzerine 
yapılM.'lak bir hareketi JH'(elemek 
için ubte bir hedef kal'Şl8ında çı. 
kanlan kuru gih-ültti de olabilir. 

* Amerika hariciye müsteşarı, Al. 
manlann A\TDpada mtlataldl kal
m11 memleketlerden birisine kar. 
il da ba~önlerde bir Wea\"Üz hare. 
ketlne glrlteeeğlae dair elde ve. 
sikalar balanclağana söyledi; yal. 
nn ha memleketin bımlnl bikllr. 
mekten çekindi. 

.Saal: 
- Alman IU.Uak ve nlifwı ~tt, 

ç~veslntn dıtmda olarak A \Tapada 
mU.t.aldl kalmlt memldletleır tam 
dört taae: tsvee, lsvlçre, Port.ldz, 
~ ._.. Alllerlb ı.utclye 

Ahmet Hidayete baflanDllflı. Her 
ik1 mUtehasaıs makinelerini lfletmı,. 
ler, ölçüp blÇmi§ler ve tramya:y ,.,... 
na yakın bir yer teebit ederek deaM,. 
n1n burada olduğunu aöylNniptd. 
Fakat mUt.eıuuıaı.ıar bunu mutla1c 
değil, §Öyle ifade etml§lerdi: 
"- Hassas Aletlerimiz detlne)'I ıot 

(Den.mı t tblelae)' 

mililte§&l'I 
kastecllyorf 

lııveç Almanlara yol vermlt w 
yan yanya Alman nlifazana gir. 
mit olduğuna, lsviçnı bagbl6 
hiçbir stratecya kıymeq anet.me
dlğbıe ve zaten onu nlbnaellk 
lstlkWlne dokulimaktan ~ tf/I 
~dmiıyaeağma göre Porieldlle 
Ttiıtiyeden batka hatıra ldm9e 
gelemez. 

Mesele, bu iki memlebttem 
hal'lg18İnln kutedllmlt oldlılmm 
kestirmekte; \'e Amerlb barlelJe 
mU!ıteşannm, So\7etler iti Wdrll. 
medlkçe Almanlarca teteblıöel 
mümkün olmıyan böyle bir hare. 
keti hangi tılyui mabatla mim. 
kün gösterdl~nl ve ldeta k6rllk, 
ledlğtnl anlayabilmekte... 

* Amerl'ka apğı yakan ealb .-ri-
lannı blldlrdl, apir yukan ...,. 
E'NSlar dahlUnde sulha yan•pM. 
le<'.eğinl hlHettJnH: 

SuaJ: 
- Demek ld bir tagllls , Aı.an 

ayupıa lhümallnden .. "9edmler 
n bana ancak Amerlkr : ID mini 
olablleeeihd, eon tik Jaaklnnm A, · 
merlbda oldağana Uedye stlren. 
ler haldıymll. Acaba Abnenlada 
tnglllzler ve Amerikalılar U'Mlllila, 
teldte çekiJe de olsa nihayet blT 
uzla§ID&Y• ''&ftlmasnu mömJdln 
kılacak bir iklim açıbnq mıdır! 

Ben bana (evet!) diyorum. Sov. 
yetler l~I biter bitmez ,a llJter ~
ttlı, ister kolay bir mlapna, ,.._ 
hat korkunç ve aomm bir ltarp ............ 
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Karabük fabrika· 
sında tasarrut 

--<>- ,, 
Dumanla beraber çılı 

32 
Cin Ali dalgın dnlgm ~lraf a göz gezdiriyordu. Vicenr' 
hicbir yeni ziyaretçide hı.ı derece kayıts:zlık görmemisti. 
Tuhaf karşıladr ve yummğunu masaya vurarak rumc<ı 
bağırdı . 

1 

I Üsküdar vapur , 
~~retlerinde tenz,ıa· 

iNHiSAR FABRiKALARINOA 
iŞÇiYE SICAK YEMEK 

~lazı maddef erİJ1 
toplanması içirı ı 

Fabrikanın bac•"' 
na yeni tertıbat • 

Bu s~nda Martine?. sol E'lı)' le 
ıızun, mce v sivn mc>çınln sapını 
tut.arak sa· eli~le apkasını ç.kıır_ 

mı:ş; yerlere kadar Pğ<>rek ken 
dtsi de eğilerc-k reisi s lil.mla 

tı. 

V.içonzonun gozl n Cin .Alh 
deıtı:1. sa.planmıı;tı. • 

a· 

Martinez demı.< ti k : 

- Muhterem sin)or, ndanız 

sızden izin almaksızın a~nk bas -
m:ık cesarı:tını v ya gaf!Ptıni sôs 
teren betbaht ınsan işte bu deli. 
kanlıdır. Aldıo, getirdik, vazjfe • 
nriız bitmiştir. 

- Evet, aldınız, getirdiniz ve 
vnzifcnlz bitınJştir; yenne geçe • 
bii.ir.iin Martinez! Vazl!enf iyı yap 
tın, sağ ol! Alblno sana mllkôfatı. 
nı verecelctıi:r; fa.kat bakalım u 
delikanlı bir Şl'ye değer mJ? 

Alt dudağı uzamış ve kıvrılmış
tı; hep o sabit gözlerle, dlmdik 
ve sert bakıyordu. 

Cin Ali soğukknnli olmak içl n 
kendisini zorlııma.ğa lüzum gormll. 
l'Onlu; çllnkü ister istemz öyle ol. 
muştu. Ba ka çare kalmaınt§tı ld. 
Başka türlU ol< ma.zdı ki. lşte deh.. 
şetli ibir kapana kısılıruştı. 

- Çocuk. dedlni?. de sın yor 

cocuk arn orJm. 
Ben sa.na ö~ lıl onım. 

lı~arkmda değılım. afff•dersl 
nlz! 

B ıı kolav kolav mazur gôr. 
m m ve affNmrm. Söz SÖ> !erken 

1 

dikkat etmelidir! 1 

- E\•rt sınvod I..iikin ln~anJa. 

nr. çoğu bn it lanna v •rdiklcı ı n ı 

sih3ti kendılcri tutm zlaı ! 
- N'c> dcmC'k istıyorsun., 

- Demek ıstiyorum ki . iz dC' 
J:ınnı çocuk andınız! 

- D ğil mi.qin? •• 
- Deg lim .. Zira on altı yn ·m 

bitirmc>k iızerP~ im! 
-Ya!!! 
I<orsanlcır arnsmdn takrlir e _ 

clc>nler, dudak biıkenlcr olduğu gl. 
:... gulmekten kendini mene<lf'mi 

yenler de vardı; Viçenzo :ı,;umıu. 
ğunu masa va vurdu \'f' bağırdı: 1 

- Sıı'lunuz! Bana bır daha SCİ)• 
!etme~ ın ! 

Ortalıkta tıs yoktu 

yapıiacak 
i\Iunakaliıt Vekaleti. Ş!ı keti 1 

llnyrıye ile müştereken. l ',· •ı 
dar \'apur biletleri ücretlerınd 
!J=r miktar ten:ı;iHit yapmn:!:ı kn. I 
ı, r vermiştir. 

Pu karara göre. Kôprü -
Cskudar ve f'skiidar - B ·k 
t<.ı=: scferlerınôe birinci me\'kı 
gıdislerde ve gidiş dönüşlcrd • 
1. ikinci mevkı ~idişlerde 1,5. 
r,idiş ve dönuslerdc iRe 2 kuruş 
tem.Hat yapılacaktır. 

Bunun tatb 1ki Dır çok noktalar
dan müşkül görüldüöü ı ç ır) 

baska Dır çare düşür üıüyor 
Geniş ışçı kütlelerine malik 

,ılan İnhisarlar umum müdiirlü· 
ğunün depo ve fabrı1calarrnda iş_ 
çilcrin iyi gıda almadıkları gözö· 
nünde dutularak bu işçiıere de''
let bütçesinden J?;ünde bir defa 

ıcak yemek verilm~i takarrur 
etmiş "ve bunun için inh isarlar 
bütçe:-ine bir milyon lira kada ı 
bir tahsisat da konulmuştu. 

ikmal imtihanlar: 1 Berberlerin imtiha-

Haziran bidayetindenberi bu 
yemek işi üzerinde devam eden 
tetkikler ve yapılan hazu lıklar 
henüz intac edilmemi.,., ve yemek 
tevziatı işine de ba.şlanamamış
tır. 

Aldığımız ma)(ımata göre, in_ 
hisarlar umum müdurluğü. bu 
ı;eki lde bütün fabrikalar ve tu
tün hakmıevleı inde İ3(;ilerc sıcak 
vemek tevziini bir çok noktalar. 
dan m§kül görm~tür. Bilhassa 
her kısımda çalışan günlük işçi 
miktarının muayyen olmaması 
da aynca bir mahzur halinde bu
lunmaktadır. 

. ve tedr.satı nı devam ediyor 
Maarif vekaletinde bir 
komisyon toplanacall 

Bu sene ıkmal imtihanlarına 

eylülün ilk haftasında başlan. 
mnsı muhtemeldir. Tedrisat. heı 
yıl olduğu gibi teşrinc\'Yelde b •. 
layacnktır. İkmal imtihanları 
günlerini ve tedrisata ba.Eıln n1 <ı 
gününü tesbit etmek üzere a~u .... 
tosun ilk hafta mda Maarif \·e 
kilinin reisliğinde bir komisyon 
toplanacaktır. Aynca. üniversi. 
tcdc ikmal imtihan.ları ve ted
risat ?..amanlarını tesbit etmek 
üzere e'°·lülün ıllt hafta ında de. 
kanlar toplantısı yapılacaktır-

--<>---
13 yaşında bir kız saç 

sakal imtihamnı 
kazandı 

l)ün ne bcrberl.:r cem!yt>tlnde ehli_ 
vetnam<ı almak istıyeıı berberlerin 
ıııtihantna devam oıunm~tur. Dür. 
nılhana giren Hı erkek berberinin • 

yani erkek traşı \'apı.ın • 6 tanesi ke. 
dmclı. 

Bunların aral!ında bu!unan 18 ya. 
;şında Ella lnceau bilhassa saç ve sa 
kal imtıhanındıı. nazarı dfkkatl cı-ll)('

dccek büyük bir muva!fakiyet kaun. 
m14tır. 

Bu arada. i~ilerc idare taı·a_ 
fır.dan · cak yemek verilt>ceğinc 
mevcut tahsisatın aynen ve hiç 
bir tevziat yapılmadan haftalık 
\'ey~ aylık olarak işçilere veri!· 
mesı de düşünülmektedir. Bu 
ekildc işçi baPınu yani işçilere 

~r<'ak vemt."k vı>rilmesi gayeı:ıin. 
den uzaklaşdnmı olacak ve işçi
ler yine c;erez kabilino n yı>m k. 
ler viveceklerdir. 

Bu mühim iş hakkında bu· 
~ünlerde bfr karar verilecektir. 

yapılıyor 
1"' 

Öğrendiğımızı! gbre .:5ilıueı tlll11 
1,r 

ntbUktc Türkiye deınır ve çell~ " 
rlknlarmda mUhim b r ta53rrul 
rekt'Un<! 11>.şebbti.9 elın4ıtlr. ııı 

Ocınlr ve çelik !abrlkaıarını!I 
auam bacaıarındnn çıKan dUıtl~ • 
başta kömür olmak UT.ere ıaııııı -
dilcmlyecek ka.1ar ehemrr.!yet.11 ıııt' 
tarda. bir c,;ok tali madde;>'l • ,s 
etmektedir. Bu maddl'l"rln blltıı ~ 
dan çıkarken tutulııbllmesı t/t ti 
dumanın c;1knrılması ta1<<11rtııdt ~ 
him bir tasarruf temin edilee;, 
Aynı zamanda Karabük tabf'I I' 
muhltl ve rnbrikanm karşısıııd• ff r 
ta bulunan yeni Karabük ıeh~; 
taııyonu da duman ve kömOr 
tında ka\mıyacaktır. 

1111 
Dünyanm dlger yerleruıde!O 

vi yük.sek fırınlar 'l."e fat>rflC 
bııcalannda bu şekilde tertibat 

cuttur. r."11 
KaraoUk demlr ve çulık fsb 

nnda da aynı fCki.ae tesı at uf 
dıktan sonra kbnıUr sarfiyatlfl"" 
dA tasarıııt temin oluna'" 1<tl'I'~ 

Hatırlardadır ki mcml" \ tl(tl ~ 
şck!.lde ilk tıısıırrıı! ciha:r.ı bU11 ...ı 

\'lir° 
~ene CV'\'Cl Şlrkctlhayrlyenın ı:ıı 
rın lan blril!ınln bacuınıı konul 

ilk Türk kadın sah"' 
sanatkarı oldiİ 

1'1.lrklyea .. at ıeıe. oıaralC Si 
çıkan TUrk kadın sanaı. .. ı....- { 
dUn Bakırköy hastanesinde '' 

Şu dakikalar son dakikalardı: 
ölüm ve hayat arosmda yalnız kıl 
kadar fark v rdI. Viçcnzoda u -
yandıraeağı klıçiik bir şUphe, mey
dana çıkabilecek olan küçük bir 
yalan onu belki şu avluda bayıl _ 

tınca)a kııda.r daynk ve L]kcncey", 
sonro. olilm tepesinde vahşi kuşlar 
tnrafmdan pan;alanma~ a ma.h • 
ktlm c bilırdi 

Vıçenzo biraz dahn şıırnp l<:ti: 
bovnundnkl ipek ş im uçlarile ağ. 
zını sildi: sonra kollarını mMaya ' 
dayadı. bası yukarı\ a kalkmış. 

gözleri siızülmüş ve ~üzfinıi bellı ı 
bPlırsız bir gUlümscme saıınış o'. 
duğu hnlde bir.kaç aniye durdu. , 
Cın Alinin onun fü.erınde kuvvet. 
li ve müspet bir tesiı )aptıgı an. Bostancıda iki tramvay 

Ayrıca 10 tanesi kadın o!an :w per. 
manant makinesi kullan:ın berber de 
imtihan edilmiştir. Bunıarın ara~

da muvaffak ole.mıyanlar da varuır. 
lmUhenlar ıığustosun birine kadar dr. 
vam edecek ve bltlrildl'kten ııonra da 
belediyeden ehliyetnamesiz bcrbı>rlf'• 

rln çalrı,tırılmRması lstenı:cektir. 

Francala tevziinde 
yolsuzluk 

mlştir. 11 Afıfe bir mUddettenbCrı f)J 

ha..stancsinc!e tedav1 edıloH;ktd 10 
son ııcıklı gUnıerlnde hcmrn 11-ıl!~e~ 
ziyaretine gitmem~. hele ıııu ~ 

kııdaşları kcndlsını bflsbUttll'I 

1 Ilıyordu. çarpıştı 
Dedi kı · 
- Peki 6yle,>'8<' .•• IJC'lik nlı di· 

)Clim. Delikanlı, sorduklnrmın dos 
doğru Vf' kuııı ccv plıır vere<'l'k. 

Ac ba kPndisınln Tuık ve mUs. f'in' Hrn \alan söylnenleıı hic 

üman o wıgunu gı.Zlemese daha .i.. 1 revmrm. Do.hn gec nlerdc bır \ -
yi olm z mıydı? Viçen?.o koca Ve- !ancının d liııi kc>slim, ba ita biri. ı 
luıın <'ok diırüst hareketini ve nin d tııbanl 1 !l'I yi.ızdilrerPk ür 
verdı •ı sozde durduğunu görünce gün üç gE'ce belin kadar dcnlzf> 

1 
beraber gelmesmi teklif etmiş. arkıttnn. Yalan söylemeli ama 

Demek ki h<Y.-ıunn gıden adamın sonunu v zamanmı bilmeli. Son. 

din Vl' mıllıyeti bu kol'San i<;;m ı ra ~al n olduğw1u da asla mc,· • 

eok eh rnmiyetll bir mfi.ni değildi, dana çıkarmamalı: söyllycndcn 
hclf' onun koca Vcli.ırln oğlu oldı - .1 ka hu;: kimsP onun yalun oldu. 
gunu v İbrahim beyi de Vıçenz • ğunu bilmcınelt: Anlı~or mu. un? 
nun ~aratıgx bir vaziyet üzerine _ Anlıyorum. 

öldiırdlığunü ciğr nince belki tak • ~ Adın ne? 

dir bil edecl'kti. - Meteos Ma.vıomakis .. 
Cin Ali bunları vakUyle düşU.n.. _ Rumsun, dC' ::ıl mi., 

medQ.'İn" üzUldu. 
- Hunu sonnanızn !Uzum yok. 

Lakin kendisini çabuk toparla - tur s:uurım! 
mağa rncobı.ır oldu: zira artık ko... 

- Hakkın var! 
rar verilmişti: hattil. ok yaydan 
çıkmıştı: macera.mu, Martineze 
anlatmq; bulunuyordu onun yanın
da. bulunan korsanlnr dn dinlemiş. 
lerdi. Simdi Ali her §eyın doğrusu 
nu söyle:mls olsa bile acaba inıın
dıraeak mıydı? Ne Martınez ne 
d diğ rlerı, delikanlmm son sözü 
üzerine, susacak değillerdi ; vnlaıı.. 
ctlığt hemen meydana çıkacaktı. 

- 12 -

Vi1:enzo çenes ni. kenl'tlemiş o. 
lnn cllPrinc dayamı .. başmı hiraz 
sağa eğmiş, adctn tatlı tatlı btı. 

lnyordu. Onun senelerdenbeTi bu 
şekilde konuştuğu görlilmcmiıJti. 

kardeşlerinden ve arkadn.şlann • 
aan ziyadp korsanlarla birlikte zi 

ya.fcte gelmeğe haklan ol!ln kü • 
rckçiler bu vaziyeti hayretle kar. 
.sı1amışlardı; sonunu merak edi 

yorlal'dı: 

GAP.İP Tl-:S Düı.--ıJER... ti:Vicenzo sorgularına devam et • 

Cin AH dalgın dalgın etrafa göz 
gezdiriyordu. Vfçenzo hiçbir yeni Adamıım benden izin almak-

ziyar<'tL-ıde bu derece kayıtsızlık 1 scızm seni getiren kuvvet nedir? 
1 c :ı.ret midir vok a gaflet mi ~ görmem tı. Tuhaf kn~ıladı ,.e .... , 

•ıır. (T>euam1 1·nr) 
yumrugunu mastı) il vw-arak rum. 

ca bllğırdı · 
- B:ınn b t, çocuk! 
.Ali ga)' et SPrbest konu mnğu. 

karar vf'rmiştı: J>('rvasız ve endi. 
~esız görlinc> ekti; znten onda bu 
kötu hısler ıındı hemen hemen 
yoktu. Kımden korkacaktı ve kim. 
den endişe l'decekti? Korku ve 
endlşenın zntcn fayda , ,>oktu ki. 
Buradn, kalenin ıçind "e u , ah
şi heriflerin msmda sng ka mak 
için ne W.zırnsa yapmak 15..zınıdı 

Daha n olabilirdı? Öl mil? Bir 
tPk söz. hattll. JcUçilk bir iş:ırP.t 

bunun içın yeterdi. Sözde ve ha.. 
rekctte en az karşısındakine mL

savi olınası icap ediyordu. Bu I'. 

kilde başladı. Viçenzonun ~endi. 

sine httap ettii!tnl ruıJa.nuımnzlık -
1.arı geldi; orada, etLğmda, solun • 
da ven e.rkosmda, Wr ~ var. 

~ etr.ı.fma. -beı1andı. 
~ <'ıkıştı: 

Yeni Sabah 
H(l ('yln Cablt Yalc;ın "lstanbulun 

imarı plilnı dotayı.'Jlle., başlıklı makn-
1 slnd lstanbulun ~mar işleri nraam. 
da yeşil sahalara genış o1r yer ayrrı_ 
dığmı apartınuı.n aalgınmcıan .sonra 
a(;'llc,;SJZ ve bahc;e31Z kıılıın lstanbul 
ı in bunun pek yerinde olduğunu kay. 
d :dcrek gazetelerde buna dair oku • 
duğ'u bir aber b his mevzuu yap. 

maktadır. 

Bu h bcr gore, lnuır pH'mmda ye. 
.şll ııyn ayrılan yerlere nuıU&ya:n 
arsalar başkasına satılmıyacak, bele
diyece istimllı.t< cdl!ecekUr. Ancak bu 

anıalardan şlmdflık yalnız ilk be~ ae
nelJk imar programında dahli YE!fil 
sahalarn rnsUayanlo.r lstimtl\k edUe
<ıek, fa.kat ilk beş ıı nelik plAnı takip 

d n dcvrcl<'rdc bahçe yapılacak yer. 
lerc dUşen arsalar Uzcrine bina yap. 
mak mWıaadcsi verllmiyeoektir. An • 
cak arsa hlplerl yapacaktan bina
nın ileride belcdiyeee yıktmlmBl!lllla 

~ E'<lildlğl takdirde buna mum ..... 

Bosta:ıcı ve J<•enerbahçf' tramvay 
hat tı.ruırn bırleşUl!'i depo Uıııuıyonun

d ı ~Un gece t-lr knza olmuş ve ku~ • 
lıklı gel• n iki nr:ıl»ı trnnway hı•ttı. 
ın u ı, ı R öTm ın--yuzunaeıı ·-çnr1rışnı ı • 

ardır. Çarpışma sonunda 17 numarnı 
Bostancı urabası yoldan c,;ıkml§tır 

Bu y1.ı7.der. tnınıvay münakıılt'l!I b ı 

bu~ık ıınat kadar teahhure uğ't11mı~
tır . 1n.sanca blr zayınt yoktur. 

KUCUK HABERLER 
• Yc-nl n!Uus nıUdUrU Hulusi ~ren, 

ı;nzıfeslne başlamu,tır. 

* Snn gün!Prdı• memleketimızc ln
~ıltcredeıı külliyetli miktarda yünlü 
mensucat gelmiştir. 

Yeni mahsulün 
mübayaası 

devam ediyor 
Ticaret Vekaleti. Çukurova, 

orta Anadolu ve 1'rakynda mah. 
sulün mübayaasına devam et· 
mektedir. Vekalet, bu seneki 
mahsulü tarlada iken de.i{il . har_ 
mnn başlayıp anbara geldikten 
sonra satın almaktadır. Bir c;ok 
~·erlerde ha at yeni başladığın 
dan geniş mikyasta mütayaata 
onbeş yirmi gün sonra ba:;lamış 
olacaktır. 

---o---

Heybeliadada bir 
fırıncı hakkında 

tahkikat yapılıyor 
Heyt;cllada fırınının 111.1 ar.lanın !h

tiyacı olan ycvmıyc 201> francala ye. 
rinc lM francala wrdl~i Yak! ş!kfı. 

)'ellerden anlaırıtmıştır. 
Yapılan tetkikler nct.c,.sındc Bıır. 

gaz adaııına göndcrılcn trancaln a!T'. 
bıııajları lc,;lndc r11poısu:r, eşhaM ait 
eınbalııjtı francıılıılnr bı·lunmuştur. 

lfııamafıh. fırıncının mevcut un<1an 
1 i5 klkısıınu lşlcme:.'llğt de tcııbit c
dllmlşt!ı-. T11hkıkal yapılmııktllclır. 

izmirl ~ ler 

muşlardır. (il 
't'.t\rk luodmuı.rmm uc b r '/j 

altında bıılunduğu deVirlerilt 
1 \ o•t lnU.sap etmr.k cesaret n ı; - 11 

!1 k teml!illnde de polis taraııııd el 
klf edilmiş buluntuı A!Uenltı d 11 

ı b-JgUn Br.kırköy ha.stanestrı 
d111\arak. defnolunacaktır 

Adliyeye verı1et1, 
ihtikar suçlular' 

~ \ 
Fiyat murakabe bürosu, C"· I 

·uıtanııan ayı U:r.UnıU adtt "'",, 
d tl' ıso ırnrıışA sntacal!;• yer e , 

ı>LıJ -" yn sa tan bı r Ç'I. vcı ile ka ~'l pl'r· 

• UslcUdanl:ı Seıfiml!ızda bo kkallık 

yapan Hchlce adında bir kadının yo.. 
tunu keserek paralaımı ı;aspetmek is. 
Uyen Hulfuri U~ Hamit. ulin blrin<•ı n. 
''lr C'PZll ınahkemeslnce ikişer sene 
dordor oy hapse mobkOm edilmişler -
dlr. 

Muallimlerin tatil Fuar esnasında Milli 
müddetleri bitiyor l Şefin /zmiri şereflen • 

ğı kömlır !'lıtuılarını tcıptı\ll ır 
~crlndt:n ö Jctcn C:ılataclB 1111 

c!1yU adliyeye vermiştir. 

~ 

o'' Alınanya lzmir fıJ 
Orta tedrisat muatılmlerinın lzlnlerl • · l 

16 ağusto61:an itibaren, ilk tedrisat dirmesinı ıstiyor ar iştirak ediyor 
• Dahiliye nıUale,şar nıuavın l Şefik 

Bıcioğlunun Afyon vallllgt.ne tayini 
,ı. lik!!ek tasdlka lktıran etml§tir. 

• Şehı:imlzdc bulunan emniyet u.. 
mum mfülUrl! Osman Sabrı Adal dlln 

mualllmlertnin ı;ıo;lnleri l.<ıc 1 evlülden 
itibaren kaldınlacaktır. Muallimler, 

u tıırlhten lllbarer. va.4lfe bnşındn 
bulunacaklıı rdır. 

viHıycttc örfi idare komutanı Ali Rıza Arkadaşını öldüren 
Artunkal, vali ve belediye ret.si LCıtfi 

Krr<lar, emniyet mlldür vekili Saltı. be§ Sene yatacak 
ho.ddin ve belediye relıı muavini Lötfi Tnhsln Durmıızglder. Osman ve 
Aksoy ile g6rllşınll§tür. Hamdi adında Uç arkada§. geçenlerde 

• Karpuz. kavun me\•.si.mt başlar Eytlpten Defterdara gtdr.rken bir µa .. 
ba§lnmaz seyyar satıcıların sokıtklan ra mceelesınden dolayı kavgaya tutuş 
klrlettlklcrl görUlmllştUr. Alftkadnr• muştu. Kavga kızı.şınca Vunnazglder. 
ıara yapılan bir tamimde bu halln bıı;akla Osmanı öldllnnUş. Hamdivl 
önüne geçilmesi blldirtlmt;llr. 

1 

do nğır surette yarıı.laml{Stı. Kallı, 1 
•Haftalık mizah ınecmuaaı "ARbıı. dDn, birinci ağır ceza mahkemesinde 

b .. örlt İdare komutanuğmea iki be§ sene on yedi gün hapse mahkQm 
hafta mUddetlo kapatılmıştır. edflml§tir. 

hilt ederlerı:e istedikten gibi bina yap 
tırabileceklerdlr. 

HUeevln Cahil Yalçın aon noktayı 
uygun bulmıyarak diyor ki: 

"Sabırsızlıkla beklr.dlğtnılı. \mar te

ıebblı,.Jt.r\nln hayırlı neticeler "·ermı·. 
ıtine C'.nıgt·I çıkanoak defli, bilWlle bun 
lan kolayıa,tınnak "·e teıfç1 etmek bl.. 
1:lm için bir \azifııdlr. ""'akat bu ıaa.. 

'ır:lı l lu ıwı.yetc içinde en mtıbi.E'tt:m 
şahsi haklara sarar wnnek ......_ 

temin edDn.mne güı. kapamağa lm
Jı:l\ıı JOktur. Bet Bent' ııonra her daki.. 
im yık1tnlabilmek artlle hicMr ar. 
saya, hiçbir bina )-ııptırdması kabil 
değildir. Bu, ancak zaJllrf bir mn.ıa.. 
lldeden ve kolayldrtan lbarel küM!ak
ta . .Amıl!ti bir ~·dul J(tirühnl 'fJCt!k. 

Ur. Ömrü bet 9e21eye lnhhıar edetıek 
bir ajWt.uawı, flll ~ dWııkAa lııe!t _,......_ __ er sım • 

lir. Buna MrfPdilı•ıı ııt•rnı:ıJ rnlıı fai' 
ve kfırr da inı.lnıam e<Jı!ttktlr. Binaen. 
aleyh bu prt da.lreelndf' yapılan bina. 

lana kira bedt'li ılmd\kllnln bftkl 
dr. dbrt ~ mislini ~CÇl"<'t>ktlr. Böyle 
blnıılara kira<'ı çıakcağına ı'htımaı 
verilebilir mi! Buma ihtimal vel'mf'ık 

tıııtıınbul ı~·ın ayn ve yı•nl bir ft'l!kl"t 
tefkll edPr. Qünkü eh-ardaki t•vler ve 
dl\kkl\nlar iı;ln de bu beş <w•ne ömür. 
il binalar kadar ylil<Mk kiralar ı.t.. 
1Dt'I~ ba§layacak ve nf'ti<.'W'de hütiin 
!!-Ohlrde kiralar MID df'~e artacak • 
tu. Bu artq mtlnhııınran bu tt'clblrdM 
eYVelkf mal sahtplart için bir plyanıo 
iknunlyeı&i teeJdl edf!CCktir. 

Fakat, tstanbu.I halkı beş ""'e ö. 
marul aparhman ' "' twlPnı ltiznm g& 
t~ kirayı ~lyttcklt'ı1 ~n. 

cleclljlıuk gtW. bu mÜMadl'I ...,hinhl 

__. ~ ,_....... ~alrt.wr -

J;:1t1ıı. 2~ (llt1S1'Sİ) Fuarın 
bu seneki kfu}at merasimine 
ba vekilimiz.in riyaset etmesi ve 
fuar esnasında Milli Şefimizin 
lzmiri şereflendirmelerini rica 
maksadıyla belediye reisi Dr. 
Behcet Uz. Ankara)·a gitmiştir. 

ı . ·•·• < \ \ > - Al~ Zilli! ' w•~ • ol • ol)P 

hiik{ımetl lzmir "ntrrr ·'!' ~ 1~ 
ıtrına rcsmPn i.')tirak cde~,rl 
dimu.ştir. Bu m111<cıatl11 ,r,t 
gelen mü tehas.<ı1s blı h0~1,.ıı 
saraymda kPndllerlıle a) .,p 
susi pavv<>ııda tetkikler ~ 
sonra B~rline gitmtşıcrdir. 

Bu yıl yeni liae ~ 
açılmıyacak , Yanlışlıkla tu~.1~ 

Ma. rlf vek!let.lnln , mektep ihtlyaı:. İçen bir kız, ol 
ları etrafında muqtcllt vi!Ayetlen.Je ı: 1 
yaptırdı~ı tefti§ler l!!Ona crınişUr. Al•. Samatyada Kasap tıyjl$ ı.ııtt' 
nan neticeye. gört• bu yıl, yeni l!sclcr I sinde oturan Hasan kızı fc ıı•:, 

ııı·IJI r:J açnıaktan zıyade ıı.se ve ortamektcp... . da genç kız dUn yanlış 'tıı"" 
lere ıımıf 11.A.veai ne ihtiyaç giderllmı-. rine tuznıhu içmiştir. yet ~ ". 
ğe c;alı~ılac11.ktır. ıar lc;indc Hasekl hastanı-.st:ııııt 

lıtrnk tedavi edilmek ıste 
çok gec,;medcn ölmllştllr. tC,.r'ıı 

~eo,il SAhnya tf'Mdüf Nl""1 ıınıa Mhir
ll'rl mlllklnlndl' n iııtlfadcdt n mahrum 
Pdilml'kten be,l<a bir nı•tl<'f! l'klf' P.dlL 

Aı:füye doktoru En\l'er ,.eı1"!fv' 
dın gömUlnıe.sin<' ruhsat 

~.,. 
Tıp Eakültesi d~l<:i 

mht"Cı•ktlr. k r.ıtO 
ittrıır t'tmeltdlr kı ı .. ttmlıll- kıtnıınu. bir aza ge,. ,ot~' 

na bb pt:k geni manada anhımap 1 'I'tp !akUltc.<n dekanı P ot 
ve kıınunun nıhun1ı1 te<-a·1.1il' Ptm1:ı{ı• operıılör Kemal Atayı:ı:ı ~!'~# 1 
me~·iı gi>ııteriyoruT.. lııttrıı!Ake ırncıık kazası netleuinde kolu ırıc:~ 
mua,nen ~rtlar clahilind•· 'bir utnm.'t eMOrle ~lutmletir. GeÇl'llif 
-kllnde cevaz V«'rllmlftlr. Bu prUar rt 
1T" z. ~,,.,, blru. nıUa.<unabakAr -7.arll\ f(•li\kk l- ~ r 
den ve rastgf'~ lstanıl&ldel't! müsaade ~ 

etmPkten ~ekl•~k IAznndır. Onun ı. Adliye vekili Ati 
cln·beledlyf'!nin tabıllMat oluntu 7.aman d'" dü 
laUmJ.Ak edecıell karariyle bir .ıa. " on 
ktm ,'lltandatlann mallaıını muattal Onbeş güne yakın :ıııtr ~~ 
mtm&j'a baklunuz olamı>·ııc-ağı kana. beri tchrirniz adliye da1~pt! 
atın~1m. ttrttml&kte en Mrln<'i ~rt ' kıklerde bulunan adliye g.ı11ıd 
m6lm bedC'llnln petlD olarak Wenme- :Menemencioğlu dUn al<§ 
lidlr. İleride lllttmWI: edilmek kaycll- le Ankaraya dönmil§tOr· ~ 
le " beledJye tanılUldan hiçbir taah.. Vekil gitmeden e-vvd ı;ııl>ıt JI 
bW tar.ananmn ......... ..,.Ule bM.ı verdtğt beyanatta 1&6 ~ '-
fttandaela.rı rmllanna tlUIM'nıf'tan ıo lira maa§tan 15 ııraY'cıell' 
mıenetmeJk ~ eı;aıüyeye mu. nl, zabıt kAUpUğınln; 1" 
luıllftlr • ., ..,,ı haline ~tlrllecf' 
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4ııı h harpte Amerika
arbe girmesine 

, t'tluhalif olan 

{Şçj lideri 
~on Muni 
~~erıkanm harbe 

"ırınesını ist.yor 
{'ç ge<•P ü!ltii...,t .. hombalıuııın M• ko\"tl ıla Kı7ıl ıııeydsntla So\') ot ııı;kl'rlt'rl ınu ı~nl Uııdıennl t.nrnfrndan tetuş cdUI) or 

~ l'>ko, 23 ( ~.A.) - Gc
g,~ Birleşik .Amerl.kanm 
ı u c•sine muhalefet ctm s 
~ri Muney şundi Ame

..:ı:.w HAVACILIK BAHiSLERi 

•:" b· e müdahalesi lehinde 
~y ~ldinneı 'edır. osllovanzn bombardımanı 
~ dıyor kı·· 
~~·tıı h • 
.."Tl ta arpte muhnliJtım zira 
~ ~ınen ticari bir harpti, 
~ ~lrleşik Amerikanın ve 
~lıı tlığer kısımlarının Hit • 

dan hır dünya temerküz 
~. llıuactıl olacak bir nnzi 
· dahilinde esaret nllma 

bG a .tnuhalefct ediyorum. 
~.:''1iyetlerimizl ınuhnfoza 
ııı'.''%ıekt•;ı;.ımiz lazımd'r H· 
~ ~· . 

' ki Muneyın geçen harp 
· h:kernesi Birleo:ik Amı>rik 

• {ecanh bir muhakı:>mesi 
ıı· Qlldi~ı 1 !.116 d:ı Sanfr.ıı~. 
<>İi:nıitlf ı..--..;:n. tın mu 
~ak sucw1dan müebbet 
IJr kürn cdilmi ti. Mu ney 
"l!~ Sene kaldıktnn sonrn 

~. 1919 da serbest bıra. 

Alman havacılaruıın şark cep • 
hestnde faaliyete baŞladıklatı gUn 

denberi, efkan umumiye Sovyet 
arazlsıne do~u şiddetli hava akm 
ların.n yap1\mnsmı bekliyordu. G<>z. 
lerde her gUn gazete sütunlarında 
bunu haber ,·erecek resmi tebli~. 
leri arayıp duruyordu. . 

Son gelen bJr SO\'Yet ic.bliğt mllı 
. 1 ,,,...ıMLı ı.1oskovaya 

,·er ta .rar !CI eı>-- • 
'" .--..1 ,. nı iddia ettikten .. aI5I- ~._.., ... " 
bir ha''ll taamızundan bahsetmek
tedir. "Moakova radyosu, 200 d<'.U 
fazla Alman tayyaresinin dUn ak. 
s:ım Sovyetler Birliği devlet mer -
kezi fizerlnde uçmağa teşebbüs et. 

tığini, faka.t bu teşcbbüsUn aka • 
mete uğradığım ıbildirrniştir. Aynı 
menbaa. göre, ancak bazı tayyare • 

ler §eh •aptbt~q~l9~. So et 
-r-..... ... '"'ta,~e dafrib&t&Y")"al -

rı 17 A iman {iyyareJ ıtıIŞUmıüş. 
!erdir. Moskovada yangınlar ~ık
mış ve birçok kişi ölmllş ve yara. 

Yrzaa: 

~tebi profesörlerinden 
lsveçli 

'· 'ıleng'hmn 

lanmıştır." 

"Hıçbir askeri hedefe bomba 
is3.bet etmemişti. Tehlike işareti 
beş buçuk saat sürmüştür." demek 

tedir. 
Bu haber gösleriyor ki; Alm~n 

tayyarecileri Moskova üzerine b~r 
baskın yapmışlar ve oldukça tesıı: 
icra etmL51erdir. Sade.ce on yedı 
tayyarenin düfiJTUlmüş olmas~da 
bir fevknl~ceJk yoktur. Şimdiye 
kadar Alman maltamlan, yapılan 
he:- hava taarruzunda ve yapıla • 
ca.k her lbasktııda. ıştirl\k eden tay. 
yıırelerin yüzde onunu kaybedeb!
leceklerini tasarlamışlardır. 

İki yfiz tayyar-elik bir o.km srnı. 
sında düşman hatlarmda bırakıla~ 
c•n yedi tay,> are .ise yUzde on nis. 
betinde dilşilktlir ki, mihver hava. 
cılığı için yüzde bir buçı.ik kadar 
bir kazanç da vnr demektir. 

Moskovanm bombardımanında 
düşllnfilen nokta bu değildir. Dn· 
ha ziyade Mvskovaya kadar soku. 

(§~~ 
ORDU 

. 
Çı!ıTtree: 

B. V. 

~ 
~ta· 

- 87. 
le 11P değil!, Ben bir 
~rlctir ki bu istnsyon

~Plıcıeruyordum ! Niha • 
\ ~l'r ha11ettim ! Mükern

ta değil mi? Radyoda 
'n:.krların masum bir tr
'lta bir suretle seçilip 

tbu 1• olacağını kim a.klı
ı:ı..' lr, de.ı;.:l · ., 
.. , 6' mı ... 
~he yok! .. 
~I~ . beri tarafta ıstas _ 
~ adam beklediği ce. 
rıı.. eUphe etmeden, nL 
~ haııer yok!.. lyl değil 

1\ hıt bıiık nunel ! .. 
~garip ve hayret ve

'l)ıı.ı ki ben şahsan md
~ ~rtnın, hic; fnrkohınmı 

tı.da, cnsusiuklnı a fı. 
~ıldıgı hakkında 

bir fıkir edinebildim. Halbuki, 
bundan sonra, yine bu dostumun 
delaletiyle rad.}onun daha mUhlm 
ve daha genü bir şekilde ve haki.. 
katen pe:k iblisçe usullerle i5e 
yaradığını öğrendim. Memleket • 
ten memlekete, kat'iyyen altla en 
ufak bir şüphe gelmesine lmkin 
olmıya.cak §ekilde gayet mufas • 
sal ve fevkalade mWıim raporları 
masum radyolar vaaıtaalyle ver .. 

nin mUmkUn olduğu° göıiilüyor. 
Bunun için blr ıarkı veya lbir mu· 
siki parçaın kflfi gelmektedir. Siz 
nerıs bir musiki parça.smı dinledi· 
ğınizi zannediyorsunuz. Halbuki 
öbUr tarafla bu musiki parçumın 
notaları klmilen §lfrelerdcn iba • 
rettir! .. O notaları zapleden adanı 
derhal bu notalann şlfre6int açlı

rak bUttin dünya kar§mmda zerre 

labiJ.m..! ve beş buçuk saat süren 
hır tehJike ışa.rctini vcrdirebiL 
mcktedir. Denebilir ki Alman hn 
vacılığmın şark cephesi,,rı ... ki top!•~ 
ve en müessir hareketi bu olmuş
tur. ÇUnkü, bütün hatlar boyunca 
kurulu olan Sovyet mUda.faa 'hat • 
tını gecmek pek de kolay bir şey 

görülemiyordu. Bugün artık buna 
muvaffak olunmuştur ki, burulan 
sonra da ibu çeşit t.aarruzıann bL 
ribirini takip edeceği düşUnillebi • 
lir. 
Beş buçuk saat süren bir alarn1 

sırasında bu jki yüz tayyarenin 
1ı;-sııasız baskı.at altında Sovyet zn
y~tınm fazla olduğu tahntin. edile. 
bilır. ~88Sa böyle. t>ir tapmızu 
•ulhv ı luı.v~ığuıın baijoa.ra.ınıya _ 
cağı ve Sovyet mUda!aa; hatlannı 
~iman tayyal'eleri.nin geçemiyece. 
gı kanaat.ile kendilerini ka.ndırmı 
buluna-ı l'.alkın alarm i§nretinc 
karşı fa.zla. bir §S§kmllk göstermiş 
olması da alda gelebilir 

liiçb!.r askeri hedefe bomba isa
b~t etmemiş olduğu ihtimali va • 
nttir. Fakat Kremlin sara.y:rna beş 
bilyük ça.ph bombanın tam olarak 
isabet etmiş olması da gösteriyor 
ki, mihver havacılan tasarladık 
lan hettcilerc kl:l.l"§I beklenen isa
betli ııeticeleri alınağa muvaffak 
olmuş:ıudtr. Bu hal, biraz da Mos 
kova ' ~erındc yapılan uçuşlara 
karşı yer mUdafaasınm ve bava 
~uklı.bclesinin büyük Britanya a. 
aalanndaki nıUdafaa ve muka.bel" 
de:rec:&nde kudretli vP kuvvetli 0 1 

~ıgma insanda bir şüphe uyan • 
rurmaktadır. Çünkü bu~ne kadar 
İngiltere adası Uze;ine ve Londrı: 
ile clvarma tevcih Qdilen Alman 
taarruzla.nnda ciddi h<>defler üze. 
rine olan isabetlerle, kral sara~ ı 
llzerinc atılan bombaların isnbe• 
yüzdeleri :Pek düşüktür. Bunda 
~ilıver h~vacılıınnın topluğunda~ 
r.ıyade, mudafaa edil~ek hedef ci. 

kadar perva ebnesinc IUzum kal. 
ma.dan saniyesinde en tehlikeli ra 
poru bütün tnfsilAtiylo almış olu. 
yor. 

Denilebilir ki bugün radyosu ol. 
roıyan bir casus, bir casus sayıl -
maz. Fakat casus radyolarınm, 
bildiğimiz radyolardan farkı var. 

dır. 

:gsase11 farklı olması da gayet 
tabiidir. Çünkü radyo her yerde 
ilk nazarda şüphe veren bir cihnz 
olduğu için .işini gayet glui gör • 
miye mecbur olan bir casusun ko. 
ca blr radyoyu yanında dolaştır • 
ması elbette makul bir hareket 

olamn". 
Bunun için casusların kullandık. 

lan radyo cihazlan bildiğimiz rad
yolara bementez. Daha doğrusu 
easws radyoları her memleketin 
teknik buluşuna göre değişir. Bu_ 
gUn birçok memleketlerde bllhas. 
sa dı.Suslara mahsus radyo imal e. 
den, yeni ve da.ha mükemmel ti.p
ler aramakla me§gul olan hususi 
teknik müesseseler ve müteha11sıs 
lar vardır. Bu mUtehassıslar he,r 
an, her yerde gizlice ve koll\ylık. 
la kullaıulabilecek gayet küçUk 
mikyasta radyo cihazları ya.pmnk 
için ça.I~n:lar, Zira, radyo neka • 

varına yerJe§tirllen müdafaa siste. 
minin kudretini görmek icap eder. 
Ve Moskovanm müdafaası da Lon.d 
ra mildafansı kadar şiddetli bir mu 
ka:belede bulunabilmiş olsaydı, 
ICreınlin sn.rayına beş tane yerine, 
tek lbom'ba isabeti yüzde doksan 
bir ihtimaldi. 

Mihver bombardnnancılıırı bütün 
hatlar boyunca. olan mUdafaa va • 
sıtalarmı aştıktan aonra Moskova 
üzerinde kesif bir muknbcleye te
sadlif ebnerohilerse, bu hareketle. 
rlni sık sık tekrar etmekte bUyUk 
faydalar göreceklerdir, Bu suret _ 
le .Moskovayı devamlı bir tehdit 
altında, halkı da daimi w korku 
içinde yaşa.tarak nonnal hayall lboz 
muş olacaklardır ki, Sovyet ordu . 
sunun ıgeri çekilişi sırasındaki bom 
bardunnnla.r, asab üzerinde fnzla 
tesir yapmış ola.eaktıı·. 

Moskovanm harbin ilk gUnlerin
deki bir defalık boınlıardnnanm ~ 
don • · di, Stalln tt.mnı... 
yıırıldığı v:c Sovyet ordusunun 
Moskova ve Leningrnd civıırlarm • 
da t'lplanmağa gayret gösterdik • 
Jcri bir sırada tekrarı ve muvaffa.. 
kıyet elde edilmesi tam zamanın. 
<la yapılmış btr hareket olarak gö. 
ze çarpar. 

Leııingra.dm müdafaasına fazla 
ehemmiyet veren ve burası için 
husus! bir ordu ile 3000 tayyare • 
ilk bir kuvvet ayıran Sovyct Rus -
ya ımakamlan artık Moskovay1 da 
dU§ünmeğc başlayacaktır. Büyük 
bir ihtimalle, Moskovaya kadar 
uzanan ve beş buçuk saat halkı 

tehdit altında bulunduran .bu mih. 
ver hava. a.kınmdan sonra Mos!tov 
hava müdafnasmı da takviye ede. 
<'ekleri beklenir. Ve ancak bu su. 
retk-Oir ki, Moskovalılann mnne -
viyatmı kurt.ara.bilirler. Yahut da 
ordımun çekilişini, dilşmanm hava 
baskısı altına girecek olan Mosko. 
va halkına duyurmamak suretile 
burada bir panik uyandırmaktan 
vaziyeti kur\,armış olur. 

SovyetJerin buradaki müdafaa 
sistemlerini takviye etm<'leri. milı 
vercilcrin akınlarına devamları 
bundan sonra her an beklennbil'r. 

dar küçük ola.biUrsc o kadar i.'je 
yarar. 

Fllhn.kika alıcı radyo cihazları .. 
nın ga.) <'t kiiçük mikyasta imali 
gtlc bir iş değildir, 

Esasen bugUnkU radyo cihazla -
rmm büyük olnuısı teknik b:ıkım. 
dan ziyade gösteriş ve sUs bakı -
mmda.n tercih edilmektedir. HakL 
kntteyse radyo clhazmm temeli . 
ni t.şekil eden ruetıer küçük bir 
yer tutmaktadır. üstelik bildiği _ 
miz cam lambalar yerine madeni 
liimba da keşfolunduktan sonra 
bu mesele taınaıniyle halledilıni: 

gıbidir. Zira, malümdur kı, mnd<'· 
nf ambalar, birkaç santimlik ma . 
deni bir levhadan ibal'et bulun -
maktadırlar. Bunları daha ha.ssss 
ve daha kllçük olarak imal etmek 
de mUmktlndür. 

Onun için alıcı radyo makincle.. 
ri bir cebe Stğaeak derecede kü
çllk mikyasta imal et.mek mesele 
teşkU ct.mez. Hattiı 5 ve 7 llimba. 
lı ve bUtUn dlinyn merkezlerini n
Jıı.bllecek mükemmeliyette olnn 
böyle kl.iı;Uk casus radyoları dahi 
ya.pılahllmektedir. Velhasıl, bu • 
ı,rün umumiyetle. casuslnnn kul • 
lnndıkları mnlüm olan radyolar k::ı 
lm ibir sigara kutusu büyüklliğün. 
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Hatıraıarı yazan Ançı ııe e lbrablm Be~ 
Mevleviler, BeklRşiler, Kac.liriler, Rufailer, Sn'diler. Bede. 
viler ve Halvelilcr hakkmdu - Gönül kırıklığı babında -
Müsil' pasanın Selimiyedeki avizesi - Ceııabı Hak kırık 
kalblerdedir . 

Mevlevilerle beştaşilerin manevi 
ı.ttıhatlan va.rdll". Ehlinin malümu. 
dur, Şu sözden de bir dereceye 
kadar maHim olur: 

Mc,·lmilerle lıt>ktaşfü•r <'.ans17. 
\'e meysiz, 

Kruli rilerlc rüfaflcr a~ı.~ız \'e 
at c ,siz, 

Sadilr.rle bede,·ile?r <'tı7bcsiz ve 
donsuı, 

Jlalrntilerle ccı,·etiler lalt tz \:t' 

sünbülsüz olamazlar azlı.im, 
Mı'inay:r zahirisi malfı.mdur. Mii. 

nayı işareti budur ki: Mevlevilerle 
bektaşller mahbub severler. Zira 
ki mey için muhakkak siki lfı.zım
dır. Stlkfsiz mey içilmez. Mey ile 
ney, saki ile piyale tevemdir. 

Hakikate gidersek, mllrşidi kil.. 
mil cdılen feyzj Rabbani piyale. 
sinden §ar&.p 8.§kı nüş edip mesti 
Uiyakal olma.ktadır. Daha. ileri ve 
içerisine gidersek, bizzat kendisi. 
dir, sfı.ki, bfı.kl ıulta.nım. 

Kadirllerin nşkı inkar olunmnz. 
Hüfa.)'ler de ateş yerler. Biz şarap 
ıçnriz. onlar nar şurubu içerler. 
Sa'di ve Bedevi sahihcı.n ehli c~e 
dir. Donar ise (müşkül açılıyor) 
Dikkat etmeli remze! Halveti ceL 
vetl bizzat cananın bahçesinden la. 
le ve sUnbül (ruu sen bil) devşirir. 
Yani envaı şükıifei tecelliyatı rab. 
bani ile dimağı maneviycsini pür 
neş'ei zevku snfa eder. 

Hele Na.kşilcr .. a.rUk onlım sor. 
ma ki onlar göze yar ve ağyarc 
gliven~ıeyip kafileyi bir ncaip yol. 
dan götilrürlcr. 

Bir tarihte 1stanbukla Üaküdat. 
da mecazibdcn bir zıı.t varmış, is. 
kele bnşmda durup ibir p:ışanrn bi. 
risl kay:rğa binerken elindeki değ 
nek ile sırtına vurmuş. O gün o 
ııaşa sadrawm olmuş, Herifin de . 
diğj gil7i sen buradan git de .ister. 
sen sadramm ol. Meşhur mesP.ldir, 
göz görmeyince gönül katlanır. Bu 
sahnıyı a§k ve vtı.dü cenunda Vt' 
bela.da şimdiye kadar böyle ne )ta. 
dar gönUI peri3anlığı çekflm.iatlr. 
Ne çare, bu yolun kanun ve Adatı 
böyledir. Bu yolun neş'e ve mu. 
habbeti de bununla ~.ıltar. Sulta. 
nun ! Bu gönül kınklı~ ile orsa bo. 
ca giderken Müşir Arif paşanuı 

Edirr.ede Sulta.nselim camiindeki 
avizelerine çatıp gönlüm gibi kır
dığımızı anlatayım: 

1318 senesi rebiyülcvvelinln on 
ikinci pazartesi gecesi, leylei vem.. 
dP.tı nebevi olma.c;ile, alelade, ak. 
sam n•ıma.zından sonra Müşir Pa.,_ı. 
hazretleıini ziyarete gitmiştim. 
Huzurlarında evvelce gelen iunlr 
ve zıı.bltan vardı, Şerbetler geldi, 
içildi. Bir on dakika kadar huzur. 
lannda bulundum Bilmem neden, 
bana hiç iltifat ebnedi. Bu gibi ge
celerde huzurlarına gittiğimde "ha.. 
cı efendi, yaLc;ı namazrnı nerode 
edil. edecek8iniz nasrlııınrz. iyi mi. 
siniz; maşallah ' havalar da güzel 
gidiyor'' gıö! iltifatlnrile gönlümü. 
zU a.lrrlardı Bu sefer ufacık bir il
tifatta bul~nmadılar. Azizim, ~5 
nül denilen şey g-crçi insanın icin. 
de ise de tahtı idare ve hlikmli ta 
enrrufunda cırvıı,ıır lrıı>cındnn ha. 

de bulunmaktadır. 
Bu radyolarm fevkalade ışe ;>-a.. 

radığına ı;ilphe yoktur. Zira bugün 
a kert muha.bernt hemen yalnız 
telsiz ve radyo muharcbatma inhi 

sar etmiştir. 
Mn!Um olduğu üzere harp cephe 

!erinde dahi emirler raci.} o vası. 
taslylc verilmekte, motörizc kuv. 
vetler kı1ntllen radyo makinc>leri. 
le teçhız edilmiş bulunmaktadır. 
Tanklarda dahi radyo vardır. 

Rlnnennleyh hir casusun clindc

kı casus ıııdyous, her türlli askeri 
muhabere. ve muhavere raporları 
nı ga.}'Ot kolaylıkla ve ınükcınme· 
len alııbflir. 

Cnsus radyoları, bılahssa, Pcı _ 
lonya harbinde beşinC'l kol ca -
suslan tarafından geniş mikyastn 
kullanıldı ve bUyUk bir muva!fa. 
kıyet elde edıldiği görüldü. Bu 
radyolar sayesindedir ki Polonya 
ordularının ve hnttı'i genel kur -
mnylığmın en kilçük hareketleri 
derhal düşman tarafından öğren!. 
lebildi. O derecede ki Polonya ge .. 
nel kurmay heyeti harp başladığı 
andan itibaren toplanıp vaziyeti 
tetkike Ve> har<'katı ldnreye dahi 
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:-iç btr ş<'ydir. GönUle söz :ınlatmnk 
birnz müşküldür. Bizim koca buda 
la gönül mUs.ir paşaya küstü. Bu 
cfkfir ile yatsı namazını eda için 
Sultnnsclim camil şerifine gittim. 
Orada müşir pn.5anm avizeleri var. 
dır. Bu gibi mübarek gecelerde 
ispermeçet mumlarUe tC'zyin olu . 
nup yanar. Yine öylece yakmıslar
dr. Erkanıharbiye tahrirat knl<'mi 
hulefnsından bizim .Aşık Galin Bey 
oğlumuz gelip yammn oturdular. 
Zaten kendisi vilcutlu mlil<'hham 
olmasile sıc3ktnn b~ar oldu, kal. 
kıp Bnümüzdeki pencereyi açtı. 
Derhal oradan güzel rüzgar esme. 
ğe b!lSJadı. Herkes de memnun o. 
lup 'rahat teneffüs ederek "ne sU
zel oldu!" dediler. İşte bu rüzg8. 
rm zuhuru avizenin mumlanna tc. 
sir ederek mumlar c>rlyip {itille'ri 
uzrunış, fitillc>r iki tar """ -~· ·1·t. 
meğe o canım billlur şişelore atf'~ 
vurmuş. Şişeler başladı çotlruna.ifo. 
çat ıınt kınlarnk Y<''rc dü.,mr>ğc. 
''Acnip, nedir bu 9 ·• dt>rllm. "Gön. 
liinüz müşir paşa lınzrellf'ri"'n avi. 
zesinin şiı::f"leri.ni kırıyor .. dediler. 
Sustum. Çok istiğfar ettim: 

''Ai'iıkına nlınnsa idi meyli 
''I "ırrıuız idi çanağını leyli .• " 
Meyil ve muhabbet olsun da kı. 

rılan çanak çömlek olsun : 
"Dfik\ilrn mc>y, kınlan ı-.i,..ei ren. 

dan ol un" 
Sultanım kırıklık, ferilı:Uktcn i. 

yidir. Cena.bı Hak buyurmuştur ki 
'·Münkesir olan knlblerdcyim" di. 
ye. 

1LANI A~K 
t~rkelt - &wG'illm! A'k yolunda 

bizi kim durdurabl11r? 

lüıdın - ÖnUnc bakma:ı:.san luu·ıı1 
diineme~lr.r,lekl dııvnr : 

DOKTORUN KOŞESı ,. ....... , 
Kend.nızı ıiızumundan 

ıazla yormayımz 
Hlrçok St'nı:ıerlıı \11 ıtalz. ölllmU. 

ne cbeb otan ulu~ıtcr 'crcmi ba
gUn i)fet• ruıluşılmı \r. 1amamllo 
letkfü cdilml:ı bir hMt~lıktır. Bu 
hnııtulık nıll,roıılıırını insan ekacriya 
ı:ocultktın alır, vUcullwı za) il bulun• 
d11l;u blrunda bastulık meydana çı. 
ı.nr. 

llor ÇC()lt ~orı;uııJuk.l:u. faz.la ı;a. 

lı mıılar, gıdni zclılrlP..nmelcr muny .. 
) l'n bir ııl:.bct dahlllnde baı;talığın 

ç.ıbuk m ) dnnn çılunıı..~ına yardım r.
dl'rlL•r. 

\'crcm mikropları \ ilctıdnıl blı:çok 
yerlerlndı• )crJcşlr, faknt r.n 7.lyndo 
toplımdıld.uı ycrlt•r nkclğerlerdir . 
Blnacıı:ıJr.) h ehemmiyet iz lltl) ılıı...'l 

nt frs bonı ıı Jıııstnhltlan \"ercınl 

ml'ydnna çıliarnblllr •• l\leseın alcl!I. 
de bir 1,rrfpten onr:ı ha tada. kunı 
'e iıı:ıtı:ı bir" tikırtlrUk dC\"JUD ecJrr, 
hn l ' gtın'lt'ı~rl.ine 7.nyı!lmııağa 1ıra .... 
lnr. t:ıte bir n•n•nı b:ı5lnngıcı bu n
lıunr.Uerl kutl)t'U ihmal ('tme)ip hl'• 
men bir doktoru haş,,ırroaı• t!l1111t

dır. Jlııstalı[;ın nıalıl_yı•tlnı röntgen 
derhal meydana çıkanr. onıı göre 
luıstn bir ı;ıınııtaoryom.'l gönderilir 
Pnömot.onıkı;l yapılır \ e haSta tn. 
mamllc lfııynt olur. 

\'rrıımllde e.k rlya taın blr Jıaı;ta 
hnll ~olıtur. Onun içindir ki lulı;t:ı
lık lmlıı~ lra)ct eder. Ök~n 
hıılgam çıkaran bir ha8ta etrafında 
ki l1)~.t'I' ·c3lerl \'e tnMDlan 7'..t"

hlrll'.r, H ı;talığmm cinsini bllmiycn 
ıııU7.mln "cremllye büyük babanın 
iik.ıürüklcrllr beyin vercmloo tutul. 
mu tonınlara h"r \-ayıt rastgellnlr. 

O halde ne ltcndlnl:r.ln, ee de etra.. 
fmızdnkllr.ıin ı;ıhhRtlnl ihmal ~ıme.. 
'iniz. J,Uzııımından fada yor1.1ima:.ı 
nız, Fn•ılo rolı5tııtmız vakit dint
ırw~ ftı1rt •'l'llnlnb: Rn tı.kc}lr~.- kol 

vakit bulamnmıflttr. • ı h,ı'llllrrl s17ı• vn·u,,matnan 
'J>cL<ımt ıxır) 1 •·,..Mfr ... -
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lng' tz bava nazırı 
diyor ki: 

H ZiRANDA 
Mayısa nazaran 
yJzde 50 faz;a 

hon1ba atllk 
Gandlz ve gece 
taarrazlarımız 

g tti çe 
şld,etıen e edir 

Londre, ~3 (A.A.) - Bugün A.. 
vaın Kamara.anıda bava nazırı 
Senkler, demi~tir ki: 

1941 mayısında İngiliz bombar. 
dmıan tayyareleri ı 940 mayısuıda 
a.ttıklan bombaların blr mislinden 
fazlasını atmışlardır. Haz.lranda ise 
mayıstakinden yüzde 50 nisbetin -
de fazla bomba atılm·şt1r. 

Almanya ile hava mUsavntının 
ne zaman elde edileceği, Sen~:er . 
den sorulmuştur. Hava nazırı şu 
CCVP.hı venniştlr: 

Vaidlerde bulunmak istemiyo • 
rum. Fa.kat evvclil mUsavatı, son. 
n. da Alman hava kuvvetlerine 
karşı ezici üstünlUğü elde etmek 
hususunda hiçbir gayretten geri 
durulmadığnu Avam Kamaı-..sma 

temin etmekle bahtiynt'I!Il. 
Almanya ve işgal altındaki ara

ziye yapılan !ngiliz hnva taarruz. 
1armm Ruslarm yiikünfi hafifletip 
hafifletmediği ve şarktan garbe 
Alman tayyarelerinin getirilme.si 
za.rureti bAsıl olduğuna dair bazı 
ip.retler mevcut olup olmadığı so. 
rulmuştur •• 

Senkler demi.stir ki: 
"Alman hava kuvvetlerinin 61 . 

diş, gelişleri hakkmda malik ol • 
duğumuz malfimatı bildirmemeği 
terc!h ederim." 

Gilndilz ve gece yaptığımız ha • 
va taarruzları, Almanlar Uzerlnde 
tesirlerini göstermektedir ve biz 
bu taarruzların, Alman milletinin 
maneviyatında büyük bir tesir yap 
tığmI billyonız." 

Senklerden zikrettiği bombalara 
işgal altmdaki topraklara atılanla... 
rm da dahil olup olmadığı sorul • 
muştur. 

Hava nazm, zikrettiği miktar . 
lara bütün atılan bombaların da -
hil olduğunu anlatınIŞ ve şunu na. 
ve etmiştir: 

''Haziranda. atılan bombaların 
mayısta atılanlardan yüzde 50 faz 
la olduğu çok manalıdır. 1nglliz 
hava hareketlerinin şümulü gUn _ 
<iüz olfü!:;u glıl gece için de milte. 
madiyen artmaktadır. 

Gece bombardrmanlaranız, geniş 
bir nisbet dahilinde ve kuvvetle, 
maharetle idame edilmektedir. Ya 
pılan basarlarm delilleri birikmek
tedir ve malum olur olmaz neşre . 
dilmektedir. 

Gündüzleri, mütereddit olan 
dli§manı muharebeye mecbur celi • 
yoruz. Düşmanın fabrikalarına, 

münakal.A.tma, seyrisefainine ve 
avcılarına esaslı basarlar ya.pıyo • 
rm:, Bunlarm hepsinden mühimi 
ise mütemadiyen mevcudu artan 
kuvvetlerimiz, kar§ı koyab!Jmek 
için düşmanı garbde büyük hava 
kuvvetleri tutmak mecburiyetinde 
birakıyoruz." 

Her akşam .................... 
(Baş tarafı 1 ncfde) 

t.ande ederse bundan bürük bir liı. 
tnf olamazdı. Duçe Akdenizin ka... 
pılarmm Jngiltettnln elinde bulun. 
doğunu gördükçe uykudan mahrum 
kahyordu, İngilizleri de Mısırdan 
f:ıl<ara.cAk, Cebe!üttarıb, belki l•en. 
dl eline g~irecektl. 

İşte İtalya ild ene cv\'el bu ku. 
runtuhrla harbe girdi. Hem de en 
milnn ;ip bir z.amanda, Çlinkü a.rtık 
Fran a ortadan kn1lunı~tı ve lngll. 
terenin de blrknç bPftn içinde he. 
&ahı göriileccği znnne<lllmeğc baş. 
lanmı h; İngiliz re mi gazetesinin 
kısa. btr vecize gibi kc'-"'nin ibret 
dcrslerl1c dolu cilmlesl işte bütün 
hu tarlhl lhth-a ediyor ve netice. 
nln İtalya için sıfıra çıi..'lllış olda. 
ğunu bildiriyor. 

nu propn.ganda değildir; bir pa
lavra. dn. dc[.rildir, Çtplıı'k, bnsit, 
müessir bir hnkikıı.ttlr: Jtalynnm 
~rki Afrika lmparatorlu~"ll orta. 
dan ltal!ınıışbr. 

Doi;nı u. biz bunıı hlç mütee !f 
de!:iliz. Jtıılya Ue dostuz. Fnlcat 
dost değil ya, hıson akraba bile ol. 
sak 1911 de Trablus"arbe hUcurn 
etmekle bize yaptığı MtülüğU unu. 
tamnyız. O manh ır.ı,ıı.rat-0rJoğu 
için vılalma başlangıcı olan Balkan 
Harbi 'b1I Trnblus~rp fiicinsUe 
haı;;lnmı~trr, Pek ynkm mazide bize 
kal'Şl bu Jwlar fena bir rot oyna.. 
mış olan f talyanm ~imdi o cin ten 
hlr cezaya uğraması tarfh.in ecre. 
yan:nda mlindem~..rll'ksek hlr.JMla. 
Jet.la teceDiıddh:. 

1 usyada 
Milli müdafaa komiser 

muavinlerinin sayısı 
altıya çıkarılı 

Moııko\·a. 2t CA A.) - Afi: 
Staıln. e3kl posta ve telgraf komı.. 

seri Pereslpkcni m!lll muaafaa komi.: 
ser munvinllğlne tayin etmiştir, bu 
.ınıreUe bu komiserlik miktan altıya 

baliğ olmuştur. 

-----o>----
30000 Fransız esiri 

daha serbest bırakıldı 
Parls, 24 (A.A.) - 1914 . 1918 

harbine de iştirak etmiş ve ser -
bcst bırakılmış olan 30.COO Fran • 
sızharp esiri Şarlon.Sur.Mama. var 
mışlardır. 

Bu kafile. mareşal Peten namına 
hilkfımet mümessilleri tarafından 
istikbal edilmişlel'dir. 

Velsin mühim nulku 
Vaşington, 24 ( A.A.) - Nor. 

veç elçiliğinde inşa edilecek olan 
yeni bir pavyonun temelatma 
merasimi münasebetiyle Ameri
ka harjciye müsteı;arı Summer 
Vels, mühim bir nutuk söyliye. 
rek ezcümle demiştir ki: 

"Hüsnüniyet sahibi milletler, 
silahsızlanmayı ve iktısadi im· 
kanları teminat altına almak ü. 
zere kafi derecede kuvvetli bir 
milletler camiası vücuda getir· 
mek için harpten sonra gayret 
sarf etmelidir. 

Vilson'un tasarladığı MilJetler 
Cemiyeti, Birleşik Amerikaıia 
ve dünyanın diğer memleketle. 
rindeki insanların kör hodbinliği 
yüzünden akim kalmıştır. Bunun 
diğer bir sebebi de Milletler Ce
mivetinin bazı devletler tarafın. 
dfilı. ilk önce kendi siyaset ve 
ticari ihtiraslarını tahakkuk et· 
tirmck ve statükoyu muhafaza 
etmek maksadiylc kullanılmış 
olmasıdır. 

Bu Milletler Cemiveti hiçbir 
zaman Vilson'un fikri mucfbince 
milletler arasmda lazımolan dü_ 
zeltmelcri sulh ve adaletle uy· 
gun bir surette yapmağa mukte. 
dir olamamıştır. 

Bütün milletlerin feci surette 
sarsılnıış olduğu bu dünyada ka· 
nun ve nizamı yeniden tesise kal. 
kışacaklan zaman, z.lkrett1*im 
düzeltmeleri mümkün kılmak 
için bir teşkilatın vücuda getiril· 
mesi elzem olP.caktır. 

Bu te.1kilatm mahiyetini tas. 
rih ederek Summer Vela demiş
tir ki: 

Silahlanmanın tahdidi ancak 
enternasyonzl bir kontrolün sıkı 
ve kat'i bir tarzda tatbiki saye_ 
sinde mümkün olacaktır. Bütün 
milletlerin müsavi kaynaklardan 
istifade etmek hakları tanınma· 
dıkça müstakbel dünyada sulh, 
asla tesis edilemiyecektir. 

Tabii menbalar ceya bütün 
milletlere lazım olan ibtidai mad 
delerin monopolu bir millet veya 
bir dünva nizamının temeli mev· 
cut olamıyacaktır. 

Bu nutuk. Birleşik Amerika 
siyas }mahfillerinde derin bir 
alaka uyandmmrştır. Çünkü. bu 
mahfillerde işa.ret ed~~diğir.l~?
re. Vels, Amerıkan hükfunet\ ın 
harpten sonra tahakkukunu ar· 
zu ettiği ideali en sarih surette 
ifade etmiş bulunuyor. 
Aynı mahfillerde bildirildiğine 

göre, nutkun ehenuniyeti şu se
belerden ileri gelmektedir: 

1 - Nutukta. adaletsizliğin 
tanınmasına müstenit bütün 
sulh anlaşmalarının reddedilece. 
ği söylenmektedir. 

2 - Vels, Vilsoıı'un teşebbü· 
siyle kurulan Milletler Cemiye. 
tinin iflasında Amerikanın da 
rnesuliyeti olduğunu itiraf etmi§· 
tir. Nutuk. Amerikanın cünya. 
nm müstakbel sivasi tanzimine 
!ştirak edeceği taRhhüdünü ihti· 
va etmektedir. 

Almanyanın denizaltı 
zayiatı 

lord Halifaks 
8000 Amer,kah işçıye 

hitap etti 
Santamoni.ca • Kaliforniya, 23 

( A.A. - Dün burada bir tayya.. 
re fabrikasını ziyaret eden fngil· 
tere büyük elçisi Lord Halifaks 
8000 işçiye hitap ederek şöyle 
demiştir: 

Almanya hava faikiyetini kay_ 
bedeceği tarihe gelince Almanya 
dahil~nde büyük şeyler beklene
bilir. Almanya bir çok muvaffa. 
kıyetler kazandı. Fakat aldrğı
mız malCı.mat halkın ne tem.in ne 
de tatmin edilmemiş olduğunu 
göstermektedir. Niçin? Bu halk 
bıliyor ve Bitler de biliyor ki 
Büyük Britan.ya müdafaasını 
sür'atle tahrip edemu__<ıe müte. 
madiyen artan hava hücumuna 
mani olamıyacaktır. 

Lozan zaferi 
• 
(Baş 11!.ratı 1 nclde) 

inkılA'::imm maddi ve mann,1 bütün 
Uerleme ve yük!lelme bamlelerinbı 

tahakkukunu temin eylemiştir. Bun. 
dan dolayıdır ki Lozan bl%.l.m için a.. 
leUlde bir sulh v~ ikası dcl;'U, yüz bin• 
Jerce kahraman ıtehlt va gazinin te
m.iz kaniarlle yazılllllf mukaddes blr 
hayat ve tstlk!AJ berautıdlr. 
Lozanı o.nar ve kutlnr.ken onun ya

pıcıtanna. kar,ı en bily11k mtnnet ve 
~ük-ran duygulanmızı tckrarllMJ).ll)i 
mllli bir '\o"IU!fedlr. 

BUGtDl'Kü l\IERASDl 
Bugün bütün Türkiye, Lozan sulh 

.zaterimizln yıldönUınUnU kutlamnk • 
tayız. GöğsUmUzU iftiharla kabartan 
bu yıldönUmü bugün yurdumuzun her 
tarafmdn olduğu gibi oebr:lmlzde de 
fcvkalA.do bir programla teeit oluna.. 
oaktır. 

Oniversitc rektörlüğllnUn diğer se. 
nelerden çok daha geniş ve zengin o. 
ıarnk hazırladığı mcr:ı.slm programr. 
na göre meras~ saat 17 de üniver. 
site merkez bln.ııamda şehir bandosu
nun çalacağı isUkla.ı mıı.rşı Ue başlı.. 

nacaktrr. lik ooce rektör söz alarak 
"Lozanı niçin kutıayoruz,, mevzulu 
bir konferans verce ktlr. 

Lozan aynı zaman a hulruk'çuTatm 
da bayramı sayildİ~mdan hukuk pı:o.o 
fesörU Tabir Taner ''adli bakımdan 

Lozan,,ı anlatacak, Baro reisi Mck.. 
ki Hikmet Gelenbey de "avukat ı:-özU 
Ue Lozan,, mevzulu bir konuşma yapa 
caktır. 

RektörlUk Lozan zaferlnln her ııe. 

nck1 yıtdllnUmü merasiminde bir 
gıı.zeteclnln de söz söylcmeslnl karar. 
laştırdığında.n buglhl, o devir gazete .. 
cilerlnden Ordu mebusu Ahmet İhsan 
Tokgöz "gazetecl gözüyle Lozan,, 
isimli blr kon!erans verecektir. 

Gençler de, Lozanr, gençlik gözü J,, 

le tahlil edeceklerdir. 
HAUiE\'LERlNDEKl l\IERASbl 

Halkevlerl de Lozan merasimi fçln 
fevkala.de programlar hazırlamI§lar. 
dır. 

Beyoğlu halkevl.nde saat 17,30 da 
yapılacak toplantıda, ev reisi Ekrem 
:rur, Lozan zaferi hakkmda bir kon• 
feran.s verecek, konferanstan sonra. 
koro tarafından bir konser verilecek
tir. 

Emln5nll halkevindckl merasim sa.. 
at 21,30 da yapılacaktır. AÇI§ nutku
nu C. H. P. lste.nbul v11Ayet idare he
yett reisi ve İzmir mebusu Re§St Mi.. 
ma.roğlu 81Syllyecektlr. Ha!kevi reisi 
doktor Yavuz Abadan da "Lozanı:n 

mahiyeti ve değeri,. mevzulu bir kon.. 
ferans verecektir. Bundan sonra halk 
evi tem.sil şubesf "Ateş., piyeslnl tem. 
sil edecektir. 
Diğer halkevlcrinde aynı §'!kilde 

meraslm.Jer yapılacak, konserler veri. 
lecektlr. 

ANKARA HALKE\'tSDE 
Ankara 24 - Lo.zan muahedeslnln 

Imzalandı~ günün 18 inci yıldönUmU 
bu akşam Ankara hıı.lkevlnde mera. 
simle ku.lnnacakbr. Bu mUna.sebetle 
MUmtaz Faik Fenik, Lozan hakkin,. 
da b!r konu~a yapacak ve halkevl 
amatörleri tarafından ıstikla.1 piyesi 
oynanacaktır. 

Bohemya ve İngiliz pa!ron ve 
Moravyada işçilerinden 

Çeklerin b1r şebir- mürekkep bir 'heyei 
derı dllerine A .k d k. . . merı a a ı sanayı 

gltmeA;erı menedildi müesseselerini görmeye 
Londra, 2.ı (A.A.) - Londr~a gidecek 

ki Çekoslovak mahfillerinde alman 1 d 114 (A A ) B ·· JOn ra. N • • - ugun 
haberlere göre, Bohemya ve Mo - avam kamarasında Atli'nin ibil. 
ravyadaki Alman makamları, poli. dirdiğine göre Birleşik Amerika 
sin hususi bir milsaadesi olma.!tsı. istihbarat konseyinin daveti üze.. 
zm Çeklerin bir şehirden diğer bir rine !ngiliz patron ve işGilerini 
ııehire gitmelerini yasak et~tir. temsil eden bir heyet, Birleşik 
Aynı m a h f i l 1 e r d e zan- Amerikad:ıki müdafaa sanayii 

Şiddetli sıcaklarj 
ispanyada Sevil şehri-' 

Üç barut 
deposu 

berhava old~ 

nedild ğine göre, bu tedbir, Alman müesseselerini gezmek üzere 
larm Rusya ile harbe ba.'.;ladığı Aınerikaya gönderilecektir. 
gündenberi endişe duyduklarına Atli'nin ilave ettiğine göre 
detalet etmektedir, ÇUnkü harbin mümasU bir davetin bilmukabe. 
başlamasından bir veya ild gün le Birleşik A.meri~radaki patron 
sonra alman yukarıdaki karar, fev- ve i:ıçifere de yapılması meselesi ı 
kalade ahvalin devam ettiği müd. İngiliz ve Amerikan hükCtmetleri 
detçe muteber kalacaktır. tarafından tetkik edilmektedir. 

Birçok ölü ve yaralı ~ 
Sc·vil.24 (A.A.J - O!i:de' 
Şiddetli sıcaklar yüzilll fi 

vil varoşlarından Punta jaıf 
Verde de topçu obü.s do~ fi 
atölyesinde bir yangın ~ıJc ıı 
Yan.:~ın ,üç barut deJX?Sufl tı~ 
hava etmiştir. Bir za.bıtlel<,<-: 
küçük zabit ve kırk er· ~ 
muştur. Telef olanlarlfldei! 
miktarı henüz malfun . b t 
İnfilaklar, birçok evıerı ,1, 
etmiştir- Cam larıklafl)~ 
çok kişi yaralanmıştır·~ 
Punte - Del. Verde'nin .~ 3' 
bir emniyet kordonu vucll 

Japonya sef erberHk 
yapıyor 

Londra, 2-1 (A.A.) - (B.B.C.) 
Vişl sözcüsü Ja.ponyanm Fransa. 

ya Ultlmatom verdiği haberini tek 
zip ederek Hindiçlninin İngiltere 
ve Amer.lka tara!mdan işgaline 
karşı Japonya ile mil:mkere yapıl. 
dığı iutlbaını vc:nneğe çalI§makta. 
drr. Bar;z bir şey varsa o da Fran. 
sanm Japonya ile i.5birliğine Al -
man tarafından icbar edildiğidir. 

Japonların cenubi Çinde yerleş. 
mes1 Malaya ve Singapur ve Hind 
Felcmengi için bir tehlikcd!r, Şang 
haydan gelen haberlere ri'Ör.e, .Ja • 
pnolar bllyük mikya.ı;ta sefeı-bcrlik 
yapıyorlar. BUtiln otomobiller mü. 
sadere edilmiştir. 

24 SAATLİK VLTl,fATIDf 
Va,ıngton, 23 (A.A,) - Röyter: 
Öğrenildiğine gBre Japon hUkftmet! 

Hlndlçlntnln tamamlyle Japonya ta. 
ra!mdan askeri Lşgat altma alın.mıı.

smı talep eden 2i aaat mUddeW blr 
ultimatomu dün Hindicı.ru hUkftmeU. 
ne vermf§tir. 

Banoı. 23 (A.A.) - Röyter: 
Resmen teyid edildiğine nazaran 

Japonyanm Vfşl bUyUk elçisi cenup 
R~"'8~ · lmlIY'\ı ., !.1ifı!i) 

etmi§tır. B'll liusii.Sta .ıııcıfllz Wailft.t 
mevcut deg-;.Idir. 

FE\'liALADE T.r.I.EPLERDE 
BULUNULl\IUŞ 

Hanol, 28 (A.A.) - Verilen ma. 
lfuruı.ta göre, Hlndiçint hfikümeti 
cumartesi günil Japonya büyük el. 
çiai tarafından Vi.şiyo yapılan bazı 
teşebbilsler üzerine Hanoı'ye dön. 
müştür. Bu teşebbüsler Japonya. 
nm cenubi Hindiçinide yayılması 
hakkında.dır. 

Hindiçinideld Japon askeri he • 
yetinin şefi general SumiUıanm 
fevkaın.de mühlm taleplerde bulun 
duğu zannediliyor. 
~fVZAKER~LERE TOKYODA 

EIIE!UMİl.'ET VERİLİYOR 
Tokyo, 23 (A.A.) - Fransız 

Hindiçint umumi valisi Amiral De. 
coux ile Japon !heyeti reisi Sumita. 
arasında Hanoida yapılmakta olan 
mfizakerelere iyi malüma.t alan 
Japon nuıl:ıfiUeri büyUk bir ehem_ 
mlyet vermektedir. 

Bu konuşmaların mevzuu bildiril 
miyorsa da, devamlı mahiyetleri 
Rusyanın bu kısmında. inkiM.f et • 
mekte olan vaziyete taallük ettiği 
anlaşilma.k tadır. 

VELS JAPOY ELçtsb.1 
KAlmL ETTİ 

V~lngt.on, 28 (A.A.) - Hariciye 
mUste§an Vels, bu akgam sıı.at 20 de 
Japon bUyUk elçisi Amiral Nomurayı 
kabul etmiştir. 

Nomura. hariciye nezaretinde sık 
sık görWen blr zat değildir, ve har!. 
clye nez:ıreUne davet edildiği haberl 
tam Amerikanın Japonyaya yeni bir 
ihtarda bulunma.ğa hazırlandığını gös 
teren alil.metlerin çoğaldığı bir zamıı.
na tesadüf etmclf.tedlr. 

Amerika hUkftmetı, Pasiflğl tehdit 
eden aııkeı1 hareka.t mllnasebctile bu., 
rada sulhun muhafaz.asııe Amerikanm 
allka.dar olduğunu Jnponyaya ihtar 

edecektir. 

.ingilterede 
Fevkalade salahiyetler 
kanunu bir sene daha 

uzatılacak. 
Londra, 24 ( A.A.) - Dahiliye 

müsteşarı Pateak, müdafaa ka... 
nununun derpiş ettiği fevkalade 
sallhiyetlerin bir sene için uza. 
tılması hakkındaki layihayı a
vamkamarasına. tevdi etmiş ve 
bu münasebetle demiştir ki: 

18 sayılı nizamnamey tevfi. 
kan ceman 1779 kişi tevkif edil· 
mi~tir. Bunların sayısı 762 ye 
indirilmiştir. 292 si ecnebi nüfuz 
veya kontrolüne tabi teşkilat 
mensupları olarak tevkif edil 
mlşllr. Birltaçı doğum tesadü: 
fiyle İngiliz tabiiy~tinde olanı. 
dır. Diğerleri de l:>eynelzniU.J 
şüpheli muhitlere mensup kim
selerdir. Bunlar, milli bir dürüst. 
lüğe sahip olmryan ve bir mer
kezden diğer merkeze giden şa_ 
hıslardır. · 

Define hikayesi 
(Baş tarafı 1 nclde) 

metre mesafeden gösterdiler. Bu llet 
ter o lmdar hassa.strr ki, 600 metre 
mesafeden altın; veya bu evaatta. btr 
ı:naden bulunan noktayı tayin eder.,, 

Nihayet artık fenni bir cephe a.lmif 
olan ve yılan htkA.yestne dönen defi. 
nenl.n bu sabah da saat 11 de mUte. 
hassıslarca tayin ve tesblt edilen ~
de arnnmasma devam edllmlştır. 

Fakat toprak kaZllmış, kazılml§ ve 
bermutad hiçbir §eY bufın&m&m!Jbr. 
Ancruc biraz dahıı. derinle§tlrlldlkte:n 
sonra, mUtehasstalarm evvelce Ra. 
daktlt toprağa (maden karIŞık top. 
rak) tesadüf edllınl§tlr. Bu toprak 76 
santimetre genişliğindeydi. 

B6ylece define burada çıltmaymca 
başta Vartuhi ve ortak profesörler 
olduğu halde derin bir teeıısure gömill 
mllşlerdlr. Prcıfesörler bu topraktan 
biraz nUmune almışlardır. Bunu tahlil 
edeceklerdir. Bunu gören Vartuııl, 

profesörlerin yanına yaklafrnl§ ?e: 

- Acep, define erldi, toprak oldu, 
dersiniz; diye kendilerini sıgaya çek
lIU!ğC başlaml§tır. 

Nihayet define alA.ltadarlan Umit.!l.z 
bir gayretle yeniden Sipa.h! ocağı dr.. 
varlarma doğru olan eski istikamette 
kazıya başlamışlardır. Bura.ııırun da 
ne kadar kazılacağı §imdiJi' belll 
değildtr. Daha ziyade paralarmm tü.. 
kenmeslne bağ'lıd:ır. 1''akat hiç de bel. 
il olmaz. Bir de bakarsnuz, ki her 
geyden v~c;lldlğt bir an1ia büyük 
bir hasislikle mllyonu saklayan define 
sandığmm ucu görünUverir! 

Sovyet tebliği 
(Baş tarafı ı nclde) 

mamıştır. Çıkan yangınlar ça.. 
buk rondürülmüştür. Sivı1 halk 
ara~mda ölü ve yaralı varo!r· 
Bir k1sım düşman tayyaresi dü· 
şürülmüştür. Bunlal'1;TI mi~~I 
tesbit edilmemektedir. B1zım 
tayyare kayı:bınuz yoktur. 

tirilmiştir. 
----co .-

Alman tebl}j 
jılf 

(Ba~ tarafı 1 11'~ 
Diğer taraftan tebliğ. . 

yada Kiyef mıntakasJll~ 
yet krtalarının tehlikeli o:~ 
yette olduğunu bildinnel< d' 

Fakat Almanların but3 
la ileri gitmeğe muvaff al< 
dıkları anlaştlrvor. . ~ 

Şiddetli muharebeletı11.J 
bulmakta olduğu ~I 
mıntakasında yeni bir e&t; 
hareketi inkişaf etmekt ~ 
mıntakada Sovyetler bir ~ 
A\...,An alayınx imha t."'ül 
400 otomoı.,;.ı, MO bisiııı:fı 
top almı~ardır. Sovyet .~ 

· leri t.ayyare meydanlaf!l~ 
lunan Alman tayyarele:1 1. 
ribine devam etmişler~..ıl 
denizinde Rus destro~tıı' 
Alman nakliye gemisini d 
lardır. .J ~ 

DVNKV' ALMAN T~ 
Borlln, lı• (A..A.) - ~ 

dulan bqkumandanlığuı.ııl eP<ı 
Ukrayna.da Alamn, RoJS' ~,, ~ 

car ve Slovak kttalan dil~ 
düşmanı taldbe devacı t 

dfr. ~ 
Şark cephesinin diğer 1' ret 

'rmda büyük ve küçilk ~~ ~ 
larmm ihatası ve imhsSP ~j tı 
edilmektedir. !hata.dan )cıJ l 
için dü§ma.nm yaptığı b{ittlll 
bUsler alı:im kalmıştır. 

0
e ~ 

Şll§rrtma taamızlarund f ~ 
sinde düşman son derece 
vermiştir. #.! 

Fin cephe.sinde ha.rekit il t 
cibince devam etmektedit'· .J 
razi kazandık. srt'/F. 

Berlin, 28 (A.A.) - ....ı• I 
m.mtak8.3tnda 20 temnı~ 
yan eden şiddetli muht..Jl)ı 
bir Sovyet flrkasmm t.aW" A 
ta edilmişti. . ,..~ 

Bolşeviklerin ümitsizCt ~ '· 
lan çıkı:ş hareketleri .pdd rl~ 
harcbelerden sonra Alın; ti' 
leri ve taııklan tara.f ııı ~ 
dilmiştir. 

Sıkı saflar halinde tas~ 
Sovyetler iia.ba Alman .)'ıe 
varma.dan mitralyöz ateŞ.1.ft.1.1 
serilntişlerdir. tki gUn silt !~ 

••• :e harebelerden l!IOnr&. Sov; tV· 
nın tamamı imha ~ ,(.f 

1M11A EDİLEN st>"1 
1 

TANKLABI ol ~ 
sııı t 

Berlin, 2S (A.A.) - ,.)-c 
civarında. ihata edilen ~~ıcfll"~ 
dwıuna mensup teşeltk d.ııJI 
man kita.ıa.rmm kıskncın :•~!# 

•'Jfl•"' tuhnak için ya.ptrklart u 11 ?' 
retler, SovyetJer için k3'1 
la devam etmektedir. .et 

Londra, !3 (A. A.) - Avam 
kamarasında bahriye müsteşarı 
M. Yarrender'den >lman deni· 
zaltı ı.ayiatı hakkında bir sual 
sorulmmıtur. Bahrive müsteşarı 
tafsilata girişmekten imtina et· 
miş, fakat demiştir ki: 

Alman denizaltılarına karşı 
son f aaliyctlerimize dair tafsi
liit veremiyeceğimden dolayı 
müteP.ssifim. Ancak şunu söyli. 
yebilirim ki, son zamanlarda elde 
ettiğimiz neticeler. cesaret verici 
mahiyette olmuştur. 

TJbrukta 
ALBAY NOKS'UY SÖZLERİ 
Va,lngton, 23 (A.A,) - Ba.brlye 

~ nazın Albay Knox, bugün gazeteciler 
toplnntısmda demiştir kı: 

bik etmek için lcap edecek her ıeyt 
yapacak vaziyettedir. 

BERL1Nl>E NE DENİYOR! 

20 temmuzda bir 5<?<1)0ıP'' 
teşekkülil, ihata. edi]lrl~ 
yet kıtalıı.rmdan bir k tJt'· ~ 
tarmağa teşebbüs e~ ~ SC 
şekkül evvelce dağrt'~öi_!,'t, 
tanklarmdan müteşekk ~ ~ 
iarm bir kıSJJll hasara ~lf 1 J 
k!smt da şöyle böyle ııe\ 

miştl. TaarI"W"' edell 'i ısıJI 
Sovyet tankmdan 70 

lngilız devriyeleri 
haraka~ta bulunuyor 

Kahire, 23 (il. A.> - İngiliz 
umum ikarargfilımm tel.:ği: 

Libyada: Tobruk mmtakasın· 
Portekiz reisicumh"i'r~ da devriyelerimiwen biri dün 

Asor adalarına gıttı gece çok derin bir nüfuz harC::e. 
Lizbon. 2S (A.A.) - Portekiz ti yapm1ştır. Düşmanla mühim 

cumhurreisi general Carmona, bir müsademe vukumuşmuşsa 
bugün "Cavalho Aranja" vapu· da düşmana bir miktar zayiat 
rlyle Asor adalarını teftişe çık. I verdirilmiştir. Bizim zayiatımız 
mıştır. hafiftir. 

Vapura üç destroyer refakat Diğer cephelerdP .lı:.ıı.ııdediIPl'..PJc 
etmektedir. ibir şey yoktur. 

"Uzak Şarktaki son inkişaflara Ja.. 
ponyada sansUr konulmuş olması, 

aOnyanm o kısmında yeni askeı1 ha
reketlerin vukubulacağını gösterir. 
Oralarda bir hareket bekleyiniz. Hem 
de bu hareket pek kısa bir zamanda 
vuku bulacaktır. 

Bu hareke~n hallg1 lstlkamctte o. 
lacağı meselesini münakaşadan tmti.o 
na eden Albay Knox, bunun §imale 
mi, yoksa cenuba mı tevcih edeceğini 
hiç kimsenin söyliyemiyeccğ'lnl beyan 
etm!§tfr. 

Diğer bir suale cevap veren Albay 
Knox, şöyle deml§tir: 

''Pasifikteki Amerika donanması, 
.Amerikaıım Uzak Şark siyasetini tat-

Berlin, 23 (A.A.) - Yarı resmt 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Berlindeki siyasi mahfillerde 
;bugün haber a.lmd.ığma. göre, Ja -
pon hükümeti lngllterenin Fran&ız 
Hindiçlntsi bakkıda be.zI niyetler 
beslediğini öğrenmiştir: J a.ponla. • 
rın bu gibi. niyetlerin tahakkuku. 
na bütün vasıtalarla mani olmak 
azminde olduklarına dair Berlin 
siynsi mahfillerinde katı kanaat 
mevcuttur. 

Bu münasebetle liindiçiıılnin a... 
Tazi tamamiyetinl müd"a!aa etmek 
niyetini açıkça teba.rüz ettiren 
Franstz mAtbuatr n<S'iYab h&tırla-
tılmaktadır. 

meydanında ka.I:mışttr. :1)f 
• af A.!'i 

ODESA BOMB~~_rtfr 

Berlin, 23 (A.A.) - ıJ 
diriYor: ıı,ı1'_.., 

22 temmuzda. AJın8D ııuev-ev-~.ıJf 
ya.releri Odesa liın~ı~ . 1' 
mişlerdir. Büyült yaJll>'iJ;,.,:t -1'· 
n1mış ve şehrin garbll'l tcııb~ ~ 
hedeflerde infilAJdar ~ 8w~.· 
tur. Petrol llmanIDda ~lCi ~ 
polarma. da isal>etter ıııdtı ~ 
tur. Lima.nm bu }t1tlJl r çı~~ 
smdan bilyiik yang1119.:ı .. 'eV '. 
eok hıfilWa.r Jn,ü§6l:ıe\W 

Uı-.. 
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DOMATES DE Mi LOKS OLDU? 
dk:' ))link .. 
"" llıu? u gazeteler yazdı oku. arala.rmda kontrollar yapmalı. 

Bir onbaşının hatıra defterinden: Yazan: KURT MAREK 

: ~elit 
"s lttı;::Yağı her gün beş ku. 

- Mürakabe koml~yonu uğra..51. 
yor, topbuup kararlar \'eriyor ya! 

- Toplanma.k . üphesiz ki fay •• 
dalı fakai ~lddetll hareket, müte. 
madi kontrol da lamn... Esnaf na. 
srl insaf ı:ıC'& hareket Nllyonııa, on
lara karşı da öyle hare~et etmeli . 
Pahalılık I'rarlı takiplerle, rad.I • 
kal tedbirlerle halledlleblllr. Mü. 
(';adı-leye çarşıdan, ışport.M'ılardan, 

ıı;eyyar seb7.e<'ilerden, mah.aJle ara. 
larmda gıda maddeleri satanlardan 
ba..5lamalıdrr. A~ıl, halkm <'.&nmı 
yakan bunlardır. Domate!'I, path -
can 'e benzerleri de Avrupa.dan 
gelmiyor ya! Topraklammzda ye. 
tlşiyor. Hf.'m de bol bol, lhrM'at 
da yapmıyoruz. Temmuzda, ıloma. 
te SO, 85 kunı~ yenir mi! •• Bu da. 
mı lüks oldu T 

gittikleri istihkamdan 
ı..'G() UŞ! •• 
... l'Qaıı..11_ N 

•., "'"'11. eden olu}·onnus ...... . ~ 

'-ı .. ))llıtıaeana, \'&ril yokluğun • 
...... ~ 

ld.ı~ 't'op deniş bunu! 
~ı. t.\ııcı ile perakendecinin 

: ::alını dofru mu? 
rı....':" "-~t yapıhyormus. 
~--~hsı. Fakat. te;effü ,.e 

~~··••- anormal ,·a:f.l,·ct ,·aı. "J'•L J "il\'&• • • 
"e böyj gıJıda dt-ğiJ ki .• , Her 
....._~ e. 
..... )f ~la.? 

"'' 'li t~~I •~tan' !lebze. Ay. ekadın fa. 
l.."'lıtıd• 

25 
huı tarafında rn, &. 

~bıııc1a _. 80 koru~a satılıyor. 
~~lıınd !;, kuroŞ& satılan il7.üm 
ili.~ ~ 30, hele, mahalle ara.
$~ 0 ıca::ar satıcılar bir le _ 
ı.t~IQk b r insafsız ki bunlar, 
~l)l'lat ~r se~i, 80 - 40 kuru~a 
' ı de,-~ e her ~~Yde pahalılık 
l\.;. lttdeıı edip ı:fdfyor. Bence 
ı;-ttnıı . ev,·e1 seyyar esnafın 
ıı... '11lıab 001emek }!:in sf,u tedt:r. 
~~ b ' hlüteınadlyen kontrol 
~ Bilhassa mahalle 

- Anladık kı-.a. kes, ne yapmalı 
da bunlann önüne geçmeli! 

- Mürakabe komlıı;yonu h .. 'l!<a 
bir <ıistem bulup çahşmalr: Şiddet .• 
ll bir sistem. \'e mahalle aralarm. 
da ~nün her c;.aatinde kontrol... 
Böyle yapılmaz...a, tMk<>"' soyunun 
barda~ı 5 kurusa içlrlrler bu kil . 
çok muhtekirler ,·allah bize! .• 

Yarap! devası yok mu bu illetin! 

LAEDRİ 

:-t(#ff!11ihqa1 
Duman deyin Dişçinin endişesi 

ı..,,. teçrneyiniz Şimdi dünyanın en çok korkak 
'- cara adamı kimdir diye sorulacak o. 
~ dtuııtıızı Yaktınız. Yük elen lursa tereddütsüz Lrve.rpol'da <>-
~Ut. anlara tatlı tath bakı- turan bir dişçidir. diye cevap 
"'-· titr .. ~~ dumanların yok vermek 18.zmıgelir. Fakat bu diş_ 
~"lllt oı~gını düşünürseniz ya- çi oombardımanlardan. bir tay-

~llla tsunuz. Bu dumanlar yare bömbası altında ölmekten 
~aı t Yapai\ir. korkuyor san ryınız. O da bü. 

~ ~:~or mahkeme.sini iki bu. tün İngilizler gibi cesur ve so-
~~al eden bir dava var· ğukkanlıdır. · 
~ k•ıne yedi yaşında bir Bu dişçiyi korkutan sebep 

.ite.nelik masrafı ne ola. J>_g.ınb~b<adır. Di~ioi.~ _ husu~i 
~ et 1 tayin ile uğraşıyordu. kollw\y9nunda. y~mızMn® hır 
ta.... lt ı-~ll' ~k tetkiklerden. eşi daha bulunmayan bir takım 
b._.'<ta ı:ıı auereye müracatlardan takma diş var bu dişin üç bin 
~ i.ki alıkeıne bu çocuğun se· renelik evvel oluşudur. Uç bin 
~ rnilyon dolar masrafı ~ evvel kimbilir hangi zengin 
~ l'ııa;ı kabul etmiş ve dedesi. altın damaklar üzerine bir takım 
ii_"ıı11 ndan senede bu kadar diş yaptırmış. Dişçi elindeki bu 
~~ aYlılarak vasilisine ve- güzel eseri bir se\7Pli gibi ihti. 
~ karar vermiştir. marnla muhafazaya çalışıyor. 

t'ı, ~- .. Gece gu·· ndüz '-'anından ayırmı· 
''e-tıı... ""l!Ugu . • K f J 

f ~~l'd n ı~mı rısto er ror. Hatta bombardıman esna.. 
\~l'1ı. Ur. Meşhur tütün kralı sında sığınağa bil 'beraber götü

~ t,."l\la: . torunudur. Bu zatın rüyornıuş. 
~~ kaq ıse harbin başladığı • 
~l'J~ar bütün dünyada kul- Bevoğlu Halk Sınemcısı 
l~ 11' Bugün 11 de akşam 8,30 da 1-: 

~'ı Siııe cı Tarzan yamyamlar arasm~a, 25 
"-..(ıltn rn:gara dumanından 'kısnn birden. 2 - Kara. kedi, 3 -
llıııııı...~yonlar. .. Komedi. 

Her gün bir isim 

;1;~olonya 
~ ;~lıava nezareti 21 t.em·lluz tarihli nmıi tebliğinde Ren haVZMl 
~ıll llan hau s.kmlarmd' ese• hedefi, Kolonya ıtebrlnlD teekll ettl-

~11 h iten n e b r ı u • n sol • a b i l t n d e 700.000 nüfulJu 
-., ... ~~ ... ~licllr. Şebr.uı tam kllJ'tiıaında. Benin ut kıyıaında 30.000 nntut
~t, ,;;-111 bugün Kolonya. ~hrlnin bir mahallesi ballnl almıştır. 
ı ~ llıanyadakJ ana demlryollarmm vo bu demlryolla.rUe Ren neb. 

ı..."'llıı Otılak nok.taaıdır. Parh • Berlln yolu ~e Ben kıyılarında. doı.a. 
~ tı,~l~ollan Kolonyadan ceçer. Bu milat.esna va.zlyet yüzündeD 
~h 'reı bakımından gayet mlihlm blr ~hJrdlr. Almıuıyarun en mü. 
')'~ 

1 
~'tkezlertnden blrltıl olan Kolonya ta.brikal:t.rmm yaptığı ÇA'!tlt 

• ~ • {p 
"'i'\ı orı.eıen1er, lpeklll4'r, rn4ldneler, Kolonya, klğrt, kimyevi mad-

\ -.., -..ı. •rı dliıı)aııırı her tamr~ı·a gönderir. Kolonya aynı ı.a.manda. ü. 
~"l·~kteııterl, konservatu:ırlarlle mühim bir kUltu.r merkezidir. 
~ ..:_ ~ "-hnanyanın garp Cf'(lhf'Sindekl müda.taumm lklncl e11Uh bat
\.' ,_ 1( ~ Alayanıı, Kolbenç hattının yanında. keallir. 1822 yılında. ya.pıt. 

~ ,, lııt,~ı0"Ya kıllsoal eehre tamamlle bAkimdlr. Kilisenin kulesi 1880 
~ \ ~1'11 llllt olup J.(0 metro yllkaekllğlnded.lr. 1049 yılmda. yapddığı 

\ L '4.1ı f'n e&kl klliaelerindf"n bırlsl 8&yılan Sent Marl ldllaeei Kolonya 
'"'~ lbldelerindendlr. 

~ ~.~~ et.\( bir Koma mü,~f"kesl.dir. Bu tehlr orta.çağda, Almanya. 
~ ""1 ıı.ı 1111Yetıı Ucaret vhrl o'muıtur. Din muharobelereı. ve Amttl~ 
-~~ '- Ut'('hrlr lktiwadJ ebemmlyetlnl azalttı. Fakat Almanya lmpara. '"l' <'d<>rı ~lclle~l'.l yecllalnln bo eeJılrde bulwunau .,ebre 8il. 

" ~ ,
1 

lnlyet v<'nnlottr. Oa dokuzuncu aaıro. Kolonya eekl lktieadl 

~' tekrar kıız&D.DUfUr. • 
~ 11~ <\Jrıı!inyanm sanat tarihinde de mUhlm blr tehlrdlr. Mistik t.e. 

~lııı_ l!ll e11kt Alman ttMl!Jlılan Kolonynda bir !Df'lct.ep teala etmiş.o 
• ~ 11 uınanında Kolonyalı aanatk&rlar gümllt ı,lerlle ve mlnya. 
'la.._ 

1 
llı~huukJnr. On dörelllncü umla Kolonyada yalnız mond llze.. 

~ "~lnder moda oldu, lS'lS tarihinde ölen '\."Ubf.>lm fon Hede bu 
\.. ~ıı "hı unutulmaz üstadıdır Kolonyada yetioen reııaamlar eerlsln1 
'°'"tlıı f'tctarı Lohner kapar. Bu zat flaman ~mlarmı taklit ettlfl 
aı.."'ıı bir ~ f"nlllk getlrem"mlştlr, 

011 be&ln<'I aaır zarfmd~ yaptıfı fattw' ve ponelen t!fya De de. 
~ ~llret l4aıaamı;1ı,... 

Modf"lin anneııı - Kızım ha.sta 
on~n yerine ben geldim. 

- Çek rak!attlrü -

Royterin muhab ri 

Moskovanın ilk 
bombardımanını 

· a nlallyor ! 
--0---

Eombardıman Londraya 
yapıl;n 

Tam o sırada df.'po haline koy -
duğumuz e\·e l!ôiabet oldu. Kı.,a 

bi:- zamanda. aıe,·ler etrefı !tardı. 

Biraz sonra da yandaki ev de ate} 
aldı. Non·eçU bir kal: kişinin yar-
dmııyle söudürmei;e uğra.5hk; . 

camla.r ha.ııı.retin şiddetinden ı;at. 

layıp kınlıyordu. Fa~at iı;indekı 

eşyayı kurtardık. 

.... 

Orta şiddette 
bir hücuma 

çok 
benziyordu 

!lenil değiştirdikten ı;,onra mü· 
him bir vazife aldık. Fiyorun u. 
candaki Norveçlllnin bırakıp git. 
tikleri istihkamdan dörtbin kadar 
mlt.raJyöz mermisi alıp getire<'ek. 
tik. İstihkam çıplak kayanın il7erin 
deydi. Mütemadiyen sahllde dola_ 
:;an İngiliz dest.ro,yerleri gözü ö _ 
nünde. Kar elbiselerimizi ~elik miğ 
ferlerlerim.W giydik; ı;.ili!"ız o 

larak kızakla. yola koyduk. Demlr 
yolu boyunca btn müşkülitJa iler
ledik, N on·eı;Jilerln terk et.tikleri 
lstfkimı bulduk. Beton tsttkim 
bir dev yumnığu ycmişo benzı _ 
yordu. İngiliz zırhlrlanndan birinin 
38 llğl onu acıklı bir hale çe,irmi~-

Aym köpriiniin ha:rlran tıa,mda alman reımı\ 

-0--

T ehlike İşareti veri
lince bir çok sesler 

işittim: 

Mant viyatı mzı bozmayın 
heyecanlanmayrn f 

• 
Londra, 23 (A.A.J - Röyter ajaıı.. 

a~ın MoskovadakJ hwıusı muhabiri 
mıater Aleksandr Vert bildiriyor: 

Moskova tlzerine yapılan ilk akm 
blze, ~ı farklarla .sanki yenid~ 
Londt'ada lml§lz hissini verdi. Alman. 

.tar tarafmda.n gUrültUIU bir tarzda 
ve tabrlpk&r olarak tavsıt edilen bu 
hUcum bizim Londrada orta Jiddette 
dedlfimlz hUcuaıt&rdan biridir. 

Akın, AlmanJarm Moskova müda. 
f~aaın~ llyık olduğu kıymeti verme. 
dıklenni göatermekt.edlr. Bu kısa ge,. 
celer için Moskovaya en yakm Alman 
Ua~rinln gene blr bayii m~fe oldu. 
ğu ve Almanların hazırladığı yenJ u.. 
ÇU§ aa.Jıs.Jarrrun, geni§ ölçüde akınlar 
yapılabHmesi hW1tUUnda Londraya 
karıı yapılan akmlar için ellerinde 
bulunan tayyare meydanlarmdaki J.m. 
kAnlara nlsbeUe çok mahdut olduğu 
anl&§Ilml§Ur. 

Diğ'er bakımlardan Moskova üzeri. 
ne yapılan a.km Londraya yapılan or. 
ta hUcum1ara. Al çok benzemektedir. 
manıar mutadlan olduğu gJbJ ten. 

vir !!§eklen &bnl§lardir. D&fJ bata 
yalarnı ate i .. , r. 

~ -.oskova tlzerinde ya_ 
pılan §ehriayine Yardım et:ml§tlr. 

Dafi bataryaları korkunç ve faaıla
aız blr au~ette Utuıduyoriardı. BUtUn 
halk evıennde veya uğuıaklarda bulu 
nuyordu. Yalnız ""tılar. "--w ,.... a& yangm g._. en, tenha aokaklarda yaJmz 
aakerler w l>Ollster ka,. .. ••tı A :- . ra.ın:ra bir as kert otomobil veya _ ...... , •-

b!li 
.......... ye o ..... 

mo geçmekteydi. Tehlike f§arotl 
verildiği zaman birçok aealer lflWm. 
fakat bu seslerin hepsine "~ 
tmw bozmayın, heyeca.nı&IUD&Jıa. 
vaziyeti sllkfuıeUe karıtıa.ym,, d!yq 
sivil müdafaa t.e§kn&tızıa DMnsU 
kadmlarm RsJeri hAldmdJ. p 

Biraz eonra kulatımsM alı,,ık bu. 
Iunduğumuz eeaıer Plmete ba§ladı. 
Evvel!, Alman bombarcımı&n tayyare. 
ıertnin ~d.rtt g11rlUte eozıra da ~:ı. 
hUl!I&, saat ild lle tıg araamda §lddet. 
ıenen ve yangın ~ paUa. 
masmdan çlka.n 8e6ler. 1mntaJc: bom
baları da.ha &eyrek p&tıı,ordıı. 

yo.ngmiann l!llSndllrülmeaı lçtn alı• 
nan tertibatın mUkemmeı oldutu an. 
18.§rlıyordu. Birkaç Y&ng:ından çıkan 
alevler semayı hafit aurette aydınla_ 
tıyordu. 

Hücuma teşebbüs eden 200 Alman 
tayyarestnden büyük bir kıammm 
Moekovaya gelmeden geri dönmcğe 
mecbur edilmiş olma.ııı Almanların 
kendilerine IUzumundan fazıa itimat 
ettıklerinl glSstermektedlr. Bazı AJ.. 
man tayyareleri §&fak aöktUkten eon 
ra da faallyeUerinıe devam etml§ıer. 

dlr. 

Baraj ate§inin hJç arkası kesilme • 
dlğl. için Sovyet gece avcı tayyarete. 
rlnln Moskova üzerinde düşmanla çar 
pI§liladtklart zann~llmekte lse de Sov 
yet giliıdtlz ve gece avcı tayyareleri.. 
nln akmm zararını bUyUk Disbette 
ve müesalr bir surette tahdit etmeğe 
muvaffak olduklan mulıakkaktir. 

ti Bir YJğm enkazdan ibaret kal
~. Dağ awılarına mensup bir 
uöbe~iye miihimmat depoıı;unun 

nerede boluduğuo !'!Orduk. Nöbet, 

çt gizlendiği yeri terketmiyerek 

Osoten ffyoru.nnn ucundaki deni. 
ze bakan kayalığı işaret etti. De. 
Dizde dolaşan ve dürbünle kaya · 

lığı bütün çıplaklığı fle görebilen 
bir destroyer dolaşıyordu. Destro
yer cevgili dostumuz "Potemkin" 

den ba_şkası değil. DCfitroyerle.rin 
mühimmatı pek bol olacıak. He • 
ı;apsız mermi sarfedfyor. Polonya 
harbinden mi tasarruf etmiş der • 

siniz. Sahilde hareket eden her · 

hangi bir hedefe 12 liklerle at.eş 
ediyor •• On ikilik bir topla. tek bir 
adam üzerine ateş etmek aptal -
hkr Bir atış yüezlli liraya. patlar 
Makineli tüfek kollaımıadıklarma 

bakıJırsa. top se&leriyle bizi kor • 
lrutmak istiyorlar. Korkacak adam 
buldular sanki: 

Fiyordatd deniz dilmdilz ve sim. 
rolya.htı. Karlar arasından kaya • 
l'&k UerUyorıız.. Bereket beyaz el· 

bl'tt'lerimi:r..c. Mühimmata nihayet 
ka"utıhık; 1lrl sandıktan ibaret. 
Snndıklan bet-Onlarm arasından 

çıkararak kızağa yüklüyoruz. Av

df't, etmek üzereyken ~oteınldnin 
göl~c f Rombake fiyorundan gö. 
zü1<tü. Yere yapr':'ırca.."ima hareket 
'>iz duruyor nefes hile alımyonı:r4 

Saat-0 bakıyonız. Destroyer yarım 
saat sonra çekildi. l\lübimmah kıı-

yahkJar üzerinden aşırdık. Sandık. 
lar çok ağır Tepf.'ye ,·armadan bcs 
yüz metre uzunluğunda çıplak ka. 
yalann üzerinden geçmC"k mec _ 
buriyetindeyiz. Krı;ağm. iplerine 
yapıştık, ç.ekiyol'UZ. Destroyer bi· 
7.f görecek mi'.' Ter yüzümüzden 

ırmak gibi akııor. ~eye az \lal -
dı. Bir sa.atHk gayretten sonra nL 
hayct tepeye varabildik. Kal'l'ı -
mıza çıkan subaylardan biri dee
t royC"rin Rombake fiyorunda olup 
olmadığını soruyor. "E,·et bir Y. 

atten beri" diye cevap verdik. 
"Hayır, hayır, ötekini denize uza. 
oan çıplak kayanın ucundaki des
troyeri '1:astctmek isttyornm" de

di. Arkamıza bakıyoruz. Talihi • 
mizden utandık. Bayırın ı;olunda 

iki ev var. Evler, destro~·crle a.ra. 

m:rza girerek görünmemize mani 
olmuştu. Be5 yüz metrelik çıplak 
cıahayı geçerken biç bir şeyin bi-

zl kurtarmasına inıkin yokken 

e'lcr sayesinde öteki destroyerler 
tarafmdan görülmıodik. 

KARLAR ARASINDA OS 

SEKİZ SAAT 

Aradan bir hafta daha g~tj. 

Kara to~u. u bombardırnnnlan • 
na da. uğradık Bu sahrlan par • 
lak bir cm.a 'o ışıldayan bir ~ü
ne ... altında yazıyorum. Bin metre 
irfifıınıda, dü ... manm top ate ini 
tanzim etmek itin uç.an hir Jngi

liT. tayayr~i iizerimizde daireler 
(.İziyor. \'anrmda iki arkada~ u~·u. 
yor; nöbet~I dürbünle ~laleler 

dolu kııl'l'ı dağlan gözlüyor İnci. 
Jiz, Beis flyonında ki ahşap evleri
ağır bir fa.!' aıtma aldı. B&Uları 

yanıyor. ltrııwJmizl bir daha değis 
UrmMlk n bu debrf~tinne büyük 
müşkülatla'r arasında ba.şarılmı~ 
tr. KaynJıçılardan ibaret mü ... a 
deme l.un·cıtıcrimiz karsı dağla _ 
rm arkMmda dü5f1Uln faaliyetini 
görmü5tü. Beis fiyorunda-td ufa 
cık ahsap evler hala yanıyor. A.. 
tılan mermilerin parçalarpu iki ki
t-f wr kaldmyor; İngllizler 40,6 
çaplık toplar kullanıyorlar. Böyle 
topla.rla ah5ap e,·Jcr değilı çelik 
i tihkinılar döğülür. 

(Devamı var) 

Cüzzamlılar adası 
. -·- - --- .. -

T ahiti ·hem bir cennet, hem 
bir hastalık yatağıdır 

Talıiti dün.ya.la.r ceDJıcti, dans ve 
aşık memleketi. 

Sulh zamanmda bir QOk Avruap
lınm bala.ylannI geçirmek iGlıı koş· 

tukları 89k adası ... 
Cenup hararetin.in kanlarmı tu.. 

tu .. •:ırduğ·ı gi.!zel vücutlu kıvrak 
u:::li, muntazam bacaklı yerli m
ların palmiyeler altında in m1nalı 
gözlerin1 süzerek dans ettikleri 
dünya cenneti ... 

En sıcak aşkla.mı ~andığı. yer 
U musildmo. oynatıcı havasma. ka. 

dadır. Dar ve karanlık bir yol. Sa.n 
ki götürdüğü fe18.ketzedelcrin ha· 
yatile kararmış gibi. Bu yolun so. 
mma doğru açılan bir vadide, por
takal ağaçları ve palmieyler ara. 
sma sıkışmış küçük çiçekli ve gü

ezl bir kaSa.ba.. Sanki ve güler 
yüzlü bir kas:ı.ba: Bu, sanki içinde 
mesut in.c;anlar yaşıyormuş gibi?. 

Fakat ha.yır, burada yaşıyanlar 
mesut değil, dünyadan, cemiyetten 
kovulmuş insanlar bunlar, bu klL 

çilk kasaba cüzzamlılar kasabası .. 

ptlarak durmadan dansedilen mem· Bu kasa.baya. giren küçük bir 

1 k t levha derhal nazarı dikkate çarpar e e ... 
Tahiti adası dünyalar cenneti, 

adns ve 89k memleketi. 
Bu dıştan görünüşü. Binbir zevk 

timidile koşulan bu memleket diln. 
yanın en zavallı insanlarını göğsün 
de saklar.. Tahitl yalnızca 89k a. 
dası mıdır? Hayır, burada en çok 
ı:ztmıp çeken, cemiyet içinden atıL 
mış mahltiklar yaşıyor... Hem de 
cemiyet içine bir daha girmlye ;Jç 
hakkı kalmıyan zavallı insanla.l' ... 
Bunlar Ta.biti de ya.5ıyan cUzzam
lılar ... 

Tabitinin limanı küçük Pepete 
körfezinden ~eriye giden bir yol. 

ve bura.da y~ıyanlarm ma11iyetini 
anlatır ... 

\ 

Tc Aroho: Merhamet .. Evet cüz· 
zamlılara merhamet gerek .. 

Bu kasabaya girerken küçük bir 
}/ulübe ve bahçesi var. Kuvveti yet 
tiği kadar bu bahçeyi ekip biçiyor 
ve bu küçük kulübede bedbaht 
günlerini dolduruyorlar. Metylen 

ile maddileşmiş olan bu insanlar 
bahçe ve çiçeklerle oynamaktan 
zevk duyuyorlar. 

Burada hemen her milletten cüz 
zamlıla.r var. Çinlilerin çaylamn 

pişirmekle meşgul oldukları görü· ' 

rültir. Ta.lıitililcr ise büyük bir sev 
gile düğün horozlarını ok.şarlar. 

Burada. yaşıynn za.vallılnrı teda
vi için doktorlar da var. Onlar da 
bunlann arasında yaşarlar, hem de 
dört sene için mecburi hizmet gö. 
rürlcr. Doktorlarm vazifeleri has. 

• 
t.E:.lann derecelerini almak, yarala-
rını tetkik ve gıdaları kontrol et • 
mek.. Fakat bu zavallı insanlar 
doktorlnrile eğlenirler. Çünkü dil. 
çar oldukları bu felaketin nasıı'geç· 
mez, amansız bir dert olduğunu bi
Hrler. 

Bu cüzzamlılar kasabasında "t>ir 
çok h:!.Stalar cvlenmislerdir. Bir 
çokları da birlikte ya.şarlar. Hatta 
bazılarının çocukları bile olmakta. 

dır. Bu knsabadıı. yaşannn bir aşk 
macerası bütün adayı al.ika.dar o.:l· 
miş fakat arbk anormal bir hale 
girmiş olan hastalan bir hayli gül. 
dürmüştür. Vaka. şudur: 

Vaite isminde Tahitili güzel b!.,. 
kız evlcnnrl.ş, bir müddet sonra ko. 
casmın cüzzamh olduğu meydan& 

çıl:mlŞtlr. Bunun üzCri.'le hast.nr.rn 
derhal Orofarayıı (r.iizzam.lılar b· 
sa.basına) gitmesi icap ~tir. 

(Lut/en sayiayı ~Wtit:J 
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B:A.BER-~posam 

F'akııt Vaite kocasını çok sevdigin 
len bir tOrlU yalnız kaJnuya ta.. 
'uı.mmill edememiş ve kocasını tn_ 
kıp etmiş, Cilzzamlılnr ka&ı.baBındn 

iki sene mUddetle blı'likte yaşc.mı.i 
fakat bir gün Va.ite an111Ş11ınıynn 
bir sebeple tekrar adadaki nonnal 
hayatına dönmek istemiş. Herhal. 
de bu fed manzarala.rdnn kanıksa. 
mıstı. Faknt bu sefer de kasaba. 
dan çtknınsına mani olmak istedi_ 
!er, aşılantnlŞ olması ihtimaU vardı. 
1'"':ilhakikn yapılan muayene netice· 

sındc Va.itenin cüzza.ma yakalıı.n. 

:nuş olduğu öğrenildi ve bir da.ha 

knsabadan çıknuı.SI menedildi. 

ıal ve hazine ona der-öl Ü lerle 
!erki hayra sarf oluna L ŞU 1 Ur 

konu 
mu ? • 

Bu hal bUUln ııd:ı. hn.lkmm kal. 
bin! parçalarken kasa.b:ı.da.ld has· 
talnrr bir hayli gUldUrdU. 

Yhıe yeni evlcnınia on üç ynşm. 
adki b1r kızın kocasında cUzzam ol. 
~~ anlaşilm1.5 ve yeni geltnl mu. 
ayene eden doktorlar bu çocuk 
kadmrn kammdn ve a.rkn.smda 

pettbelik görmüşlerdir. 

Zavallı gelin de oofizmma t.ut.uL 
muştu. DOktorlar deıtıal bu zav • 
lı:yı hastııha.noey yatırdılar ve bas· 
ta.lığın önUne geçebilmek için ça... 
reler aromıyn başladılar, fakat 
hastalık gnyet Beri bir eekllde Uer 
ltyordu. Peııl>E1 lekl?ler yavaş ya~ -
mornrnnya ve bir mUddet sonrn 
da bakır rengini alıyordu. Lekeler 
yüzunde de belirmişti. Genç kadı. 
run çocuk yilril gittikçe şeklini kay 
bediyorcbı. 

Nttutyet bir gün defo. olaı-ak 
~bir delik nçildığnu gör_ 

dii , feryat ed rek aynaları parça_ 
hıdı. Koşan dokto'riara a.ynaıan 

kaldmnaJarmı rica etti. 

Doktorlar kendistnc şirin kasa.. 
bahsettiler. K- gelin bu 

kası:rbanm şirinliğine knrunadt, fa. 
knt ar.ttk ha.yatmm mııhvoldağmıu 
nnbım.L<?. Allah bütnn cUzzamlıhm 
verdiğ1 gibi ona da bir tcvekkUl 
vermişti. KnlktI o dn cüzmzriJılar 

kasabasına girdi, mva.llılarm h~· 

tma karıştı. 
Oüzzıı m hl r k.asa.boıs.tnda luıatıı_ 

lığm. dehşeti pek g6rlıt.mez, Daho. 
doğrusu hastalar ic;l:nde ibulundük. 

ları: vaziyeti bizim gözümüzle gör
me7J.er. Bizim titl'Cyerok seyrede. 
ceğimi!!: bir ~ onlar ta.bil bir 
namı.la artık fel!ı.kcde. 

tine ~lardır. 

1 ırının ehemmtyet ver_ 
me2.ler .•. Bu onln.r iÇıfn o kadar 
ta:biidtt ki, talıkbrmın 

fy.i:le lğmi r.amıederler. Fakat dJ. 
randan bakan bu hastalı· 

bütün feaı.atiııi görür. Cüzam_ 

r kas:ıbafmu:n taba.mmül edil_ 
1 

mcz bir DULN>:a.niSl vmdır. Ekserisl 
ırktan o hastalann btrçok. 

Biriktfrdiklni haz.inelerderı i•tilade edemiyen hükümdar
lar ... Bursada veJi yılda 3,650.000 altın yiyen gene miras
yedi Molla Rüstemoilu .. Mal sahibi vezirler ne hayrat 
bıraktılar? ..• 

Yazan : Dervlf Ahmet 

Mal ve hazine ona derler ki 

hayra sarfolunn.! Merhum Yıldı -
rmı hünkar mal topladı, akçeler 
topladı, hazinelere koydu. Mem. 
lekele kesaUôt geldi. Nihayet o 
mal ve akçeyi Timur yedi. Mem
leket aynk altında kaldı! 
Bağdat padişahı sultan Alımet 

hazine topladı. Hnzill€lerini taş 
san~ıklara koydurtt.u, geceleyin 
Dicleye bıraktrrdı, ırmağın içine 
lnditltl. Bu işte kullandığı ırgat • 
lan de. öldilrttU kim bu hazineyi 
kimseye söylemiyeler diye. Nihn
yr' o hazine suda kaldı. Kendi d'.l 
hl nesep ve nesliyle be:mber telef 
olup gitti.. Horasan padişahı Mir
za Şahruh da mal topladı, o da 
bunlar gibi telef oldu. Anadolu 
padi.ı ahlarından Karaman oğlu 
lhmbim bey hnzinc topladı, nj • 
ha.yet onun da fık.ıbethıi gördUk, 
ne oldu. 

Ariflerden bbinc sordular: "Pa. 
dişahlnrn hazine gerek mldir?,, 
dediler. Arif cevap verdi: "Bir n. 
şrl hazine vardır, o gerektir!" 
dedi. "Nas~ hnzinedtr?,, dediler, 
"tobnasmm sevgisi, güveni ve du. 
Q.81 hazinedir!,, dedi. 

:M~vınna Rıl tem vardı. Gazi 

htink!r Murat hana kazaSker ol • 
tu ve hem vezire karI§l!'dı. 

Mevıntıfl Rilstcmin btr o~u verdi. 
Oğlunun CimrUnü yüz ytl tahmin 
etti. ômrunün her günilne yUz fi. 
lorl Ol p etti, onlan 3.650.000 
1llori koYd ki kendi öldükten son 
ra onu h di • Ata kim 61.. 

dil, bu mal oğluna kaldı. Oğlan 

bakı mdan sonıa yedi yıl yaşadı. 

bu mnlı yedi, yedi yıl sonnı boza.. 
hanede kciba.p çevirici oldu. Niha. 
yet Bursa hJıııo.rmdıı o ld haırnı • 
mın klllhanmda öldU. Bab mm 
bir uşağı vardı, Firuz derlerdi, 
ke i o sardı, molla RU temm 
kabrine gomdUler. 

Sual: Bunca mebh\ğı neye ver

di kim 'b6yte tez harcandı? 

l~ Jnd a8'1r milverrlblerindf'lı 
• k Pa<ıınadt• 

kervansaray yaptı. Evliıdı raJcir 
oldu, sattı. 

Beyazıt paşa - Amasyş.da bl r 
inıaret, BursadA. bir medrese yap. 

tı. 

Hacı Halil paşa - Bir zaviye, 
ı bir m edrese ya.ptı. 

Karaca paşa. - Y enişchi'rde 
bır zavi~ e yaptı. 

Hacı ivaz paşa - Al Osman 
kap!Slllda cincilik onundur. bflş. 
ka mcmlckotlerrlen hüner sahiple. 
ri getirtti. Kıu:ovada ve RurMtda 
birer mcdreso yaptı. 

Mehmet nğa - Osmancıkta bir 

medrese yaptı. 
Saroca paşa - ~üboluda bir 

imaret, ~· ·lilked bir cuma m'?eel
di yaptı, 

lslıak - lnegölge bir im -
rt•t ve bir medrese yaptı. 

Kasımpaşa - Edirnede bir sof 
hane, Kan.hisarda cuma rne idi 
)'nptJ. 

Halli J - Jznikte bir zav'-
ye yaptı. 
Zağnos pasa - Belıke&irdc i. 

1IU1ret yaptı. 
Vcliyeddin oğlu Ahmet pqa -

Mahbuplat m ah gözü ve k8.1ı. ve 
zUlfU ve beyleri diye diye gitti . 

f e. paşa - Ermeni pa • 

mmıdan imaret. medrese ve b'r 
cuma mescidi yaptı. 

• hınut pQŞa - lstanbulda bir 
imaTet, bir medreee, bir cuma mes 
cidi, HaBköyde bir medrese, Sof

ya.da blr cuma mescidi yaptı. Vak 
rınaan 'h r yıı tekke ve edine 
ftkarasma bin filorJ tay.in etti. Me 
dinede peygamberimizin ruh una 
her g\in bir hntim okunmak tayin 

etti. 
M ih P8ılA - Ge».ıoluda cuma. 

ı:nesddi yaptı. 

N~ İbrahim - Edirnede 

medrce y&ptı. 

Rum Mehmet paşa - Hayn.tı 

nıeneder oldu, nihayet it giıbı boğ. 
dular. Üsltüdaroa bir •imaret ve 
m~ese yaptı gitti. 

Hekim Yakup - Bütün vil'ret 
lel'd~ · ilmcdik ~ görlllmedik 
kötülük M..ü: Devlet 1 ine yahu. 

dlyl IDt dcl'ıı. o 80ktu. Pad~lıu
ya.hudiye 18 ~rmezler. müfsit ta.
lfedir deri.ereli. Yahudinin ndı pa .. 

dltl8hm ·ne kac'Mtı. 

"A.huet ve ölüler hakkında son 
7.am8.nlarda. elde edilen m.al.üma.t 
dlinyada bütiln .keŞfiyat Ve ihHra_ 
a.tm fevkinde büyük ve müthiş bir 
inkrlap yapacaktır. •.Ahıret ha.kkm. 
daki fikirler bir kaç yıl içinde o 
kadar cihanşümul bir !hcıl alacak_ 
tJr ki diğer fenni keşifler ehemmi · 
yetıerini adeta kay'bedcccklerdir.,, 

Bunu iddia eden spirtizme mü. 
t.ebassuw bir İngilizdir. Amerika_ 
dan dönüşünde bu işe fada ehem-

ğını göntüm. Bu tabJD §imdi evim_ 
de duvamd aııdahr. Reeim o k.a.da.r 
gtizeldir ki bunu hi~ klmse :i~i bir 
artistin yapmadiğnu iddia edemez. 

' 'Yine cahil okuyup, yazmak bil
mez, medyumlar tam!mdan yaiıl· 
rn"3 çok güzel ilim kayna-ğl kitap_ 
lal' okudum, bu kit.ApiB.rdQ.11 birinde 
meşlıur 111.uhanVierden birinin e1 
yazısı vardı. 

"Eğer bir fııısa.ıı bütün bunları 
görür,' işi.tir ve ya.pare& o adamın 

miyet vermiş ve bu sahadaki tet. hipnot.iz.m ve spiı1izmeye inanma. 
kikler.inin iruıanlara. yeni bir ufuk mam bir delilik olur ... 
nç&.cağmt iddiaya başlamwıtır. Maamafih ruhla.?'la bu mütehas· 

Bu mütehassısa. göre elde edileo sısın teması hakkında. verdiği bU. 
bUtün kat'i hakikatl ere 111.ğmeu tün bu matümat şimdiye kadar 
spirtizmenin hala myık olduğu c. spirtizmP. ile uğI'a§Snlarm verdiği 
hemmiyet.le tel(ıkkl edilınemeei, malumattan pek farklı değildir. 

taa."l6upkar bir :G.ihniyet üzerinde tngill:r. müellifinin yem bi'r iddia 
hareket eden eski jlim<'il~rin yan· 1 a.sı vardır ki spirtizmeye yeni bir 
lış propa.gandnlarnlır. Yoksa splr_ renle vennelct.edir. Spirtizmecıin 

li:zme artık kendisini bütün dün. dünyaya yeni bit' din getireceğim 
yaya te9llin ettirtecek kadal" lmv· jddia etmektedir. İngiliz müellifi 
vet kamnmıştır. 

Bu müioo.h91!1S diyor ki: ' 'Bu 
araştırma ve incelemelere ben dE: 
herkes gibi bedbin oolra k başla

drın, Bula.ngıgta ben de ~pirt.17..me 
ile alay eder, mektepten aldığım 

maddiyetçi zihniyetin tesiri altın. 
da ruhlarln temas ve münasebette 
bulunmanın mlimkün olduğu iddia.· 
larına gülerdim. Fakat otuz. otu' 
beş ~~llk tecrübemle .iddia edi. 
yorum ki ruhlarla. görüfjmek mUm· 
kUndür ve ahıretle temas kabildir. 

"Ben mü.teaddit şahitler yanm. 
de nnncmle ve yengemle konue. 
tum. Her iki n•h da o kadl\r vaı:ıh 
ve a.1)Jk hatlarla göründüler ki on· 
lan yalnız ben değil, yannndaltile:
de göndüler. Kara.nlıkt1l a.mıemin 

dkiıı, mesı· ve bahtiyar başı bk 

t 1'8{a eğilmiat.i_ Gfir.leri k~ıydı. 
Sağımda kuım, ~luında yabancı 

bir kadııı vardı, ikisi de aonemi 
göı-üne donup kaldılar. Hattlı M. 

lunıda oturan ve annomi t*'1Dnıytı.n 
yabancı .kadm hayreUP "bu kadın 

ne kadar da size benziv.oı· •• de.m.k. 
tıeıı kendini alamadı. Bu da nıtıun 
n-e kadar vaz.m hatlar ~ gö· 
riindüğiioü isba.ta katidir. 

mevcut dinlerin ahıret hakkında. 

bize verdikleri vazıh olmryan bil· 
gileri l'pirtizrne vasrtasile terıvir 

ve tezyid edileceğini ~yWyor ve 
şimdiye kadar ruhun coruıet ve 
oohennem hakkında çok dikkatli 
malümat vcrolklerlni tddia ediyor. 

''Ruhlar bize cennet hakkında 

çok açık iza:ha.t veriyorlar, diyor. 
Ruh1ann rivayetine göre öbür diln 
yada mefkiırevi bir cennet vardır. 

Burada ruhlar slı.kin ve temiz bir 
hu.yat ya.şarlar. Fikri ve maddi ha_ 
ya.t son kemal devresine gimı.İljtir. 
Sanat. ilim, fikir. tctıkı1iıt, spor 
en mefkürevi şeklini almıştır. Ha· 
yatta tam ve mlikemmel bir ahenk 
vardır. Herkes mesut vr. bahtiyar_ 
drr. . 

"Diğer b&u ruhlar da tahammül 
cdilme7. §artlar içinde 'y~ikla.rı. 
nı habeı veriyorlar. Bunlar bize 
kıını.nlrktan, nedametten, ahenk 
si:ı;likten bahsediyor \'e hayatların· 
dan . ikayet ediyorlar. 

"Ruhların öbür dünya hakkında 

\'Prciikleri malümatı şimdiyr. .ita. 

( oa,.t-k'llllzin blrind ... ,.,,wunda 
batllK yanındaki tarih Çf!r!J4'!Ye81 lm .. 
ponuyla "lrllkte ıonlleriletek) 
E\'LF44'\i'l\IE TEKLİFi.EKi. t, ARA· 
MA. t~ Vl!R~O::. ALDl. 8ATD1 
~bi tiııari mııhiyetl hai7. olmıyaa kü.. 
!;ÜI;. ilanlar p:lra 17. ne,rolonıır. 

Evlerime teklifleri 
hmnm bunmlan, parmaklan, hat. 
ta nya.klım yoktur •.. Y'Uzleri delik 
deşik olmu~. cldiııi tamamen kay· 
betm.iştir. Bir tek kelime ile etiz.. 

Oev p: Bir kişl bir gün Molla 
Rüstem oğluna bir tazı getlnnifi, 
yüz fik>rl ve bin kçe 

0

k blr at 
V" • ve bir kaftnn vennl§. Bur 
sa.da yrldınm imaretinin arkMm
da İlaslan bağı derler bir bag var. 
dı. Molla Rüstem oğluna "Bu bağ 
da tavşan vardır,, demişler. tllu. 
yı almı , o bağa gitmiş. Yanında 
varanlara demiş ki: "Her kim 

Uı.vşanı çıkarırsa yüz filorl vere • 
yim!,, 

"Diğer bh- ~ttin de yine bir mü_ 
tehassısm yardımlle harpte ölen 
oğlumla gi)lilştüm. Bu konu mamr_ 
za altı kisi de şahit oldu. Oğlumun 
eesl o kadar güzel çıkıyıordu kı ha -
kikalcn oğlumla karşı kar;tıı·a sö. 
riİ§Ü.)'oı· gibiydim. Oğlumun hlllla 

~öylediği geylerden bana yım'.lnn. 

da buhınruı mUte.bassısm haberi 
olmadığından gelen ruhun oğlum 
olduğundan üphe etmek mUmkUn 

Nişancı pa.şıı - Allahm kulla. değildi. · • Yao 24, beyaz tenli. y~ll ;özıu. 
balık etinde, elinden bUUln ev "e el 
işleri g-elen n&l bir aileden •bir kız 
öğretmen en az lise talısflli hayatını 
kazanmıe. tııtıkbııllnnen \'nıın, <lürüat, 
lyJ huylu bir bayla evlenmek istemek
tedir. ~lmlerllc (Temiz Güven) renı 
Zlnc müracaat • 2S4 

zamlılar kasa.bası yUrekler acıstdır. 

Ciizzamlılar knsabasmnı beleid_ 
ye reisi Mösyö P...ober'in bir kolu 

ktur. Fakat tek kolile cemlyP.t 

içinden kovulmuş olan bu zavallı· 
lam fel ketlcrlni unutturmak için 
elinden geleni ya.pmaktadır. CUz.. 

Ta.V§1nı lınbC'r veren ktşi tav • 
şaıu çıkarml'§, molla Rüstem oğlu 
tazıya tavşanı göstermlıj, tazı 

tavşana varmarpış. Molla RUstmn 
oğlu tazıyı kılıçla. çalmış, iki pa.. 

re eylem.iş! 
Ben bu hika:vcyi kclen saran 

zamhl:ır o.ydn bir keTe Rober t.tı.rn_ 
Flruul.an ışittlm. Vallah ziyade 

fmdan oyna.tılruı sinemayı acyre-
uemedim. Bir kimsenin kim buna 

derler ve ncıd.an asılmış, hastnlılt_ mUruısip bir nice ef'ali ola, onun 
tan harap olmuş yllzleri bir an için harcmıı. filorl mi vcteı-! 
olsun giller. 

O rnl bedbaht ola, bi aadet 
Kasabada Hiti isminde cilzzamh 

bir ıheykC'lt~ vı:ırdır. Hlti bofi za. Ona mal komllk, zl t (çirkin) 
idct! 

manlnrmda kendisı gibi sabit ba· 
KJm aııı hare ide rt .. ku fücura 

kışlı tHn.k blıstter yapmaktadır. 
Yine hiz oğlan, ya knlıbc• a' ret, 

Zavallı ht")kcltrn.şm yüzil ve du. Hamylyle hr.b!lyiyle dur~sdunı 
ıiakları 'oklu?'. Fakat ellPri . :ığ_ GldcrM•m 011 ;\'Olein ahii ıillet ! 

lamdır, bu da onun için yegiinc l'lıllr mıılı harh•t hnk \oluna, 
det teı;kll etm ktcdir. 

Cüzznmlıların yaşlarını kestir
mek mUmkUn değildir.Bu kasab:ıd:ı 
altı yn~mdan belki altmı!i )'tUjlllS 

k:ıd'lr eli.zamlı vordu·. Fakllt 
hltk en gcnrlnl bllr. bir Uib1.ada 
ihtiynrlatm ır 

Kasnbava gıreıken gÖ7.E1 çarpan 
1'r> Arotto levhıısı bu kasabanın iç 

'uzun il bııkkifo ifade edi,> or. Jnsan 

1\1 buclur b ld kalım umtü de\ let ! 
Şol vezirler ki :nal sahibi oldu. 

lar, ne eserler bıraktılar onu be • 
)an edelim: 

Çıuıdnrlı oğlu Ali pqşa virml 
beş .>-,l vezir oldu, Buranda bir i
maret yaptı. 

Çnndnrlı oğlu İbrahim paşa 11.._ 

nıktP bir za\"İ\t' yaptı! 

Hruıan p şa - Bursada bir 

rırun ma.lma, .ka.ıuna ve ırzına ta. 
mah etti. Bütün \-"akıflan bozdu, 
padfşııh hnmesine mal etti. Nice 
fil.kirlerin yerini elindc.n aldı. Ka 
nsı Aliı.iyc ~in kızı paraslle 
bir cuma mescidi yapb ! 

Adalı Kasuıııpata - let.ımbul -
da bir mescit, bir muaUimba.ne, 
Edi'rnede oume. mc50.idl, Bursıı.da 

ınedtt.8c, A~cıkta meecit, Ke -
fede cum:ı mescidi, Sıll!kede ima. 

' ret, Gedlıı suyunda bir ili köprü 
y ptı. 

DaV1ltıl6§9. - lste.nbulda mes • 

cit ve medres yaptr, su getirdi. 
Fenıui oğlu Ahmet paşa -

niyetindeyken öldü gitU. • 
Haiil p - lstarlbuldn mes • 

cit, medrese, lznikte mescit ya] -

lı. 

Ali paşa - lstaııbul<la meS<Jit, 
medrese, imaret yaptı, su getirdi. 
iyi çeşmeler akıttı. 

lskeııder p:ışa - 1stanbuldn 
mescı.l, Gala.tada tekkt- yaptı. 

Dervh Mustafa pasa - latan .. 
bul la mescit, ml"dıe~e~ hamam 

yaptı, su getirdi. 
Herııck' oğlu Ahme+ l•Ma -

Dilde bir imaret, bir cuma mescL 
ai yaııtı, su getirdi .. 

''Bir gün dlğer bir vesile ılc kar 
do§imle konU§abil~im. Karısının 

sıhhatinden bahliettl ve 1 edavisi 
~ blı- sanatoryonı tavsiye etti. 
Sonra tahkikat ya.pt.rlc. hakikaten 
bu unatoeyomu herkes mclhedi· 
yordu • .Karısını oraya götilrdlik. 

"Ruhlara ne ve kim olduklarını 

!orduğumu:r. aman biZP. verdikleri 
cevaplar gayet kma vP kat'idir: 
(Biz ruhuz, biraderinir., anneniz, 
yahut oğlunuzum) gibi. 

Milteaddit n.dılarln uzun Ul.Un 

konuştum ve onlar1Jl ruhlannm lrn 
kufoı'Jnı kokladmı. Ru koku vilrut_ 
tan çıkan Ektoplau.anm moyQa.na 

getirdiği hususi bir şeydir . .\fcd _ 

yumlıı. mUnabesete olanlar tec~
belP.r esm:ısında bu kokuyu k()Jay _ 
lıkln. hissedebilirler. 

"Birçok ruhlar bana üıtikbai hnk 
kında. malfımat verdiler. verdikte: 
ri maJfımatın ekseriyelle hakik&to 
uygun olduğunu gördiım. 

"Ruhlann kendi elimle tuttu· 
ğum fotuğrnf camlan üzerinde ro_ 
toğraflarını aldım. VP tecrllbeler 
c~nasındn havada insan <>linin te. 
ması olmaksızın P.§ynnm dolaştığı ·· 

nı ve meçhul bir ı:>I tarafından ve. 
rilen istikamete gittiğini g6rdUm. 

" Odada ruhlanıı aramıza kan;ııp 
L-anı' lıunl•ır kı'ın .. ııret ... ıı.ıaın ıstır m d ,. lnız mcrhnnıet du~uyor. " ' " "' · bizimle konuştuğuna şahit oldum. 

Yw "an füiller duyulan merha. tlığ'ı b- r kuetık dC'ğıldlr. Burnd::ı. niılıu.lıın nicı~ gellip nğlıunıstır. "Cahil, sanattan nnlnmıyan biı· 
n • .. 

• Buııl:ır mlil!. ii krndinin anırdı, 
<Un~ anın cıı hU\'iik felak~tinP uı:· kadına artist ruhunun girdiğini vı> 

\ nhın hıı):ıle giinhl hağlıtmıoıtırl 
T hitı dans ve raks meml< kctı ramı ztı\8lhıar. cı.ı:ı.z.amlıı.ır da • o ruhtan aldığı talimat Uzerinc ka. 
hitı, ~a.lnrz ntesli !\.'ik1:ınn rn~an· ynşaın,ktndır. N:ddedcn: \ . n. KO(.:t dının ga yet gtizcl bir tablo ~ aptı· 

• YB§ 42, sıbhaUI, Beyoğlunda bU
yUk bir mUesııesede 4.5 Um aylı\\lı, 

iki evi bulunan yalnız blr bey; 3t'-40 
yaşlarında, dul ~ya tuz;, dUrüııt, a.b-
11\.k sahibi blr bGyanıa evlr.nmek i.l!t.e. 

mcıktedlr. lstlyenlı>r Beyoğlu po.t1ta 
kutusu 155 A . Rı?.a ndrcsne ya;ıa.bi. 
lll'ler . • 2311 

lf •Ve ipçi ara)'anlar: 
• Tilrkçe fran.ıstıCA fl.t.ık kimya ve 

orta talebesine riya&lye tarih ve coğ .. 
rafya ve yurt bilg~! denıltrf (M.S.~.) 
reın7.lne mllraaıal. 

• l 1 yıı~mda biraz daktilo bilen bir 
orta mektep mezunu ~ aramak'8drr. 
( U~nıan) reı'rl:tine müracaat. 

• Orta tahsilli eskl yazıyı mUkem. 
mel bilen ve daktilo kullanAn bir genç 
I§ aramaktadır. M. R. remzine mUra
cıı.a t. 

• Rir buçuk ya~ında bir çocuğn 

bakmak için bir dadı uanmt.ktadır. 

Namuslu olması, çocuk yetiştlrmitı 

bulunmaııı ~rttır. fsUyenlerin Tak. 
Bımde Taksim eczanesine mllracaıı.t. 

!arı . 
4 Bir miiess~n!n, yazıhanenin . 

mağQZanın yazı ve hesap ı,ıertnı der 
uhte edebllecck bir bayan lş arnmak .. 
taf'lır. (Rabia.! remzine müracaat. 

• Bir doktorun veya, dışçlnln yanın. 
do. hizmet cdeblllr cnjckblyon ve has 
tabakıeılık leler!nden anıannı. Yal. 
nız satr.ıh gıdlp ak§am gelmek Uzerc 
ısttyen't'!rin adresime bildirmeleri •• 

lcl'i 5ekillerle kebili telif~ 
Binaenaleyh bi:te ha.kik.ati Y"ı 
ceği iddia edilen bu yeni diılill 
dinlerle kolaylıkla ~I 
mümkün olduğunıı söylilyôl'· 

Uyanlar, museviler ve ~ 
yet kolaylıkla bu yeni din e 
da toplanabilirler, diyor,. 

lngiltcrede bu yeni dini11 ~ 
din sahipleri ve münt.esipleti ~ 
dır. Bunlar her tarafta te )"'at 
yaparak bulduktan hakikat.l f-"k 
mıya çalışıyorlar. Bunlara ıef. k 
insanlar bu yeni sahada bir t 

leri giln dünya müth0 bir dC~ 
!iğe kavuşacak, insanlar dııh1 

bin, daha ümitli, daha nıesılt ~ 
cakla.rdJr. O vakit ölümiln )tor 
gölgesi gözlerimi2ıdcn k&JkaeV 
hayat ve ahırete başkn gö:ıı,ıi) 
baka.cağn:. ~ 

tnglliz mütehassısı ahiret t 
larının insanlara kapalı oltr16 

gördüğüm ve anladığım zaın•~.,. 
yatımın en mesut günleriDl '• Q 
dun. Akrabamla a.ranıızdaıd , 
ıııiya.h perde kalktı. Bir dli11

• 

gibi ~:aşıyor ve konµı uyotııı
san bu saadete kavuşunc& 

ya gitmeyi kabul eder. 
remzine mürncaat. , 

• 18 yneında t!M ı ı oe b' 
~ kız çalışıp hayat.mı kazarırı•11 

buriyctindeclir. Yazı ,.e )le$•P fllf 
X V Z 

• 1110 l yapar. <. . • .) remzıne ıc' 

• Llae mezunu biraz rraııııı ,,ıı ı.ı 
bir genç az bir UcrcUe çııı.ışll1 oıl. 
mektedir Beşiktaş Tilrk "11ı3 1' 
ıe& ~babQc 80kağı nuıxıaf11 
det adına müracaat. it 

• Orta 3 de, 16 ya§mdB b rd' 
mağaZalarda veya ynuııane1'111 
lıfmak tat.emektedir. Çarşııc•P •• ı. 

urııc~ tat eokağı numara ı e Dl ~ 

• Mubaacbede 25 •cnedeD <• ,,ı f 

rlibcsi olan bir mub.aalp Y..,,,-6' ~ .J 
veya djpr Ucal'l mlles.se.eıer 11 "' • ~ 
raınaktadır. Haft&ı\;,ı, oirJ<aÇ gU,~; 
birkaç aaat de çalıpbUir· i' 
remzine müracaat. t• ı • 

• 18 yaşında lise BOn sınıf ti ı:ı~ 
rınden biri taWlnl geçıraıelı el'~ .ı. 1 

bir , 
şey öğrenmek maksadile 6i1 1 
yanında çaJı:ımak lsteın~i<tıl ıııtııf'ıır 
ç.tlıgaıa mukabilinde biçblr ır ~tfcl' , 
beklememektedir. :Maıuıad1 b ıııur• 
rcnmektir. {Seven) remzine _.,.-11 

• 33 yaşında ukerllJ<IC .ı ııtl'~" 
mıyan eaki yazılarlıı d:ıJcU1° lıv 
genç ldUplik işi Mamal<tacllf• 
remzine müracaat. 

, 
Aldırınız: ~~ 

AfajıclA ruDICITJen ~ ~ 
lı:oy11euı.,.nms.m •ıwrııarf'l'I ,r" ı' 
-Jı>tupl•n ldareb-f!l1tl~.- ,,, 

eabMıtan ötteye ıı:Mtsr ~~·,11,ıı' ,, ' ~ aonra aldırmııl:a.rı rl~ lıı~ 

(PAk Si) (S. 3) {l~.?<{ . l Si 
(Ç.Cvık 155) (TekytldlZ ,, 1 ~ 

(2co.ı ı Bayan şçı) !Hndiyc) •• 
1 

(S('viın) lS. 126) lX !" 11 
csoı <Fotop;ra!ı rR.F ı ıO 
ıs ı!lllm) ı Po' 
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Yüzme şampiyonası seçme 
müsabakaları 

lstanhul su sporları 
dan: 

ajanhğnı~ 

1 - Bölge>.mlzin yüzme şampi
yonluk seçme mlisa.bnkalan 26-27 
temmuz cumartesi ve pazar günle· 
rl Moda yUzme havuzunda ~ apıla
caktır. 

2 - Müsabakalara cumartesi 
günü 15 de pazar günü 14 de ba§· 
lanacakbr. 

3 - Seçme milsabalmlanın iş
tirak edip finale kalamayan r;çbir 
sporcu ş:ı.mpiyonluklara giremez. 

4 - Müsabakalara klUpler na
mına iştirak edecek sporcuların 
lisansiye olması ııarttır. 

5 - Talebe sporcular müsaba -
katara mektepleri namına iştirak 
edebilir. 

6 - Hakemler: Başhakem Rıza 
Sueri hakem Sıtkı Eryar, Bekir 
Macur, Behzat Baydar, Ali Rıı.a 
Sözeralp, Nuri Bosut, Metin Baran. 
Kemal Özbek. Fahri Ayad, Sua! 
Erlor. Far · ' 1rgen. 

Zonguldakta yapılacak 
müsabakalara girecek 

atletler 
İstanbul n.t )t'tizm n.ianlığından: 
Aşağıda inimleri yazılı atletler 

27-i-941 tnr"Jıinde Zonguldak 
bölgesile yapılacak atletizm mü
sabakalanna iştirak edeceklerin -
den 24. 7. 941 pcrşc>mbe günü sa-
at 17 de hareket cdecE.'k olan Ka
radeniz vapuruna yetişmek üzere 
saat 1!5 de kafile başkanı bulunan 
doktor Nurettin Savcıya Galata 
rıhtımında müro.caatları lüzumu 
tE.'b!iğ olunur. 

24.7.1941 
ıs.oo Fa.sıı he)·eu 20.15 Radyo 
lS.15 Karı~ık gazetesi 

program 20.4~ 8olo 
18.0:t J ongo 

orkc~trası 

18.30 i\lemlPkct 
postası 

18.40 tncesa-. 
heyeti 

1:>.00 Dndleşme 
saati 

19.15 Tango 
orke,.trmıı 

19.80 Ajan!' 
19.4:< Oiınya 

prkılon 

,_ 

~arkılıu 

!1.00 Zir:rnt 
'.rakvimJ 

Zl,10 Solo 
ı;arkılnr 

.H.25 San'at~r 
lıırnnl7 

konuşuyor 

Zl.40 S>enfonlk 
müı.t!< 

%2.SO A,lunı. 
22.t.; D:tn4' 

0 L<Ell -BOLKEPÇEI 
tÇKlLI LOKANTASI 

' 1 

1 

R~it Rıza Tiyatrosu 
24. 7. 941 perşembe Bostancıda 

(Bobstil) komedi 3 perde. 25.7.41 
cuma Şenyolda (Velinin çocuğu) 
komedı 3 perlle. Halide Pişkin 
temsillere i§tirak edecektir. 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
.txtR \'e RVD IL\STALII{LARI 

Ankara Caddesi No. 71 
\luayf'ne sııntlcrl: 1ll trıı itibaren 

1 

Ankara JaG 'arma ON. K. Satın alma Koml17oaaadaa = 
·thaıe gün ve aatl 

Miktarı Cinsi Fiyatı M. temlnaU 

kuruş lira kuru~ 

214.194 metre yazlık eıhlse kumaşı 75 9282.28 
60.800 metre kışlık elbise kumaşı 310 10.674 00 

28.2:50 metre kaputluk kumaş 3:50 6.193 75 

14.100 adet kilim 335 8542 63 

EU50C. adet battaniye 1000 15500 00 

Şartnam• 

bedell· 
kuruş 

803 
943 
49:5 
236 
425 

30.7.941 çar·ıamb& saat 
31.7.941 per§embe 

1.8.941 cuma ,, • 
4..8.941 pazartdl • 
15.8.941 aalJ 

Miktarı, cinsi, fiyatı, muvakkat teminatı ve şartname bedel' yukarda yazılı beş kalem malzeme b1 Tenis T esvik 
müsabako.lnrı 

fstanbul tenis aj:ı.nl•ğrndan: 
Üç gü~-•"nbeıi dev-ım etmekte 

olan ter.ıJ teşvik ma •1ar na Tak
simdeki tenis kortlan:ıd!l devarr. 
edilmektedir. Şimdiye kadar <1?mi 
ftnale kalan Muhittinden b&şka 
yarm yapılacak müsabakalar neti
eesi.nde Suıı.t Subay, Hasan Akcv, 
Melih Kutay ve Vedat Alı•ıt dömi 
finale en vakm namzetler arasın. 
dadır. 

SirkP.cinin durak yerinde 
Sol Kepçe içkili •okantada 
radyo paraziti yoktur. lnhi 
sar fi yatma rakı i~ ile bilir. 
5irkeci Beşirkem~l karşısı 

Mellh Şamlı, Hilseyin Küçük A- • 
tıl, Alaeddin, Giyas Akkb.n, Kutbi ı 
Akken, Necdet Ergül. .serm Ya-
'm, Halil Altındağ, Kazım Sesııiz, iıl••••1:11••••••K 
Nedim Etuz, Adnan. Ferit Biıklil-

zılı gUn ve saatlerde Ankarada komisyonumuzun bulunduğu mahalde beş kapalı zart ekslltmealle aımacaıctd'· 
::ıameler bcdell karşılığında Ankarnda komisyonumuzdan ve lırtanbulda J. Sa.Al. Ko. nundan w J . dikıme 
ıınır. NUmuneler h0r0 Un komisyonumuzda görUlUr. 1steklllerin kapalı zarf tekliflerini ihale zamanmd&n 
~aat evvellne kadar komisyonumuza vermel-eri. (4260·:5775) 

Tek bayanlar arasmdaki milsa -
bakalarda uzun senelerin şa.mpiyo 
nu Bayan MualUl.ya rakip olaral<
Bayan Behar görlilmektedir. 
Perşembe ve cuma günleri ya

pılacak dCiml final maçlarını milte
akip oynanacak final oyunlarmm 
proğramı aşağıda gösterilmi'itir. 
Cmnartesi finallerin progrnmr: 

Saat 14,30 tek erkek, saat 1615 
tek kadın, saat 17 çift erkek, saat 
18,45 muhtelit. 

Duhulive serbesttir. 

rn~~b:ı..q. CevdPt Zevyer, ~'fc>hme: 

Berkok, Ce,·at Tugay, Knmıran 
Tekil. Remzi Akkor, Ramim Ser
daroı!Iu. A. Anjus, Raif Develioğ
lu. N'ecdet. Dündar Tunç, Halit 
Arse\'er. 

GOZ MUTEH ~ssısı 
Kemal Tarkan 

Paurdan oaşlta. l'ler güıı 

ôGLt:UE~ SO~"RA 

Taksım, Kamer Palas 
l nci kat 

T"ll'fon: 49818 

Afyon MenılekPt Hastanesi Bastabibliğinden: 
Memleket lıııs:anes'nln ecza:-" t,;bblye lhtlyncı 115 ağustos 941 cuma gü.. 

ntl saat 115 te dalmt '?DtUmende l'1a!esl ~cra kılınnca~ından taliplerin liste 
ve §artn:ımesinl ı:ormck Uzere tstwı~uJ sıhhat mUdUr ve ıhale gününden ev. 
vel de tl'mlna~ mektı.:pıarile blr;iklt> Alyon daimi "ncUmcn rlyasetine m~ 
rac~atıarı llft.n olunur. t6150l 

latan bul Belediyesi 
ııanıarı 

ır- - .............. 

H&sck!. Cerrahpaşa, Beyoğl ı v? ZUbreı.1 ha.ııtalıklar hastanE:lerlle Zcy. 
nepk(ımll doğum evl :-;in alına.:,ı.1< p::ı.tıska, Amerlkıın, p~temu . hııvlu, bat. 
tanlye sairi! kapalı za--1' usullle eks.ltme)'(l konuımuştur. Mecınuı.a.un tahmin 
bede.! 139:."i llrıı. ve ilk temlnıı.ı '0•6 Hra 63 kuruııtur. Şartname zabıt ve 
muameıtt: mUdO:lü{(U Y.cleminJe g6rü:eb1Ur. İhale 2 .7.!l41 pazartesi gtınU 
uat 15 t.c daim cncUm1!11dc ya:ıı ııcsktrr. Tallpıerln ilk teminat tı.akbuz ve. 
ya mektuplar l9fl y1l·118 ait u~uet odası vesikalar. ve kanunen ibrazı ıtı. 

zımg"len d ğer veP&fü ile 2490 nı.:.;'ll.ıralı kanunun tar'Jal• çcvr,.slnde hazır. 
Jıyacakları teklif mcktuı:'nrmı ı.:ı:ıb gUnU saat 14 de kadar dalml cncUmene 
vermeıeri Jfızımdır. ı 569~) 
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AKTJF 
K:au: 

Altnı: sarı Kilogram 72.604,619 
Banknot • , • 
Ufaklık . 

OnbJJdeJd Muhabirler ı 
l'Urk Lirası 

Barlç~kJ M.Uhablrler : 

• • 

• 

Altm: Sat! Kllogram 12.000,96~ 

Altına td.bvtJJ ltabD eerbeat dö
'l'izler • • 
Diğer dövizler n bOrçıu Kllr1.nc 
tı&k.lyeleı1 . , • • 

Baı.lne Tabvtllert ı 
Deruhte edilen cnak· nakdiye 

k.&r§ıJifl 

Kanu•ıa 6 • 8 maddelerine tevtı· 
kall H&2in• taratmdan vl.ld 

t.ediyat • • • 

ncar1 Senedat • • • , • 

Af 
·ı 

' 

ı:.ııam ve tahvUU c0%4anı: 
Deruhte edilen enakl na.ildi· 
yenb:ı ltarştlıgı esham ve 
ta.bYIJAt 1Ubar1 ıuymeUe , 
~rbetıt ı:aJıam ve Tah.u&t ı 

A'Y&11"'" : 
A.ltm .,. döYiz üzerine &Y&ml • 

rahvtıat il.zerin• an.n.a • 
• 
• 

Hazineye kısa vac1 a•a.ıı.a • • 
Hazineye 3Jlo;o No. kanuna rl5re 
11.Çtlan al tm karoılık.JJ a •ana • 

Hissedarlar • 
M.Uhtellt • • • • • • 

Lira 

102.124 204,75 
21>.899.019,-

578,176,19 126 6111 .399,94 

:S00.733.83 500.733,83 

lö.880.317,31 

44. 711 .426,46 61.591.743,77 

158.748.563,-

21 683.011.- 137.0615.552,-

264.628 1562.39 264.628.1562,39 

45 489.Ml ,93 
8.310 245,19 53.799.807 ,12 

4.96R.64 
ll.208.436,153 

167 6R4 9?6,75 172.89!! 331,92 

4 500.000,-
7.573.968,25 

YekOD 
~ 

8W.160.09U 22 

1 Temmuz 1938 tanıunucn ıuoıue.ıı. 

PA S1 F 
Sermaye 
ihtiyat akteel ı 

AcD .,. te'Y k&Ll.cle • • • • • 
Hu.sual. • • • • 

rdevtı.ldeld Banknotlar • 
Deruhte edilen "1"&1u nakdiye 
Kanunun 8 - 8 lncl maddelerine 
teY!lkaıı Haziııe taratmd&D rald 
t.ed1yat • 
Deruhte edilen •TI"&lD aa.kd119 
O&k.tyesl 
Kar~ıııgı tamamen altın o~ 
Uaveten teda'YÜle YazedlleD 
Reeskont mukabili llAHteı:> ted& 
l'aud.. 
Hazineye yap··~., altnı k&l"f1l1kb 
&Ya.tıs mukabili 3902 No.h kanun 
mucibince UATeten ted•Y1ll• n · 
zedllen . , , • 

.. \fDU~T ı 
l"'-•r Llruı : 
A.ltm: Sa.ti Klloırram 877,lSO 

3850 No. kanuna (öre Razı.neye 

~ııan ava.na mu.kabW te't"cli oıo

D.&Il altınlar: 

7.822.019,H 
6.000.000,-

21.683.011,-

137.0M.5152. 

17.000.000 

250.000.000, 

ııs.000.000,-

86.'61.128,24 
U33.Tl2,03 

M.541,930 ___ 1_1J._12_•_.1_s_1_.oo_ san Kllogra.m 
Ofvb TaahllNab : 

A.ltma talıTill kabil dövizler 
Diğer dövizler .,. aıacaıw Kll-

ring baklyeJer1 • • 
..ı.(tUıteuı . , , , • • • • 

211.337.008,-

YekOn 

Iskonto haddi il(, • A.ltm tls@rtne aT&D.t "' a 

O, bir daha kralının yuzunu 
görmedi. Öç almak için yaptığı 
iş düşmar.lannın en azgını olan 
Baron Fon Schrader'i düelloda 

' öldürmek oldu. F:akat hayatı. 
saadeti. şöhreti ve ailesinin ser· 
bestisi tamamiyle harap oldu. 

ntJ~er 93lilbtlm~itt 
Adı Sibiryadan Kap'a kadar 

dUnyanın her tarafında dedi ko. 
du mevzuu olarak, ve Almanya
da bir insanın naı<ıl iftiraya uğ. 
rayabileceğine bir örnek halind~ 
çalkanuı, durdu. 

Bu işte dahı. asli su~lu. 
meçhul su~lu bitişik odada otu· 
ran biriydi. Valdersee bu mek. 
tupları imparatorun yakın ak· 
rabasından birisinin yazdığını 

iddia eder. 

v 

Guillaune 1I nin sarayı impa. 
ratorutı temayüllerıne pek uygun 
sayılamaz. Bu sarayın hukuk 
sayılamaz. Bu sarayın soğuk ih· 
tişamını tasvir etmiyeccğiz . Bu. 
rada türeyen dalkavuklardan ile
ride bahsetmek tasavvurun<layız. 
Saray merasimden, ziyafetlerden 
yorulmuş. bıkmış ve usanımı; 

gibidir. Gösterişten çok hoşla
nan imparator sokakları, seya.. 
hatleri. büyük resmi kabul. 
leri saray hayatına tercih et. 
mektedir. Buna rağmen impara
torluk sarayının azamet ve ihti. 
gamında hic'bir noksan yoktur. 

Beyaz salon Alman impara
torluğunun kudret ve büyüklü. 
ği.inü gelecek misafirlerin gözii
ne sokacak kadar muhteşemdir. 

Sarayda Lake eLbiseli altı yüz 

uşak vardır. Bu uşaklar yalnız 

merasim günlerinae çalıştıkları 
için iş günleri senede 1~9 günü 
geçmez, hatta içlerinde senede 
yalnız 81 gün çalışanları da var. 
dır. 

Bunlar yirmi ile otuz yaş ara
sında faal insanlar oldukları 

halde. Bcrliı.de boş boş oturur. 
lar. 

Sarayın senelik masrafı 

1.200.000 ile 2,000,000 mark a
rasında değişir. Bir gün bir ~e. 
yahat otomobilinin bozulması 

komışma mevzuu iken masraf 
nazırı bir çok yedek otomobiller 
taşımanın !Uzumsuzluğunıian bah 
sedecek olmuştur. Fakat impa
rator· "Masraftan bahsetmeğe 

lüzum yok. Her şeyin yolunda 
gitme~i matlup ... Bu noktadan 
bana karşı şahc;en mesulsunuz .. 
diyerek nazırın Eözünü ağzına 
tıkamıştır. 

İhtiyar imparator de\Tinde 
saray işlerh le yakından alaka. 
dar olan eRischach. birinci Guil
laume'in ahırlarınln Hiks ahır. 
lar olduğunu kaydediyor. Bu at· 
ları o devirde yalnız imparator 
ve prensler )hazineihassa nazırı, 
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sarayda mevcut kadınlar kulla. 
nabilirdi. 

Guillaume 11 devrinde ise "her 
gün ımparatoriçe hazretlerinin 
sarayında.ki arabalara iki yüz 
beygir kcşu:urdu. Her rütpeden 
yaverler. daire müdürleri. saray 
r.1areşah. m_bcyn ~iler. saray 
doktorları, saray arabalarından 

istifade etmek hakkını haizdi. 
Berlin ve Potsdam saraylariy

le yeni sarayın ahırları bi:.tün fa. 
aliyette kalırdı. Sarayın masraf
ları ve_,,i1ere ~·"rıtlan z1....,ıardan 

ödenirdi. İlr.paratür ı,ah~i vaı i. 
datmdan saray nı-ısra: nn beş 
para ayım: ~ı. biHlttis sara:; 
masrafına t.n:_:ıis edilen vergiler
den senoo" aca;;.J ,. ·+arı iki rr ' . 
yon arttırarak şalı..ıi servetine 
:• · ·-" Pderdi. 

Saray mü ·rıeri çok mü~ 

sartlar içeriE. de yaşavc· ıardı: 

''Kerıdisine cok suıı.l sorulmaı:<ı. -
daıı ı.,~.,1anır.rı.Y.~'"" .inı.nam.tgr1 so. 

" ~ n 11 yc..,.pıla!} _ _ia!,s.::_ için ço1< 
öfkelecir~i- Bunun ~ç· ı kendisi
ne bir k-aç sual sonnak ica~i 

anlarda zava::ı müşirlerin imp3_ 
ratorun neşeli bir zamanı .ı 

1-... ı,ı.-.y_ekten canları ,...· nt'dı .'' 

s~r<ı" "'"" .... -:ri olf"'l"lt sıf . 
•\uguste Eulcnburg yetmiş ya
şında iken" bile geceleri yatmak 
için Potsdam'a gitmek mecburi. 
yetindeydi; ertesi sabah efendisi 
atla gezintiden dönerken ona re
fakat etmek, ve günde ıki saat 
bile çalı~mayan ımparatordan 
muhtelif meseleler hakkında su. 
aller sormak baş müşirin vazife
si idi. 

lmpaı-ator saray müşirleri hak 
kında çok şiddetli hareket eder. 
di. Bunu Zedbitz'in hatıratında 
gördüğümüz §U fıkradan anin) a
biliriz: ''Bir akşam, salonda. 
imparatorun bakışı halı üzerinde 
kalmış cıgara külü üzerin.de top. 
landı.,, lmparator bunu görür 
görmez "saray müşirlerinin ne 
mal olduğunu biliyorum, dedi. 
Ortalığı temizliyecek yerde 
pisleyorlar. ,. Sonra sıkılı yum. 
ruğunu yüzüme kadar yaklaştı
rarak sözüne devam etti: 

"Fakat burada nasıl hareket 
etmek lazım geldiğini size öğre. 
teceğim !-.,. İmparatorun maiye
tinde çalışanlar, böyle hadiselere 
sık sık maruz oldukları halde 
bu vaka beni derinden yaraladı. 
Bu yaraya bir çare bulmak müm
kün olmadığını hissediyordum. 
Zira imparator daima yarı ciddi. 
yarı alaylı bir lisanla konuşur. 

Beraber bulunanlar. eğer iyi ter. 
biye görmüş insanlar ise. bu a. 
!ayları bir şaka gibi kabul etmek 
lutfunda bulunurlar. Fakat im
paratorun etrafında bulunan in. 
sanlar. samimi şakalarda bile 
acı istihza manası bularak gülen 
zalim rakiplerden h ;Jkaları de
ğildir.,. 

Saray müşiri aradan bir çok 
yıllar geçtikten sonra bu hadise. 
den imparatora bahsettiği vakit 
aldığı cevap şu olmuştur: 

"Hangi vakay1 hatırlatmak is
tediğinizi anlayamadım.,, M<i
reşal sahneyi hatırlattı, ''ha şim
di hatırladım cevabım aldı. Kırk 
ya.§mda bir adamken herkes 
karşısında böyle bir hakarete 
maruz kalmaktan üzüldüğünü 


