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Almanlar tarafından zaptedlleo bir 
ıso'·yet lstibkAmı 

(l"az151 4 ünt'üde) 

sonra 

Paristen 
ıspanya 

hududur a ... 
Yazan: 

Rudoll Van Wehrt 

Okuyuculanmıun zevkle takip et
tiklerine emin olduğumaz Narvlk 
bugUıı bitiyor. Yarın aynı ıütuntar
da: ''Frnn!>llnm lnhllAllnden IODr& 

Parlsten ispanya hududuna,, admı 

tnoıyan yazıyı da aynı allka ile 
okuyacaksınız. 

YARIN 
HABER Sutunlarmda 

Yoklama ve asker kaçakları 
hakkında sıkı takibat yapılmak 
ta ~lduğu malt1mdur. Aldığımı~ 
malumata göre, bu takibat, hal. 
kı ve bütün müessese sahiplerini 
yakından ali.kalandıracak bir 
8:81ha göstermi~tir. h:ah ede. 
lım: 

İstanbulda bulunan resmi ve 
h~ust _bazı müessese sahip ve 
~ırlerınin müesseselerinde is. 
tıh~am ettikleri memur ve işçi. 
len 1704 ayılı kanım mucibince 
tutu~ası icap eden defterlere · 
asker!ı~ vaziyetlerini tetkik et. 
meksızın kaydettikleri ve bu 
~zden bir kısım yoklama kaça. 
gı, bakaya ve saklılann askerlik 
kanununa aykm olarak işe alı. 
nıp çalıştınldıklan haber alın. 
II}IŞ ve yaprlan tahkikat netice. 
sınde askerlikle bu şekillerde a. 
lfiltalı bazı eşhas istihdam ettik 
leri anlaşılan bu resmi ve hususi 
müessese sahip ve imirleri kanu 
na tevfikan örfi idare mahkeme
lerine verilmişlerdi .Bu 2vat mu 
bikemeleri esnasında kanununbu 
hükümlerinden haberleri olmadı 
ğmı ileri sürmüşlerse de bittabi 
kam.ınl · takibattan kendilerini 
kurtaramamışlar ve ekserisi al. 
ttşar ay hapse malıtru~ edilmiş 
terdir. • 

Bö~,l~ bir akibetle karşılaşma. 
mak ıçın halkın ve müessese sa. 

(De"1UDJ 4 üncüde) 
~~---~---~~---~~----~~~~~----._;;;...:.::;::.:::,:__ 

Bir kadın dostunu 
bıçakla gara/adı 

Bir garson arkadaşını, bir 
tacir de rakibini bıçakladı 
Dıin Fatihte bir yaralama va.. 

kası olmuş ve bir kadm beraber 
yaşadığı dostunu ekmek bıçağı ile 
yaralamıştır. Vaka §Öyle cereya·ı 
etm!ştir: 

Fatihte Kara Çe§mebaşı mahal· 
lesinde Koğacılar sokağındt'. 18 
numarada oturan Rifat oğlu Mus • 
tafa bir milddettenberi beraber 
yll§adığı metresi Ali krzı Hatice ı. 
le geçimsizlik yüztinden kavgaya 
tulu§DlU§lur. X&vga cNJMJQ4a 

fevkalade hiddetlenen ~laUce mut 
fağa koşmuş ve ekmek bıçağını 
kaparak Mustafanın üzerine atı. 
mıştrr. Bu vaziyet karşısında Mus 
Wa herhangi bir hli.dise zuhuruna 
meydan vermemek için metresi 
nin elindeki bıçağı kapmak iste
miş, fakat bu mücadclP. sırasında ı 
Hatirc bıçağını kazara Mustafa • 
nm eline saplamıştır. 

Yaralı Musta!'a Ccrrahpa§a hae. .... 
(Dev1ı1111 4 tlactide). 

Amerika Bahriye 
Nazırı ~iyor ki : 
Tehlike 
önünde 
Kat'i karar 

ver;nek 
zamanı 

gelmiştir 
(Yazısı 4 iiııctide) 

150 Alman 
tayyaresi 
Dün gece 

Yine Mosko
vaya baskın 

yaptı 
Moskova, 29 (.4.A.) - Ofi: 
Resmi bir tebliğde deniliyor 

ki: 28 - 29 temmuz gooesi, tak_ 
riben yüz.elli kadar Alman tay. 
yaresi, Moskovaya karşı kütle 
halinde l>ir akın yapmağa te
şebbüs etmif,lel'le de tayyare 
dafii bataryalan.mtzın mania 
ateşiyle karşılanmışlar, avcı ve 
Jıimaye tayyarelerimiz, bu düş. 
man tayyarelerinin payitahta 
yaklaşmalarına müsaade etme
yerek bunlan dağıtmışlardır. 

., Henüz natamam olan maliimata 
nazaran Almanların dokuz bom. 
bardıman tayyaresi düşUrülmiiş
tür. Tayyarelerimizin zayiatı 
yoktur. Almanların gelişi gürel 
atmış oldukları bombalar, bir. 
çok binalara düşmiış ve bu yüz
den yangınlar çıkmışsa da gb. 
nüllü ekipler tarafından derhal 
bastırılmıştır. Bir kişi ölmüŞtür. 

Romanyada 
9 Lejyoner 
kurşuna 
dizıldi 

Bllkret 29 (A.A.) - Ofl: 
lki lejyoner, idama mahkum edıl. 

mi§ ve hUk'um derhal infaz edilmlgtlr. 
Bu mahkWıılar, gayri kanun! olarak 
rövelver bulunduran ve memleketin 

(Del'amı 4 üncüde) 

ita/yan deniz 
kuvvetleri 

Malta ya 
hücum ettiler 

Sovyet tebliği --
Alman 

Tarruzu 
Kati mukave 
met önünde 
yıpranıyor 

---<>--

Almanlar 
.... 

agır zayıat 
• 

verıgor 
---o--

Baltıkta iç Al••• 
llarp ıemısı 

bahrıldı 

•·ın ordusunda hluııet gören 
Fin kadınlan 

(Yazısı 4 üncüde) 

Finlandiya 
İngiltere ile . . " 

sıyası 

münasebet
lerini kesti 

-<>--
Fin hariciye nazırı 

İngiliz sefirine 
keyfiyeti bildirdi 

Londra, 29 (A.A.) _ (B.B.C.) 
FinlAndlya bUkQmctı, lng!Itere ile 

siyası mUnascbetıcrinl kesml§Ur. Fin 
1Andlya hariciye nazın dUn lnglllz 
sef!rine FinlAndiya Almanya ile birlik 
te harp et!ığlnden bugllnkU vaziyetin 
gllçlUklcre scbeb olduğunu anlatml§• 
tır. Şimdiye kadar Brltanyanm Fln• 
lAndiyaya karşı mUnasebeUerinl ta. 
dil etmemesi dostluğundc.n ileri geli. 
yordu. Siyasi münasebetler kesilmek
le beraber arad:ı. harp hali yoktur. 

Press Assocltlona göre Bulgaristan, 
Macaristan, Rumanyaya karşı yapıl. 
dığı gibi icabınoa Fin kredisi de mU. 

• sadcre edilecektir. 
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ze e 
fli.r arkndnı, dUnl;U sohbetinde, 

:;azcte :ıl f::ı.lnrmın tahdidi llzeri
ue, artıl• 1!.l ur cubur l nıılarla, 
nıUna Cb{'t '/. erlO\ hal:ırın ütun. 
lard3 yer bolamıyacn~'lildnn & 

\'inçle b:ı.hsedil or \'e dnal et, oto 
mobil çarpma ı ve bunlara benzer 
h:ıberlerle bunlara atılan hn.<öhkl:ı.
nn ı.avfn bolloj;'llnd n ileri geldi. 
~ni i · ııret ediyordu. Ôl1e mJ? 
Uizl e bu bal, gazt•t.clPrlmizde an
ane halini nlnu~tır. Cinayet \C lm
,...a haberleri her zaman 86, 48 ~bi 
buyllk punfulnrla \•erilir. Doğru 
mudur? bunu bllmcm. Falint m~ 
httkl.nk oları bir ey 'arsa, cfnu 
~uru dünya hlldiselerlnl biJdlrcn 
haberin 'C h rp terakkileri arn· 
ında bunları ela nnyor '\"C oku

yor. 
ln{;iltcrede, bilmem ne.rede ga. 

ıctcler, böyle el lcr koymazlar 
\ e kariler olmıruızmıs, OlabUir? 
\ e bu nihayet olruma ze\'ldnin t.c
hall.fünden ilcrl gelir. 

Bence, gazete ayfalannm tnh 
dit edilme iyle böyle haberler o
kumaltt:ın lmrtulduk diye değil, 
bazı tuhaf tuhaf ilanlar okum t 
n7.abmdan hata olduk diye so\in. 
mek C ınndır. 

Vakıt 
Asım Us. "Vatan.sız sermaye .. b3§.. 

lıklı mak41eslndc ticaret vekillıılD 
vurgun vurmak f!lttyen aermayenJ:ıı 

billitereddllt ezncceği. bakkmdakl son 
be-yanatmı bnhis mt.'VZUU yaparak ez. 
ctlmle diyor kJ: 

"Son a.srr içinde kendi emnlyc~ 
ı rinJ yabancı mcmlcketlcnlo ara
:nın \-ntaruız ennayeler l~n fbret 
dersi olacak bir çok hMiseler ol. 
mu tur: Mesela 1914 h::ı.rbbı4e pa
ralarını A iman markına ~virerek 
a.klıl\an':ır lfliı oçornmonn dUş. 

miiııl~rdir. 1018 ulhondruı sonnı 
parnbnnı altın ynparak mrihafazn 
lı;in Paris ve yahut Londm bruı
knlanna götlirenler de bu defa.ki 
harpte bütün er\'ctlerfnln yok ol· 
duğıınu görmll lerdir. 

n1mt cumhuriyet rejimi "'tan
sız rmayenlo ceza günn i için 
tnbiı U:tısat knnnnfarmm fıısmma 
us~ ını bcltlememclldlr. ~ 
ret Vekilimizin !,'Ok halılı olarak 
dcdi~rf gibi scnnaycnJn memleket. 
te '\'l\t ns:ız bir unsur olarak ya. 
nınamas1 için icap eden zecri ted

birlerin alınması liiznn geilr. m. 
lı \'orlığın her cüz'ü gibi sermaye
nin hnyıı.tı da ancak umumi ,.o 
millı menfaat çerçevesi iç.imle 
ı.nlıı ıl< ı.artma bağlr oldoğıı zihin. 
lrre iyice y<"rlesmelidl.r.,, 

Yeni Sabah 
HUscyin Cahlt Yalçın. ~ ile Ja. 

panyanm Uzakşarkta lng'Jtcre ve .A.. 
rııerlk.ıyı Hlndlçlni müdafaam ııekll 
ilmda bir cmrtvakllo ka.r§Ilaştırdık • 
lannı kaydederek ezcümle diyor ki: 

''J<"akat uznkşıırktaki bo misal 
başkn tnrnfbua slrnyot etmek teııU. 
k ini gôstcıi)or.V13t Fıuns:ısınm m 
ten>k mUc.'l:ıfaa edllmetre mtıbtao bir 
çol;; toprııltlnn dıılı!ı ''ardır. VJşt bom. 
larcla d:ı in ,iliz ve Ame:rlJmlıbra dliş. 
rnan lmvvetler )orit)3f.1rebllir.,. 

Vı ellU> gayet kız.:,"'lll görilnüyor 
du: Artık deminki gıöi kardeşleri.. 
n bile bir ııeyler söylemiyordu. 
hele yüzü fırtıruılı bir denizden 
fnrksmlı. Bütün meydanda tıs yok. 
tu. 

Lorenzo ile Sorenzo ortaya çık. 
t;Ilar; ağn.beylerinı eğlendirmek i
<'ln çetin ve gayet ustaca bir dil. 
cllo ynptılar; vUcutınrının her par 
çası birer yny gibiydi; ileri geri. 
yn.n:ı. ve arkaya mçrnl"l!Jlar, hamle. 
ler, muvnzc ne için kollara verilen 
vnziyetl<'r merak \'C' heyecanla sey_ 
rediJiyordu. c·n Ali bu heriflerin 
arnsmda barmmanm, hele sivril • 
menin giıl"luğünU gaypt iyi anlı 
yordu. 

D g r bırl:aç korsan da iki er 
k r çıkarak meçlerle değll, kılıç 
rla düello yaptılar, birisi diğ.erl. 

in kılrcmı r vuruşta o'l'tn verin. 
den kırdı. Viçenzo: 

- O kılıcı göreyim! 
Dedi. Düelloyu kazanan korsan 

kılıcını götürdli; verdi. Viçeru:o 
sordu: 

- Ben bunu evvelce gördüm. 
- Evet sinyör! Fa.kat o zaman 

ı aslıydı; pek eski görUnUyordu: 
halbuki halis Şam fşidir. En nz bir 
k yüz s nelik ömrü var. B lk 
Haçlı scfel"l rindcn knlmadrr! 

- Nereden bulmuştıın? 
- Get;Pn sene Knndlya açıkla • 

rmd:ı \'Urd 'Utnu~ Mısır gemı~ın 
C'._ 

~enzo söze lc.:ı.rıştı: 
- !i•Jı, Jectı ~~ta . Şart ın· 

R "};. B m R - ~am posta:s1 

illlnl rı 
............ _.....---.. ......... ,----~: 

Flllı:ı.b.ilm, Jlfın gazetenin can 
dıımandır. İlfuı olmadı mı gazete 
~ a ıynmaz. Gazeteler, tirajın gc
drdl~rj hıısılatln dc~rfl, iliınm t~ ' 
nıJn etlib'İ pa.rayla yn r. Bu W· 
barla ~ıızcteler. gelm. gönderilen 
her lliinı korlar: alılüka. münnfi, 

Fiyat murakabesi 
tanziın ediliyor 
Bazı kazalarda da 
bürolar kurulacak 

MİLLİ ŞEF ! . . 
a 

~. Üniversiteye iltl- !==.·= 

~ fat a bulundular antaj mahiyetinde olmamak sar 
' tı:rıe. .. 

Fakat bunların içinde iiylelcri 
urdır ld, dclden tuhaf, gUlünç \C 

1 
8a'!lrtıeıdır. llir gUıı biri <'ı'imr, e-
l'er halinde huluıınn 'n.ııur rnrkla-

1 
rmı bilmem neyl<'mek için bir fı
let icat etti&rinl \'e lımnın lı;in bir 
ermııye arathğını il:ın ed<"r. Bir 

ba kası bilmem neden gnz <'ıkanın 
bir makine lı:c fettiğlnl 'C bunun 
lhtlm beratını ı.ntııınl\ istediğini 

yazar. 
Velhns11, bunlara bcnziyen bir

çok ilunlar ne.rolunur. Hepsinin 
adresleri de: (A. Il. Ge-J.CI aft, R. 
S. Gcz<'l .ııft. Ueyoğlunda falan 
fere müroc:uıtla) biter. 

Dostum Mahmut \' arl, merak 
etml.;, böyle tuhaf, gariı> ilanları 
gazetelerden I• mi , bir kolleksl
yon ynpmışt.ı. Runlann l~ind<• ne 
lcr \'e neler yoldu. 
H~, 5hncli bu gibi llii.ıılnra ı>ck 

raslamıyonız. Fıduıt bunun S"'bcbl, 
muhterflcrin, ltaşlflerin çıknııımn· 
sındtın değil, dün a harbi mUnıı.
ebetiyle Avnıp:ıd:ı.n t. t:mbulıı. le:: 
adıum ( ! ) gclmeınesindemlir. He
le sulh ol wı, iz o znnuın göriin 
muhteri \e kaı:if n.kmmı! •• 

Ben olsam, böyle UAnlan kontro 
in. tiıbl tutar, birfokmı safdillerin, 
lş ndam ( 1) lannm dolaplarına 
düşmelerine mini olurum, 

lkinc.i Abdülhamit devrin(le, 
llihımrnı san Ure ti\bl tutulması 
uzun blr "esbabı mucibe,, lii.yflıa. 
sile matbuat mUdUrlüğüne bildi. 
rflml , mildiir - galiba Hıfzı 
bey - ''malmmntı atı:ıesino,, sor
maya lüzum sönnf!den hemen tat. 
hlk ehnlştf. 

Buna dair U tadım Ahmet lw· 
sbn aöyle bir vaka ruıla.tıyor: .. Bir 
güıı (Ma10mat) n biri mllrncnnt 
etil. Ve ltç ı:ün evvel getirmiş ol-
duğu Be!'liL1.aşt.a tdık bir dük 
ldln Danmm parru mı peşin '"'.J'(li
ğf halde niçin derced llmedfi:hıi Ba
ba Tııhlnlcn nln. Ea:ba da, çcş.. 
mi b:ıdammı ~özlüğ'.ınün camı fuı. 
tünden ~: 

- tınnJar dereodilmeden eV\ el 
san Ure gider. Blttnbt izin füm 
da gitti. S:ınsür ı:ıüpbelenmi , ila 
nı Be ·kt muhaf17_ma göndermı ... 
Jmru Hasan 1raı k:ıml\olunca 
bö)le bir dUkklin \'ar 111., hakllm• 
ten tılılor mn? diye tahkllmt 
• pdıyonnu , hlt ma criıı orne:L 
izin ''erlllnee dercedcceğiz. . 

Diye eevap verdi. AdnmMıj;;rızm 
yUzn dei:rfsU, h"meo nynğn knlkn
rak: 

- Vazgeçtim.. satmıyacağım! 
Zaten alılığrınıı. pi ;mandnn. KinıM 
samya mensupmuş, aylık \cnnez, 
ŞhnıJI de satacağıma. plsnum ede
celder. Ulfuı.\•le ... 

Diye dtye, ~1'<111 ~tti.,, 

Muzbikau dehre ben ölsem de 
tasvirim giller ! 

LAEDRi 

sallarmda bir vuruşta bir adamı 
ikiye bölen diye aıilatılan kılıç z.ıın 
nedersem budur! 

Bu sözler Viçerızonun mcraknu 
talı'l'ik etmişti, 

- B'r vunı.,tn bir adamı ikive 
bölmek!.. Kabil mi hiç? Belind~n 
mi }Oksa omuzundan ıışağı mr? 

- Omuzdnn aşağı olsa gerek ... 
Viçenzo kılıcın knlın sapını, nnm 

!unun üzerindeki yazılnn, keskın 
ağzmr, yarısmn kadar u7.avan kan 
oluğunu dikkatle> gözden geçirt 
yor ve diyordu ki· 

- Tecrübe etm k ııstıyonım ! 
- Kolaydır. 
Knlenln altınd kı .ıdndanlaı da 

ınleyen csirlrrden birıni g('trrdiler. 
Bu, .>aşlı bl.r adan•c.lı: ağ kolu ro
laktı · Kalabrl,> nlı bir balıkc:ıl dı: 
kendıs nln 7.erıgiı olduğunu ve p3 
rn gl'tirte ek fld ., Prt"CPgtnı o\ 
li) er ek h r scncdeııbeıi Virf'ıızo;ı. u 
·ovnlıımı tı. Çolak V<' "hth·ar oldu. 
ğu iı;!n bir 1 E' de .raıam )ordu. 
Llık n bir kılı ın s vl nığ· kad r 
keskin olup olmndıfr-mı anlama ;ıı 
Yarardı; hem de ko.rt olduğu kin 
•aın kii1'lk VR7.İfpqfnl .. füi'iN'lil • 

Ankarndan bildlrUdlğlne göre uca. 
ret veklUcU fiynt murakabe ve lhtı. 
kıirla mücadele işlerini yeni icaplara. 
göre tanzim etmelttc ve bu arada 
)'eni bazı tedbirler alm::ıktndır. Fiyat 
murakabe teşk!lltı bugUn ancak bazı I 
bUyUk şehirlerde fıyat ruurokabc bU.. 
rolan halinde mevcut bulunmaktadır. 
Vekillet bu teşkilltı bUtun vUAyctlc
re ve bu arada b:ızı mühim kaza mer. 
kezleri.mı teşmU etmek için çalışmak
tadır. İstanbul v A..nkn.radn fiyat 
murakabe kurslo.rmı ikmru eden ve 
imtihanda muvaffak olan kontro!Hr. 
ıer tayin edilecekleri mahallerde icrn 
ve tatbikat organlan olarak vazife 
göreceklerdir. 

Milli Şef 1smet İnönü. Lozan° 
1.af eri münasebetiyle üniversite 
gençliği namına Rektör Cemil 
Bilse! tarafından çekilen tazim 
telgrafına şu cevabı ICıtfetrniş. 
lerdir: 

"/stanbul Vtıiversitesinitı va 
tmısevqr duygularına çok te
~-e·kkiir ederim· Afillctimizın ta
ı'ihi ve milli eserlerine lhıiv~ 
sitemizin yakından ve candC1n 
gösterdi(ii alaka da millctı 110-

lunlfrı çoiışmıl.ar içitı pek kı-Jı
metli bir tc.yviktir." 

Komisyonlar ise mahalli eşya ve 
cnltlıınm tlyo.tlıırmı tesbit edecek ve 
bu fiyaUarm muayyen bir zamo.n ve 
mahalde mulük olup olmndıklıı.n hak.. 
kmda rey beyan edeceklerdir. Fiyat 
murakabe komisyonıan mahallin tı

car1 hayo.tnın en vt'ikif unsurlardan mti 
rekkcp olacak cumhuriyet müddei. 
umumlleriDin ve mahkemelerin sorıı
caklan BUO.ller hakltmda kanaatlcrlnt 
izhar edeceklerdir. 
Diğer ta.rattıın Ankaradald flya t 

mura.kabo kursunu bitlre:ıılerin im -
tnw.nına ba§lanmıştır. Bir hafta için. 
da imtihanlar sona croook ve ondan 
sonra memleketin muhtelif mmtakn
ıarm:ı. tayinler yapılacaktır. 

ikinci kağıt 
fabrikası 

Martta işlemeğe 
başlıyacak 

lzmitte bulunan SUmerbank 
umum müdilrü Burhwı tetkiklere 
lbas1amIBttr. Umum müdüıiln ri~· 
setinde sellüloz sanayi mtiessese. 
lerinde fabrika müdür ve mühen. 
d.islerlnln :i,ştiraki ile bir toplantı 
yapılnuı?ttt. Bu toplnn~1da birlnci 
kağıt fabrik.asmm istihsalini nrt, 
ttrmak ve ikinci .kll.ğrt ve scllüloz 
fabrikala.rmm bir an evvel işle
meğe açılmasmm. temini hususun. 
dıı görüşiilmü.~tur. 

lzmit ikinci kAğrt. ve seııuıoz 
fabıiknsı ı 942 xnnrtmda işletmeye 
açılabilecektir. 

Manisa adliye sarayı 
açıldı 

Mania, 28 (A.A.J - Burada 
yeniden yapılan adliye binasının 
açılma töreni ibugün kalabalık 
bir halk kütlesinin iştirakiyle 
yapılmış ve merasime müddeiu_ 
mumi, baro reisi ve valimizin 
söyledikleri nutuklarla başlan.. 
rnıstır. 

inhisarlar vekili 
Trabzonda 

Trabzon. !8 ( A.A.) - Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Raif 
Karadeniz dün buraya gelmiştir. 
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mıştı. Yiizündc ümit okunuyordu. 
Belki doğum yıldönümU dolayısile 
Vlçenzonwı onu affedeceğini zan.. 
netmi. ti: ellerini göğsünün tıstUn. 
de kenetliyerck ve diz çokerek re_ 
isin önünd" italyanca yalv rıyor; 
dua ediyordu : 

- Allah size uzun ömürler ver. 
sin, vüz d<'fn, bin defa böyle bay. 
ram yapasın! Kısmetini açrk et -
sin! 

Vıçcnzo kılıcı sahibıno uzattı. 
lsılanyolc:ı. dedi ki: 

- Tnm zam:ı.mdır, u fnl"kına 
varmad::ın teerlibeni :ı ap ! 

Kulaberyalı balıkçı bir nıı kılıcı 
alan adama bJ.kmu . onun çekil -
dlğinı goı üncr• hlç'lıir şeyden şUıı
hC'lcnrncmişti. Gen(' Viçenzoyn 
aonrniıı:;, clualnrma dn arn edl\ or. 
du 

B•ıdrrbiıe duası k(sıldı, l;Ünkii 
ı<ılı ınsızın hn\nya kalkmı". son .. 
ra. blıtün kuvveti\ l<' ıvJamcağızm 
o: omuz•ın lan bacak aı a~ına doı 

ru inmi~ tı. Vucudu ık ı parça ol • 
muştu ve nvn ayn titriyordu; ba 
~ ı lar nnlı'Olrri'i • lrnnlırr ~-

Yeni bir 
ekmek 

• • 
çeşnısı 
--o-

Belediye buğday nisbe
tini arttırmak için 
tetkikler yapıyor 

Belediye iktisat mUdUrfUğü yeni 
bir ekmek çeşnisi kabul etmek Uzere 
tetkiklere başlamıştır. 

Bu tipte, buğday daha !azla olacak 
ve arpa mtktan da azaltılacaktır, 

Buğdaylar bilhassa beyaz vo yumu. 
§ak c1nBtcn seçlkıcektJr. Ynlruz fi
yatlar 10 para kadar artacaktır. 

Sarıyerde bir oadam ölü 
bulundu 

Dün saball Sarıycre bağlı Zekeriya 
köyll yolundaki hendek lç!ndc 65 
yaşlıınnda lbra.blın oğlu Sefer adında 
b1rls1 ölll olarak bulunm~tur. 

Tahkikata müddeiumumi muavinle. 
,rinden '.l'absin Okur elkoymuıı, yUzU 
..g&-;11 kan ıçln® olmasına rağmen vU. 
c.udunda hiçbir yı:ırn ve bere lzt bulun 
mıyan c set ndllye doktoru Hiltmet 
TQmer tarafmdan muayene edllmlşttr. 
Doktor mnm sebebinin tesbltl için 
cesedin morga kaldırrtmnsuıa ınzum 

göııtemıi tir. 

Teneke tevziatı 
•revzi edllm<ık üzere tntntaka tica. 

ret mUdllrİUğU emrine venıen 187~ 
sandık tenekenin mühim bir kıSTllJ 

konaerveclle.re dağıtılmıştır. 

Edirnekapı - Topçular 
yolu 

Edirne.kapıdan Topçulara giden 
yol yeni yapılmış fakat topraklar 
yolun kıyısında kalmıştı. Bu top_ 
raklar son yağmurlarla yola. yn -
yılmıştır. Bu suretle yol fena bir 
vaziyet almıştır. Civardaki fahri • 
kalar bu halden şlkli.yct cttılı:le -
rlnden yol hemen temizletilccek • 
tir. 

mış, ciğer parçaları fırlaml§tı. 
Manzara. ıortalığa dehşet değil, 

hay.ret ve alk1ş salınıştı. 
- Bravo! •. Viva!. Tito! .. 
Seslerj blribiriııe ka~ıyordu. 

7..a.vnllı ba)ıkçr şimdi dünyanın bü 
tün <lertlorinden, bUtUn borç ve 
1strraplanndan kurtulmuştu. 

V.içenzo tecriibcslni mükemmel 
sW'Ctte ynpm~ olan komanm eli
ni sıkıyordu: 

Bu krlrçta gözilnı kaldı, ,Jozepo. 
Fakn.t senden istemiyeceğfm; zi
ra sende 1ca1ına.c;r !bende bulunma. 
smdn"' 'ıclı değildir. Benim elim 
dC'~. hesabıma kullanacağı. 
na şL oktur. 

- ', .ı:ür ederim sinyor! Bu 
ruı. emiı ılnbilirsiniz ve yanılmadı
ğrnızı he fırsatta ispat edeceğim. 

Cin Ali "nhşet içinde kalmıştı: 
fakat bu öyl<' bir deh.5ottf ki o. 
na heyecan değil durgunluk veri
yordu. Bununla beraber hislerini 
gizlemek, pişkin görünmek istiyor
du. Bu maksatla k"lnURmu olmak 
için laı tineze dedi ki: 

- lı:ıliimlann meşhur bir kahı ıı
manı varmış, ismi Battal Gazi 1 _ 
mi~. Onun bir· ''unışta böyle> mii -
dnfansız ve go.fil bir adnmı ıki 
par('a vapmak Röyle du~un. dö _ 
(:üstüğü zarn:ııı siivnrislni ntla 
birlikte ıki paı-<;a ettiğini anlntıı. 

lar! .. 
l\lnrtlnez Mrdu: 

Sen bunu nerc>den blli~oı. 
tııın" 

f 

Kunduraclların 
azami kar halleri 
Murakabe komisyonu 
dün bunu tesbit etti 

Fiat murakabe komisyonu ayak. 
kabı sat.an mağazalardan ısmarla. 
ma ayakkabı yapanlar hariç ıa.s.. 
tik şoson, çizme ve ıgaloş satanla.. 
rın yüzde 15, bilfımum ya.lınkat 
ayakkabı, sandalet, ağaç ~ivili er
kek ve kadın nyakkabISI satanla_ 
rın yüzde 20, triyandafora, zenne 
a.yakka.bılan, piyanta erkek ve ~o 
cuk ayakkabıları, eı·kek krepsol 
satanların yüzde 25, piyantn ka. -
dm, yapıştirma ve krepsol kadın 
a.yakka.'btları satanların yilzde a -
uuni 35 kar payı alma.lnrmı ka _ 
bul etmiştir. 

İnhisar İşçilerine sıcak 
yemek 

İnhisarlar jdareslnden ışçıye sı. 
cak yemek tevzii ho.kkmdaki ya.. 
zmnza dair şu mektubu aldık: 

Saym gazetenizin 24 • VU - 941 
tarihli nüshasında "İnhi'ltlr Fnbıi. 
kalarında işçiye sıcak yemek,, 
başlığı altında intişar eden fıkra. 
nın heyeti umumiyesi itibarile 
tashihine lüzum görlllınüştür. 

Yemek işi için idare bütçesine 
bir milyon Ura konulmadığı gibi 
yemek tevzii işinde bir zorluğa 
tesadüf edilmiş değildir. Hazırlık. 
lar pek yakında bitince, mukar • 
rer olduğu üzere işl:iye sıcak ye. 
mek verilmeye başlanacaktır. 

Beyazıt meydanının 
tanzimi 

Elektrik, su, ve gaz 
boruları yeniden yapıldı 

Yeni bir şekilde tanzimi işine 
başlıırunış olıın Beyazıt meydanı 
ve bu meydı:ına. ıı.çıian yedi cadde 
ve sokağm toprak altı elektrik, te 
lefon kabiolariyJe su ve havngazi 
yollannm yeniden yapılması ;şi 
ikmal edilmirtir. Bundan sonnı. 
meydanın yeni f$ekil ve sev.fyesinc 
göre bazırlıi.rtiı.ri pliin diilrcsincle 
tramvay luııtlamnn tanzimine baş. 
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Hadiseler ••••••••••••••••• tı 

Ve Tar:!, 

Çete müh~~;bie~ 
Yazan: Kadircan KAiJ) 

Bolseviklerin · resmi tebı.Jilctl 
günlerdcnberl çete muhar~ 
den bah ediyor. Alman ceP_wl' 
nin geri inde kalan sllıihlı ~11 
ler \'e gönUlliilcr müna.lmle ~lf' 
usıtalıırmı tahrip ediyorlar;-*"' 
man ordusunu arkadan ~~ 
büylik zorluklar çıkarıyor~~ 
Bunla.mı yalım olduğunu ld.: -" 
deıneyl7.; inanınz. Lfı.ldn kıı.t ~,ı 
tlro üzerinde ne dereceye rfll 
tesirleri olabilir~ Bir bat uıe _, 
de bir kol halinde mesafeler ~ 
eski ordulıır i!:lıı ~ete moh~ idi 
leri daha tı:orkun~ ve cztc.\1 il' Çeteler dü man ordu unun 1 tfll 
rafında dü mnndan ve h•~ 
hnbcrslz, hiı:bir zarar görPI ~ 
nonnal haya.tını üren geniş ·t-1' 
talmlı:ınla barınır; geceleri~~ 
herhangi bir zamanda bir b0$ ~ 
bir ~ölde, bir ndlde dii<;ıtt&ll' 11r 
rur, ~iderler; tekrar \'11~r 
böyle<'n didik didik ede.rJcrdf~P'' 

Geçen asrın ba. larınd& ı.-ıı1 
)Ollann ._ 'apolyon orduınrrnll ıır.ıe'1 
ti• ynpt ık1arı ~ete muha~e tıı ti 
pek müthiş olınu sn dıı. tarıfı olıf 
nıe~hur ve ınül•emmcl ı;etc ~,r. 
rcbelerini Türkler yııpmı.;la fi' 

mriıwl Haçlı seferincle ~;;ı ,; 
den fazla er eri \'C sersen' ıl ıiJıf' 
lınııı çoluk çocııklariyle b~0p 
,J:arbi .A' rup:ıdıın Kudüse. -tf 
yola c;:ıktıjb görülmüştü. Renıı<t-' 
ri boyunda)'iien yahudllel".İ ı.~tJI 
gPçlrıliler; evlerini ,yağına r.lı:'ıl' 
yıktılar, lUacarbtan ve BU ti 
tandan g~<?rkcn hristJyıınlll~ 
onl:ırın ynğnıncılıklıırnın ti~ 
mül edcmemi~ler, h~I~ ,-•' 
münıkUn olcluğu katlar rııdU ııı1' 
Jerdi, jı;;tanlıulda da ayni "jpr+ 
hareket etmişlerdi. elçulı ıı! 
leri onlıın hnlk önümlc hıt~( ır 
lar; iildürdülcr; ancak bfrl.'11 
nı>st canlarını kurt.'Ll'nbildilt'·,ı 

ıi ıı.nlahın hrl Uynn bl~iiıı-' 
rıııdc lzni'k iiniinılc ölen ıır~ııİ f 
ların liemJkleı;ııln dağlar 

ğıldığında bntı-.edllir! oO ~f 

lanncaktır. 

Bu :işaatm ikmalinden 
Beyazıt meydanının asfalt 
yapılmasına lba§lanaca.ktır. 

l>lğer bir haçlı ordu .. u l jlı'ı/ 
Jıiynde \'c 60 bin ürnriden tl~ 
t.l Birinci fühçaslıı.n onlarl ~, 
bnikte ger<•k Eskişehir eh 1' f, 
ntah,·edcıııedl: ordusunu uf~ 41 '( 

çalal".8. ayırdı: Anadolıı yn>"1!;rli 
yunca ha~hlııra gefi'lcri u~ 
gündıiz dinlenirken, bir bO ıı ~ 
ya \adiden geçı•ı·ken n.rıılıl.'i ,41_ 
cumlar yaptırdı; hristl;'l'flnlııf ı;I' 

sonra ba5mdn. birer iklsı-.r ölü tıırJ ti"' 
olarak Antakyaya. \-ardıklan 7,ıırııJl 11~tı· 

cutları nncnk (50000) J;.a1n_11 
,t ·~ 

ileldu: 
Vatandaş lıQrrlye. 

tinin baduda 
nerede biter 1 

.'1ulıa ile ntnlarıııdakt gıuiııolu• 

mı opnrıörl rnd~o \{' r!uk ncşrl)'4-
tı ch'lll'lanncta oturan halk idn ;,.n. 
nulı olmakta ve bu "ııtandnşl r gıı
rültiiden rnhıtt cdcm<ııuektedlrler. 

Hir oku;-t,ıc-unın:ı:dan ııJdıj;rıınu. bir 
mektupta dıı Kıır:tuhı gnLino"ltnnn 

plak ve ı-adyo n riya tı gürültii im
den lkl\yet f'dllrnektt!dlr. On:rlnoınr 
nıti ~·rl cclbctmı•ğı• ve nılişterlll'rlnc 
mlizllc dlnlebneğe ı;.alısınakta haklı 

olabilirlrr. Ancak bunu .\"Bpnrl.ı•n 

clnırlanııd:ıkl halim ruruıı ı:ılık \et'. 
l 

mcnıeleorı de llizmıılır. Çiiııki.ı hf'r 

l ferdin hUrrlyet hudutlu, dlf'erlnln 
haklııruıa t-l-c•:wiiz ııuıhl-" ı•tlni alma. 
makL-ı nıuknyyı•ttir. 

li'ransa kmh ycdinrl J,~ fiDııfT 

1 
manya imparatoru ü~Uncli 

1 0
,4' 

kuma.nda. ... mılaki lb.inci hn<'1 rııU.~ 
ı;u da Anadolu Türklf'rinln -'"~~ 
ınndi bııskınlııriylo eridi; ·ıc ~ 

t 'ıı"' ''" nncnk birkaç :;ihalye k• bir 
kral \'nrahildi: onlar dn t i
ynıusmndılar. mrmleketlı'rlıt 
dülor. . cU ~ 

ı ıs; de hnzırl:ınan iiı:tın (it 
lı seferine ha,lınııı AlıııııJI· ,ı 
paratoru l<'red~İ'~ narbı,r(l!! t>-.J 
doln:ra ge',;tiği 7.aman. kunııt" ı~ 
da (100()00) asker \1\rt!I. er:. 
Kıhçaslnn ~rnt• bıı..,kınltıt \,ıı ~ 
hnrı>terl ~·aparak bunlıı.r:ııı ~1111" 
yük bir kı,ınmı mııh,ct~: 1;111 : ~ tor Tarsu.; •,;ayınd:ı boı,i11 bııııll 
'.'eft~ harpleri ) aparnk tı'"' 
çok büyük bir lm•mını nııı tıt'~ 
imparator Tar-.us ~.a:rınd11 111 11tc" 
du: PaPQ artık haçlı ofl ,,/ 
ı\nııdolutlan ~N;irtınedl. ııc ~ 

2400 kilometrel:ı• bir ('"f ilre 
rinde biit liıı Ru..,ya;'l'I .. ıı~e ~', 
liiriiyen bir harp ınnldnc~,r: f' 
"I !;'f'tı• harpl4•ri fn)dll'"17 ııtP~I' 
'nffokıyet. nıuutn1.:ıın ; " ~ 
ortlularmdır. ~/I 

=========H=E=R=G=ON===Bl=R=IS=IM=~' 

M A L T A _,..1 
itııl_\uıı torpldol.ırı \lnıta~a bir t.ıı.. 

tırnu ynpmıtolnr fnlcat J..ıı,·ıılr.tıa il. 
ıııaııına glrıurdl'ıı ııu~ı,urı iılnıiışlPrtlir. 

lııı:-lllı. resmi lcblli;l bö~le diyor. 
Uıılta, \kd••nlıd<', i':ll'll.) a adssıııın 

ceııulııırıda hlr lııgUl:r. nd:ısıdır. 250 
kllomf.'trl' ımırabhnınılıı olııp !!jO bin 

ıılıfııı.11 \ıırdır. ldarı• merkezi l.avulct• 
in ı•hriıllr •• \kıleııl.ı:in gobt'ğlndo ,.,. 

şarki Akılı•ııll h:ıwı:ısının mcthalinde 

olan hu d:ula it.Hm mut.edil \e 8.'lblt. 
tir. 

Kı ııı ,\llihtn .)~ğuııırlur 
udoon hrm ,\frikn, hPm d" 
ııelıaUnrı yl'tl~lr. Hııhub;ıt, 

,\'iı:t.uııı.lı•ıı 

\vnıpu 

ııutu~s. 
porlah.ııl v .. p:ııııuı. adanın baslıca 

uıah"lııllrrldir. J1'akut nd:uım nlifıı ıı 

ı,:ok IH·~!ll olılııl:'undıın ahııll ıı~-rıc:ı bıı. 

lıkı,:ılık tıı .l pmaı.ta ve hicret f'tnı~l•
INllı·. l\lult.ı ı;ok rhenııııl~·t'fli hır de-
1111 ll'<"l\ldlır, <iCÇ('ll elhıııı hıırblnd" 

bııı ısı lııı:lll1:lt'r<' Vf'< ıııhıtt'fllilı•rlııe 

r:ok ı,rymı:-Ui bir 11 cılnııı'ıhır. 

\ kdeııi1irı ııılıhlm bir ii .. ,.u olan Mul. 

t•ı "'''' ""ki 1nmnnlsrdanberl kıJenlıe 

lı1iklm olun hlitlln ıııillctıcr \ 
ııı• . ~ 

bir mücadele ebt•bl oınıll" ırııt 

ııb.lıı ilk genıkllt>rl sıı~ 1ııı 11 ""~ 
!'t' r ı 

lcr bu udııdu bir ınıı .. tcnılc 114•• 
lhnıal ı·tıııeml!ılerdlr. l\lııltll 1 ıı~', 

1 ır ' nikf'lilerd('ıı ı;onru sını"' ~ rf1 ..,.... ft 
luıa, K:ırtucalılarıı, Roıı rıt· 
dullıını, Gotlara, H11J\11"l1111 ,,ı r'11 J' 
tara, Nıırnmnlnrn \ ı• 1~1111 
ı:C!Jtl. Surlkeıı nd:n ı " 11 ır 

• • 1 p 
vclcrlııe tcrkı•ttı o ... uıııırı , ti ""' . . .. il'" I' 
""''" .fan !h ııh clrrh le ~ .ırırl 

. l'I''' ~ lcri ııra~mdn sııldı•tli ınil 11ıa..ıl 
11•11 ıt !adı. •rıırı:ıı•I lft·I~ udnP rfl 
ı · ~ ı il, 1,1111tctti \f' ınuh:ırPh ' ,:I• 

1 ırt' t 170R ılc :'llı:ıııol.\·on !\ 1~1111ııf I' 
ıdııvı lı.llla ı•ttl. Fnl.111 1 rl ıll • l ( 
sız lşgnlinı İnglllzl •rl" tı 1 
rf'tllo fillrıı J)rOft''llo "ıııırı h .:t 

Fnı11'S17. HıJl..,iııl 11.1 ~11 111 :,tı './ 
M•nra ICOHl ılnr in •lllılrı ıt•'' 

' il 1 ,ı 
\'l't l:'•İndrrlrk"ıı .hı! ıııır . 1 ıl' 
clccrl.lerlııl \'fıdetıni~I• 1 •ı ,ıı 

il plll ' lf'fiııl tutnıııılılar. ııııı 1111 
ııdn~ı ingllter<'H' ilh ık ' 



B~BB&-~1MM!t-

f"rancala ve 
Haatalar 

Gazeteler francala almak için 
yapılan mUracaatJann son günler. 
de fazlalqtıfmı. meı1ell Kadıköy 
semtJnde son haftada 350 kişini~ 
daha müracaat ettJilnJ yazıyorlar. 
Şöyle düştindti'k: "Acaba l"tanbuJ 
halkı da adı sanı Dlftlnm olmryan 
bir ha'ltahğa mı yakalanıyor! Ala. 
azallah... Elalem de lstanbul ha". 
tabktan krnhyor sanacak.,. 

Belediyeye tavsiye: Francalayı 
rapor alnuyanlara dairfsm. •• Sanı. 
nı ki buna llzrm olM"ak ona daha 
kot:sy tedarik ,.,. .. bn,.<'c'< ba ~dişle. 

3 

Odun ate4 
Pahaaına 

Odana konan narhı yüksek ba. 
!anlar nr. Bu hakikat ve böyle 
bulanlar lıaklı... Ama ocluncnlara 
göre, hem yerinde hem oduna mı 
nasip bir karar. Pahalı baldağamuz 
bir teyl ekııerlya: 

- Atets pahasına! diye kam . 
laınaz mıyız! Bugünlerde evine o. 
dun alacak bir dostun da odun a 1.. 
mak isterken ağzından bu ~üm'e 
çdmu,. Odanm eöyle bir yilztine 
bakarak: 

- Ateş olduia 1"1n-. Dem.iş. 
Haksız mı! B. 

BiR YIOIN KOCOCOK KITA iN --BAŞINDA TARiH SOHBETLERi 

/ngild bombardunan tayyareleri bira~ emaauu/a 

1 Tunah Hilminin bir eserinde 
· müsteşrik Vamberi ikinci 

Abdülhamidi anlatıyor ... 
İngiliz havacılığı 
Tam randmanını ne zaman verecek 
Rıızveltin §&haf mum~sam Hop. 

kfns İngll.izlere verdiği bir mtlj. 
dede diyor Jd: "Amerikada yeni 
fabrikalar .kurulacak, buralarda 
bilytık tayyareler yapılacak ve 
baıUar Alman aanayilni kırpmtı 
haline cetırecek.,, 

Bilytık Brltanyanm Vaşington 
lefiri lord Halifaka da, İngiltere. 
ye yardım programına dahil tay .. 
yare]enlen bir kJllJDIDJJl te8el1Um0 
ınrumda fabrika ameleelne kar. 
II verdiği bir hitahede diyor ki: 

"Geceler uzadığı vakit bJze ver 
mekte olduiuu Uberator bom • 
bardmıan tayyareleri Berlin tlze • 
rine gideceklerdir. Öyle Umlt edl
Yol"WD ~ BerUDJn bası kmnrı~ 
nm mamarasmı Londraya benze. 
tecek tanıda değJfürecej:lz.,, 

Her j1d devlet a&unmm elblerl 
timdiye kadar olduf"• gfbl ybıe 
Jetikhalden ba.haetmekted.ir. .U. 
maayanm Sovyet Raya ile olan 
çethı ve bol malzeme •ttyen ve 
hattA harcıyan milcadeleel İDgilte.. 
re havacılığı için bO;yük bJr fnat 
doğumuqtur... Bfr taraftan .Al. 
man sanaylinl yıpratmak, ~te ta.
raftan lngiltereye tal:ıll bir mtıt • 
tefik olan Sovyet RUlyallm yOkU. 
ntl azaltacak bir harekete gJrlt • 
mil obnalt için, Britanyalı havacı.. 
1arm ellerindeki maıvmenhı mu. 
llUdeai nispetinde kesif ve de .. 
ftllllı taarruzlara geÇmesi bekle. 
nehlllr. 

Fakat Britaııya Imparatorlulc 
hava Jnmretlert sadece fP ve 
latJJ& JiJnanJanyla buralara yakm 
olan tezgih ve sanayi merkesler.L 
De bqı taarruzlarda baJmnnaJr• 
tadır. Bu taamızıarm yer mtlda
faa ve hava mukabelesi tarafın • 
cluı kartılandıfı da verllm •Ji.. 
attan anl•fdmktadtr ... 

Britanyali haftCJlarm ea unun 
bir zamanda ufak taamntarla ge. 

Teleobjekti( röntgen ve radyum 
lualarJle :işleWdJğl taltdlrde ise 
bu objektiflerin yerin dibindeki 
blaalara dahi .İfllyecefı ve böyle 
bir cllıU kaışmında artık kapalı 
hemen hJçb1r yer olamJyacaiı Ael
klrdır, 

Bugilnlln cuuı•an böyle bJr cL 
bazı da ellerf,ııe geçirirlerse ca • 
IU8luğmı korkmıç bir kunet tef • 
idi edecetbıe iae töphe yoktur. 

Bugtlnkt1 CU\18 &Jetleri arumda 
birook cibıalu daha vana da bun. 
lamı çofu kllalk olduklan ve 6te
denberi kuJlanıimılrta bulunduk • 
lan için malfim teylerdlr, Yalna 
bwılardan bir tanesi zikre deler. 

Zira bugün Sovyet casualannm 
elinde bulundutu llGylenen llet, 
lıaldkatte ötedenberf malfim olan 
ve casuslar anamda pek maruf 
bulunan eüi bir cllıazm modem 
bir tekle ltooulmut olmumdan bq 
b bir eey değUdir. Malfimdur ki 
baglbıe kadar gerek gizli polta ve 
gerek cuuaJır tarafından kullanı.. 
lan bir duvar dinleme clıazı var
dır. Bil cllaa butt ve tel vuıtL 
.ne .isteDllm yere kadar matılabl. 
len. bir JDl.kftıfondan brettlr. Bir 
bina ctaJııpindeJd tarunt edilen 
bir aclımm 6lerbıl dinlemek veya 
sisli bir ~tlmaı takip edebilmet 
için bı lluit elıu pek oot ile )'&. 
rar. KnDantbnM! da gayet bult -
tir, 11'.eHll bir apartman btmda 
oturan bir aclımm içenle kimlerle 
konqetulunu dinlemek latl~ • 
nu. Bunmı .için ya polla marifett,y. 
Je veya .._t mllrlcaat eda'* o 

Çİf tlrdiJtleri ve ancak Alman abıı.. 
Jannm başlamaaUe harekete ge • 
çerek toplu ve elddetll mukabele.. 
lerde bulunmatta devam etmele • 
ri, e..1'88lı taarruziarm, Hallf aksm 
dedigi gibi, gecelerin uzadığı za .. 
manda yapılacağı kanaatini kuv .. 
vetlendlrmektedir. 

Yazan: 

tayyare fahrika.Jarmda yeni yeni 
tipler tecrllbe edilecek olursa, ye.. 
ni kurulaealı: fabrfkalarm illi se. 
meresfnl ancak 944 seneainde fd. 
rak edebilmesi mukadder olur. Ve 
bundan eonra da faaliyete geçe
cek Amerikan tayyarelerinin Al. 
man aanayifni klrpmtı haline gc. 
t1rebUmeal ~k geq hayalli bir 
mDJdedlr. 

CCENABIHAK rahmetlD1 Jhııaa liır padi§&.tı. •• makamuı teaid v.,.. 
eyi.sn... Tunalı BJ1mJ, temiz lnaan o kadar serbest ~ 

necip, atqlt, ce8UI', fedakl.r blr va. ııözU evirdim, çevirdim: 
tanda§ hatıralı bırakmıp. Ellmdeki - Etendlmtz. içlerinde uamuaıw.;. 
1317 de Kahlrede baatm11, ktlçtıcUk nt:yetl gbeller, sıızeı flldrlüer de nr .. 
bir cep deıtterl ebadmd& tam )'ÜS aay. dedim. Kmardı, 'bmardı: 
talık bir kitabı var: Pqtede Reflt - Ô1» imll- ben de Ö7le JflWm.. 
Efendi ııe._ WdD... a hocam.. ba hal De m J&PrJa. 

Macar maulllıD ve mııatepi]deda. bt11rf Bir taraftan onlar, bir taraıt.aa 
den Vambertye, Abdtlllalmlt •man1e tl'l!Aler etraımu &armlf.- Şu gördü. 
nm genç Tllrklerl <.Refld EteDdl) adı. f',Jı. r. epkler, mabeyini hümayun ta..; 
m talmuflar- ttırkçeyl ı.taııbul apı !;mu. lfe )'&l'alDaZ.. görQyorsun. bana 
ne koaupıa Vambert, 1899 da, Tunau biç kJm.le J&l'dlm etmiyor.- ah.. pe < 
BDmlnln kendimle mOlA.katta bulun. yammm llooam. pek yalmzf Onlar 
dutu tarUıUr, orta boylu, yUrllrken aenl çok •verler- MD1n 8ÖZlerln on. 
UIClk topaDqan. Jma ak.lakallı bir 1ara seçer. Ş1ml&rı memlekete geUre. 
lhtf1annıl- yaıms, Tıınalmm, bun. mez mWtD T Gelleler ne jy!... kendUeri 
dan ıam Jark 1k1 yıl evvel ne temiz ile tatt;a.re ederdim. Baablhal ederdim. 
bir JUi dlU vardır: Beraberce ıslahı ahval ederdik., OU'<'-

ıA.ŞARKLl 
Çok u zayiat vererek lllnmu 

~ede tesir yapabilmek :tana. 
aile hava taamız1annm gece ka. 
ranlığına gömtllmeal ve gecenin 
körltığüııden istifade ederek maa.. 
kelenmeıerı artık bir mecburiyet 
Clılmqtur... Hele ınıurlardan itlba. 
ren Q<>k iterıede ve BrltaıtraJI 
ta~ttrbı ftlati olanı.le 1500 
ldlometre& ı.- UQUI mecburiye. 
tini dofuran Berlhı üzerine taar. 
ram Cilndb gözü ile balanna.1t 
hfo de blay bir hareket değildir 
Blllıa811 Alm • a anyamn yer m.ndafa. 
uma ve mnlrebeJesine vermfl ot.. 
~ ~enımiyet ve abml olduğu 

. r r, Londraıım müdafaa ah!. 
teminden reıt kıratta dejlldlr. ~ 
ıWzler, lı:endf mtlclataa tablyelerf. 
Din ne aman vermez bir kudret 
olduğunu bildflı:leri lçbıdl? Jel, AL 
man mlldaf&a811Jı gllndüz gözü ile 
yanptı 8'Dlakf ilindeki bUyUk zayia. ve azıa ..n..-,.. ............ ._ 
mektedirl - .... - ~ et • er. 
ili öteBll taraftan. Bcıplrlneln mOjde. 

, ytlk ~ için pek 
de •evinllecek bir haber değildir 
Amerlkada )'enfden kurulacak bk 
fabrJkamn. temeııerı ablmış bile 
olsa. böyle bir teknik Jı:omblnenln 
faaliyete PÇereJı: tayyare lnta et 
meal bir Yilhk meseıec11r. Hele bu 

T•-ı 

ea.. mekte~ea&ierJndea 
L Vag1-a 

AmeriJwı 8Ul&yilnjn bUytık bir 
gayretle aefeıt>erllğlntn. 1ıaaıiaanu 
elde etmde çalqtığmı, memleket 
içindeki alümfnymn tatrmıarm 
toplanmam hU8U8UDdald karar g&. 
termektedlr. Demek oluyor ki blJoo 
l'lln için elde mevcut alUminymn 
kAfi görUJmemeJı:te ve ham maden 
olan .Boxyd'l :işllyen ocaklarm da 
haaılaaı, fabrikalarm ltlemeeinl t. 
dame ettirmekten &clz kalmak tL 
zeredir. işte miljde asıl burada. 
dır. Toba 7elfi .kmaı.oak t.ııd. 
Jranm atııaCak temelleri tbennde 
değildir. o, uzak bJr BıtimaJ. bu 
ise yakın bir kat'iyettlr. 
Bugtbı Jçbı gerek İngiliz ve ge

rek AmerJtan 88D&yil ha8Ilalanm 
akatmadan ~r ve tayyaTe 
fneaatmı teJı:emmUl ettirerek or
duyu bot malzemeye bofayorlarsa, 
Halifabtn dediği gibi, peelerhı 
uzamam, Brttanyab ta"81'eCllerln 
Londradan Berlin Userlerfne b. 
dar karaııldrta gidip d&ımelertne 
fmıat ve fmkln. ftllNeekttr ve il. 
te o zaman İngiliz havaeıbfmm 
tam randman vermefe bqlac.!ıfı .. 
na tahlt olahlleeelfz. 

Yoksa mat bir Hıtimal bu ya. 
km hasrlanm yer:lnf tutamas. Ve 
bagtınden zamamn ve lınklnm 
nispetinde Brltanyah havacı:lar #'a 
allyete geçmiş olmabdıriar.,. AI • 
man havacıltğmnı So9yet eephe • 
alnden Jı:urtuiarak bot blaeaft 
bir ramancJa nnrntfaJr olmak çok 
daha çetin olur. 

~· B. D. 

• 81 
apapıtmanm tam bltitiifndekl a • KUldm cuwı1ar ve mlhtm mu. 
partmanda aynı katın yaınbapıda rahhaa heyetleri buna meydan 
ki katı birkaç gUn için Jdral8dDl1s vermemek * bu tehlikenhı &al.
mı, bu arzunuz tabaklı:uk etmJe o- ne gayet basit bir tedbirle geçe • 
lur. bilirler. Bunun için de bıc:Uklerl 

Zira bundan 80Dl'a Yaı>acabmz otelde blriliıine bltiflk odaian 
gey, dinlemek istediflniz adamm klmilen hlr kat veya dafre lıal1llıt 
bulunduiu aparbnanm duvanna de klralamak kifayet eder. 
bu mikrofanu yerJettlımenbı kAf1.. O vakit ıniJO'ofonu yerJeet;lre • 
dlr. cck bir yer bulunmasma mıJrJ.ıı 

Hassas mtkrafon duvarın 81'ka. kalmaz. 
tarafında konUlulan her pyl aizin Bununla beraber bu usul Jüobir 
kuJaimnıa net bir tekilde tama . zaman terkolunmamlfbr. HattA 
mfle .nakledecelı:tir. ~ mikrofonla dinlenen bu mahave • 

Ekseriya takip ve tara.ut e • reler bJr taraftan p1lla aJmmıJr 
dilen adamlar otellerde llı:anıet et suretiyle de daha ziyade tetem • 
meyi tercih ettikleri için <111un bi. mtıı ettlrllmiltır . 
tilitfndeki otel odasım demaı ka. Konuplan şeylerin pl&ia alm • 
patarak odaya bJr mikrofon yer • maaı, dbılenilmek istenilen *le.. 
ıeetırmek her zaman için mUm • rtn hfçbir 8Ul'etle deillltllfe utr.. 
ktın ve gayet kolay bir it olur .Bu mamasmı da temin eder. 
uaulle glsll tçtlmalar ve mtlzake • Fakat bagUıı Sovyet ~lan. 
reler daima gayet pratik bir au • nm bu 1l8u1fl gayet modern bir 
rette dinlenilir. halde teklmtıı ettirdikleri ve bu. 

"- Nereden böyle?- te§rlt' ne ta. ler dUfllnllrdUk. •. 
rattaa? .. Demes m.1 T kallıe'l' gtildllm: 

- Estatfurullab.- fÖYle b1r .,._ - Efend1mlz... fakirln!z. blr ilim 
.-.,. ......,.._ o,,s. -'7Wt acleıtıl•rUe a. 

- lJI ama m taraftan f ı.tımbn'- Wram JIO)ı:tarl derdemes AbdOJ.lıan:ı.l 
dan mıt be.lmP ptı:l'mala. Utremete ba§la.. 

- BaJV efeadlm.. ora yollan, bpı.. dı: 
lan 1ıılalm ._ dBırt )'il evvel kapan • - Bea ADk1 bllmfyor mayam T 8eD 

IDJlbr.. c1e GD1ardaDaa1 
- Ya_ dllDl1E lll Aft'apad&D T- di1e batn'dl. Şaoırdıın kaldım. ~ 

garptan ımf tftllb•mft, lmdı mı kt1ftlr de~. 
- ıı:nt. Oeneneden- .,. pJllUr. Bir gQn Avusturya .Maca.. 

11.UDGs var oıSUD...,, 
Vamberl Ue bllyle bq1ıyan moıa.ıraı. 

pek az aonra aımll ben11 oluyor .. ft 

Macar~ 8Gz arumda Abdtllbamloo 
de alt hatıra ve mllfabedelerlnl ~ 
tıyor: 

"AbdtllbUDlt korkaktlr. Balla bir 
glln: 

- Ne dermln a .bocaID.. fU beD1m a. 
leybtmde blJlwwı çapklnlara ne ı&r
le büanmf. 

dlJe mrdu. Tuhaftır, beDlm ODdaD 
ne korkum ol&blllr dl f Korktum.-

rı..tan tmparatol'Q B"ranauv& Jozetıe 

bera~r 191Dekte 1d1m. Abdülhamit.. 
ten baluıolmıdu. Tam eofradaıı kaUr. 
IDJftık, imparator yanıma aokuldu: 

- N&IJIJ blJlmaktasm? pek zeki dl,. 
70ı1ar.. hakikaten öyle mi? 

Dl:ye meraklı meraklı sordu. 1m.pa. 
rator Vllhelm Viyana,. geımı,tı. Dost 
Janmdan blrl anlattı. Fraııauva Jozet 
Ue yemekte Girit meaelealnl aç!DI§lar. 
Söz AbciUl!ıamide intikal etmiş, mea. 
letl toııkid edılm1§. Bu teDk1do 
Yraııauva Jojef de l§t1rak etmlf
Vllhelm hemen bbı.1m Ullparatmwl 

tn.ı1•aıu tlilenk: 
- Kardetim... bls llllkflmdl ..... 

dan Olreıımellylz! • 
Dem.11. Ama •• DU V1'h9lm Abdi ... 

mide ve 'l'Orklere blJ' OJ1lll OJDIJUÜ 
pdanlv hw M adar mutlüa • ki .. bOtGıı dt1Jl1'& ppcak.. o lmt!JU. 
ıa bir' svette kaim bir esrar ta. ıann, o Alman nDfuzmımı acmcı çok 
baıltaam• bllrtlmnill bir haldeyse lilrm!yecek, anıaı•lacak Berltnde 111,. 
de Scwyetlerin casuslukta bugtm 

P
ek mDhlm bir faaliyet sarfettik. Wı rullwiDe &'ittim.. Ir.....Ualm .._ 

ıh 1 el-""' retl IZrUmda VUbelme ftrdll1 bedl
Jerl btlttlD d&nyaca ~iL '"".._ yeıv arumda Yavu euıtım 8eUmlr.: 

dlrRu cum1armm dinleme tı11ni kWcaıı da~ ma.cse • 
oot tekemmtll ettfrdikleri ve rad b1r ediJ'orlar- b1adam-1ılr ra1 ..... 
yoyu bu itte mtıbmnıel surette recekıılD.. maddi kıymeti dalla aaır o-
~ Wr haldkattlr. llWı da ecdadmm JMllPl'I oJm•enl 

Ba cuuatar ba maksat için bil.. "AbdüllaamidlD cuu tqkll&tı ~ 
hula husud surette tmal edilml, mandı.. Burada, Peftede ~ 
ve patentası kendilerine malısus biç eUlk olma&. bwılarm da JllldlU: 
gayet hU888 bir radyo dinleme onda dokuzu lıafiyedlr .. C-Yndek: 
mikrofonu Jmllamnaktadtrlar. Bu genç TUrklerdeD )'llbq1a:nlldl Dd ~ 
mlkrolon hqll bllytık, fakat dUz re tebrik teıgrab aldım. Be1a4G zw. 
bir tekDde imal edilın)f olduğu ı. lçbı fllphelenlr?. Y411Dl OSlllM10M11 
çtn b«naiarm dahflt veya harici görüfUllllmQ baJdl &Dladl. Dil GdEU' 
JammJarma kolayca yerleştirflip Bana ne yapabfllrt .. Keadlstndee :Uırl< 
glzlenebllmektedlr, ınam, hWrm1l geoer 1ılr J9nle ..,ı. 

Ancak bu her zaman ve her nan için de blldfifmJz Adi mikro,. 
yerde yapılan, artık herkes tara. fon yerine te1a1z radyo mfkrolon,. 
fmdan gayet iyi biijnen bir uauı. lan bllandJ:tlan iddia olunu;por. 
~. VaJa& Sovyet Ruayada bllturı ,.. 

qer içeraindeki muhavereler Um! Sen aadeoe TUrk dmtQWD.. 
dbılenilmek istenilen bina içine TUrk mDlettnlD J1WllDl ISterim. • 
hariçten gfrllebllfr bil" bina ı.e ktl tanıdrtma TQrklerllı upsbld9 lrf. 
ba mllmıloau bir klğıda aanp ga. Uk gördllm.. ~ ıe.. 
yet ~-e lılnadan içeriye gir. lıer pyden m&brUm bir toaaJrtn9 
mek ve bhwun hiç Jı:imae tarafm. gt:yeoel'IJD- ylJeCel1m.. il• ı ol= ıoı. 
dan aranmasma ihtimal otmıyan tu.. ı.tanblJla gttum. '1'llrMardlD n 
k3r bir )'erine bu pllb. .. mikro ,. ntıvulfler, ne blm&Jll9r &il :il• DQı: 
fonu bırakıvermek .itten değildir. bir hl4;tbD. BalGD llmlm 1llrt fll1are. 
Bu kadar baalt bir hareketle mü Um nr, Mrfttlm ftl' .. JMıplıl.. )lepe 
sat 1ıAml olmut demektir. Zira bu 'ftrklerlll ~ı Bm lııa blJC! 
pllka • mikrofon gayet busu oı.. m1114tte JDIDMUml bl01ılr mma mmt. 
duğu için btlttın bina tçinde eesle. mıyacatım.. TDrkler iP dllflbuaek. 
r1 ve kon111111alın aksettirmeye ten, Tllrlder tela çalıfmaktaa ger 
elverfılldlr. Bllhuea btıtiln gUrUJ. duralll&Dl. .. Bir gOD AbctD•Nnı•t b:ı. 
ttılerln gece '98ktl için ba plAk na:. 
dinleme elbulamun ttıphem en - Hocam- 8ftUl Jlacarlstana dGr 4 

mU1remmeJldlr, 
1 

mete niyetin varml§ •• Gidip ne J&PS. 

(Devonll W) (L6Uen 11ayfayı ~17.' 

) 
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Dinden Banin• ...., 

merkezi otdufmıdan ~lriarmr.n 
kUçük bir kısmmı feda edebilir. 

Anadolu ajananun verdttf baber. y l . . f l 'f. • 
göre dUnya va.ziyetioP bakı§ Q fl ~ l'>mı Q an ~Cıl i": 

___ ..,. Ploc_'i 

Şark c ·~p
hes 11de 

Alman fırkası 
nasıl imha 

edildi? 
Ruslar Smoıensk meydan 
muharebes ni kazandık· 

larım bıldır.yorlar 
~an batkumandanh • 
iinın gayesi • Japonya 
Hindiçini üslerini istila 
etti • Şamhorıt zırhlısı 
naaıl bombalandı 7 

Gelen ajans haberlerine ~re 
l&rk cephesinde muharebe bütiln 
flddetiyle devam etmektedir. Ve 
ııeeredilen Sovyet teb1iğt blr Al. 
maıı tniu.smnı nasıl imha edildi.o 
il haktmda taflilAt wın:nektedir. 
tl'ebllğde O(Syle deniyor: 

Cepheye gelen yeni bir Alman 
fırkası kıtalarmııza taarruz e~ 
milf;ir. °''Phe kumandan.muz fır
kayı tutmıya ve ihata ederek 
imhaya karar vermiştir. ilk gtt
DÜD aonunda Almanlar kıtaları
mmn eiddetli taamızlarma mo 
cak zayıf bir mukavemet ~ö~ 
rebili}'Ol'lardı. Almanlar mü
dafaa tabiyesi tatbikine ve si
J)el'lemn.iye mecbur kalm~Iardır. 
Bu esnada. Sovyet tanktan ve 
motörlil piyade kuvvetleri dttş. 
manm ihatasmı tamamlamışlar
dır. Sabahleyin erkenden Sovvet 
bombardıman filolan Alman fn
kasmm üzerinde U<:&rak yüzlerce 
bomba atmışlardU'. Düşman to'P" 
çusu tank dafi toolan ile diğer 
toplarını kullanarak c;enberi yar
mak tc"n ümitsiz bir teşebbüste 
bulunmmıtur. Fakat her tarafta 
topçumuzun ve mitraly5zlerimi
zin atesiyle karşıl~mJltır. 

Tank dafi toplanınız düşma· 
nm 20 tankını ve hafif zırhlı o
tomobilini tahr·n etmiştir. AJı. 
manlar fır1ra1 ı bekliyen muhak· 
kak akıbetten kurtarmak ic~in 
pek büvük zayiatla tardedilmtr 
tir. Çevrilen bu fırkanın atefl 'R 
mUdafaaı:ıı saatten saate azalı
yordu İkinci gilnün sonunda kı
talarım z taarruza ~eçmişlerdir. 
Tank birliklerimiz düsman ~ 
taryalanrun ve mitralyözlerlnin 
~ri kalanını da tahrit> etmişler
dir. Tanklarnnız ve csur piyade
miz dUşman fırkasının birliı?inin 
tıstüne atılnP~tir. Süratle ilerli. 
yen tanklanmız Alman askerle
rini ezmişler ve yakından mit
ralyi')z atesine tutm111lardJr. 

tık malfunata göre. 4.000 Al· 
man askeri ve subayı muharebe 
meydanmd::l ölmüştür. Huta ba
kıcılar da 3.000 den fazla yaralı 
topl~ardır. Pek QOk esir alın
mıştır. Müteaddit tank. bir«:<>k 
kamyon ve motosiklet. 40 tank 
dafi topu, 12 ağır ve 8 hafıf top, 
20 ton:>il makinesi iğtinam olun
m\JIJtur. lmha edilen fırkanın 
geri blanı ~ halinde kaç
mışbr. 

Dfler t&rattan Sovvet tst.ıhba.. 
n.t tıOroeu reJa muavfnf Lomvstl 
de psetecller toplımtmnda Smc.. 
lemkteld btlytlk meydan m~ 
besi bakkmda hentız fıu.la tafsntt 
veremtyeeef:lnf, ancak Almanla • 
ım burada mağltıb ed"ldlffni. bu 
D1e'\'Z1lttD eeııelerce tet):J)rA dE'fer 
bir meydan muharebesi olduğunu 
16ylem.fftfr. 

Toprak %ayiatının R.,. 
lar için ehemmiyeti yok? 

LomvstJ, Rua - Alman ceph~ 
abd muazzam bir Verdun suretin
de tavlr etmif Ye demistfr tf: 

... uınenlarm tasarladığı yıldı • 
:rmı harbJ akinı tahnqttr. Alman • 
laruı yaptrk?an ant taarrwn:ı ta
lip eden tık gftnlerde bazr top -
rak zl)Pamm hayaU bir ehemmi -
yeti hm olmadıfım slyledif.imiz 
zaman ban 1rimseler mtibe~ğa et
tlğfmhd zannettiler. Fakat &. -
1etler BirliiJ d&zlinelerce ımıal 

Röytf.,:- muhablıi , nomanyadaki 
petrol merkezini= bombardmıam 
hakkmda tasrihat istemesi üze -
rine Lozovskl gülerek ııu cevabı 
vermiştir: 

Ploesti mI? Bunun ya.Jmz ismi 
kalmıştır. 

Macar ileri hareketi 
d~vam ediyor 

J..' · caT istihbarat bürosundan 
bildirildlğ'ne glSre seri Macar te. 
şekkUUerlnln ilerl hare•· .. tı deVP.m 
etmektedir. DUşman Macar kıta 
larmı tanklar kullanarak durdur. 
mağa çalışmaktadır. Yollnrm mtış.. 
kül ıa.rtıP.rma ve şldd .. tll Bicak~ 
ra rapıen Macar kıtalarmm harp 
kabWyetleri mllkemmeldir. Macar 
zayiatı fevkal!de azdır. 

Finlerin 
muvalfakiyetleri 

Helslnkfden gelen haberlere g6 
re fae eephenhı şimal kmmmda 
muhasara altma alınmış olan d~ 
m.an kuvvetleri im.ha edilmiltir. 
Bu vesile ile çok mUhJm miktarda 
tank daf1 topu, mitralyôz. bomba 
ve diğer harp malzemesi iğtinam 
ediluüitir. 

P nr :sten 600 zabit 
gönüllü yazddı 

Parls gazetelerinin bildirdiği.. 
ne göre, m.fllt halk birlltfne men.. 
BDP 600 subay bolfevfkllfe karp 
harbetmek Uzere gOnnııtı kaydedil 
~. Bunlar Partıdn ve clvan
nm her tara.flndan ve hattA vDA. 
yetlerden gelmişlerdir, 

Alman ba,kıımaıulan • 
lığının gayesi Sooyet 
orJımına imlaaılır 

Alman "V elt Prem, ajama, 
Moekova ile LeningradlD Ahnan 
kıtalan tarafmda.n ifjgall takdhi:n .. 
de bunun Alman • Rus harbinbı ne 
t1Qell tı.zeride kat't bir tesir ya • 
~dair ecnebi matbuatta 
çWuı yazılan bahE mevzuu ede
rek diyor ki: 

Alma bqkamaııdanlıiaım he
defi şehJrler'.n Jşgall gibi muva.f. 
falayeUer araştırmak değil fakat 
Sovyet ordusunu imha etmektir. 
Bu hedefJn tahakkuku iyi teWk 
edilmiş Alman plAnlarmm tatblkt.. 
na bağlıdır. 

Şimdiye kadar Alınan. bqku. 
mandanlıiı Sovyetlerin amıd&ne 
mukavemeti, toprak amıalar1 ve 
gayrimüsalt hava ıa.rtıarı ytlztlıı -
den mUşkUllta uğramıştır. Fa.kat 
toprak müşkuı&tı ve gayrimU&ait 
hava şartlan Alman ordusundan 
ziyade ricat etmekte olaıı Rua or
dusunu mtltee8Bir eder. 

Japonya Hindiçini 
isleri ifgal etti 

oaıınn en mtuıbn meaııı1e1ertDde 
1*l de Japonyanm Bhıd1olnl u... 
lerbd ilgalldtr. .Japon barScl. 
,.. ııemreti De yalandan t.emaa olan 
Japon gazetesinin blldlr1ltme s&e: 
"Tl'anm De Japonya arumd& aktıe. 
dDen doBt&ne anıqma l'nDllm Btndl. 

OID'e'nln tıDpnldan. ma -.n. dalla 
1dDde bulundufumıuı bU hatta bafla. 
JD&d.a Japon Ol'dlllan ft dılldll DTe 
~ tarafmda .....,,.,.. lıl:r lltlNt 

te .... edDml§Ctr •• !IPI barüetl 

draUl .... bldl•• '* tanda Hmdl. 
Çini makıımıumm Um lcbldlll ile 
nlnJtmmQfblr. 

• • • 
Mançuko Amerikan oe 
lngila alacaldannı 
blohe etti 

:U:ançuko hUkfmı~ Ameıikım 
ve İııgllla kredllerlul bloke etmlt
tir . .Ja'X>nyada Kanadaya karşı ay. 
ıd tedbiri kabul etmJşUr. Holanda 
Hlııdistam Japonya ile kambiyo 
mııaındelerfııl tatil etmfe ve Ja -
J>ODYa. lılançulı:o, Ç1ıı ve Hindiçlnt
Y• lhl'aca.tı hU8UBI ruhııaUye uau
Hlne tabi tutm.u§Ut.r 

T aymisin bir makalesi 
Tayaıie ıazet.-1 M~ ~ 

yor ld: 
Rll.bsatiye mıultl bubatda lılslltere 

D• mU,tareken taUıdl er·Olltnd&D 
leabederse .JapMI ticantt ,.._ f!
maır Amerika n lngUSz lmpuator. 

cakam.. oıw_ lRında. TUrJdyecle kal. rbD., demea mi!' 
- Aman tnlretlbııt. 8'l 78fta? 
Diye yatltu!ıdmn, falaa .wm: 

- Efeııd1mt.s dedUıL. ....ı watau _ Bendents 8et'veti 119 ,apaeapf 
Mil!_ • l'aktr1flim De l!Jtthılrlm.. lf'e. . .._ 

- BtraJr .... ...., mü!.. lla! kWI hal geçbrtJI gtdlJ•tdll.- ..... 
llte. Sana pua ftllda. Wd -.. tim, Dm1m ve IÖhretimdll'; eıtencem, 
g:tn ederim. ~ ~ abllıl ede. kitapJanm. .• 
lüa... RD& beleDdSllA cartJelarl veri. CeYabmı verdim.,. 

Sovyet tebliği 
Moekova, 29 (Radyo) - Bu sa. 

balı neşredilen Sovyet tebliği: 28 
temmuz pazartesi günü Smolcnsk, 
.Jitomir mmtakalaruıdP. harp d(• 
vam etmlşttr. Sovyet kuvveti.eri • 
nlıı kat1 mukavemetleri önünde 
Alman taarruzu yıpranıyor. Sov. 
yet kuvvetleri bazı yerlerde mu
kabil taa.mızla dilşmana ağıt- za. 
ylat verdinnişttr. Cephenin diğer 
kısrmlarmda yen! bir r"CY yoktur. 

Hava kuvvetleri dtln kara l•m
vetleriy!e il birliği yan rak Al -
man a.skerf temerkibs noktn larma, 
tayyare meydanlarma taarı uz et~ 
miştir, 26 temmuzda 36 ~ v" 
tayyaresine muk&bil 100 Alı: an 
tayyaresi dtlfUrUlmUştttr. 

Baltık denlztnde hava kuvvet.
leri ve aahll bataryaları bir AI. 
man torpido muhribini ve lltl dev. 
rlye gemleini batırmışlardır. Bir 
Sovyet torptto muhl'ibl kayıptır. 

Moskova, 29 (A. A.) - Sovyet 
hava kuvvetleri evvelki gece Kös.. 
t:eııceYi bombardıman etmiştir. 

Alman tebliği 
Berlin, 29 (RaclJo) - Alman 

tebliği: 

SmoleMk civarında muharebe 
bl tmek. 11zeredlr. Mohllevde ah. 
nan esirlerin miktarı bir gün J.. 
çhıde 12 binden 35 bine ç~. 
tır. Gana1m herınz aayılmaml§tır. 

Vissma civarmda bir Alman 
fırkasI yeni gelen bir Sovyet mo. 
tarize firkasım tamamen imha et. 
mittir. 

Burada dftpıazım 33 tankı ve 6 
bataryası tahrip edllmJştir. 

Besarabyada.n llerliyeıı. Alma.n 
kuvvetleri Stalln hattma vUıl ol. 
IDQf1ar ve Sovyetlerbı gösterdikle
ri tiddetli mukavemetten sonra 
hattı delerek 21 jshökAm za.ptet. 
mlelerdir. 
Alınan ukerlerinhl 'llaıcartarla 

birlikte ileri hareketi .araue de
vam ediyor. 27 temm.m cOntı 140 
S<wyet tayyarea mılu ~
Zl ve 28 tcmmmıda ıurıa. edllts 
SoYyet tayyue~ ...ıikda.n 323 
t1 bubnaktadlr. 

----
lufıe .. atC\l t...aa ....... A..ııMır..u 

b<.. - -~ ..,_. ı.anıd:\ ~"l..a -
tı:.;:ı. ~t. _,,,,_..,. Q....bl. ~ 
\k trwr~ ........ _..,. ~ wc 
Gı. • Sttr,.._...,~~«.&.ı:a 

dra '°'" ll6 ~. '8.J!IWI. ala. 
caklarmm bloke edllmeal, Japunyanm 

dt1n)'& ticaretin.in - bQy1llt kımımı 
mtlı.eutr ede0e~11r. BllheM8 Japon-
JUJD petrol, maden Ye d!ler malzeme 
tedarlk&t:ma dokunacaktır. Emniyet. 
le ıılSylenebWr ki, Japonya Amerika 
ve !ııgiltereden aıdıklan!!.da.ıı malınım 
kalaaydı Çin harbtne dayanamazdı. 

ır.ter J&ponyanm Velsln dedl.ğl gibi 
genJ§leme ~ &Ol"be.lık veya 
sorbalık tehd!diyle deVam ederse 
Jı:eııdl.ıne hcWa '" Amerik&D malla. 

Sarnltont Rrhlın 
nasıl bombalandı 

lngnis hava nezareti tııt!hbara.t 
selTWnin bilcHrdiğine nazaran AI. 
manlar Şarnhorst harp gemisinin 
Brestten hareket ettiğini eakla .. 
mak pyeslle, Şamhoı'8tım b!lA 
ayni yerde olduğu hissini vermek 
için tertibat almaktadır. Hakika. 
ten geçen pel"l9Dbe aqımını doğ 
ru Şamborat hll& Breette ayni 
yerde bıılunuyoadu. Ve eama sa .. 
bahI Britanya keşif tayyareleri 
Almanlarm gemfyi muhafaza et • 
mek iıçfn kullandıt.Jan gizleme ağ?.. 
nm hAIA orada buhm.duğunu gör • 
milşlerdir. Fakat Britanya keş:f 
tayyarecileri gizlemede bazı ku .. 
aur1ar gönnüşlerdlr. Raporların 
tetklld, Şarnhorst'1111 geceleyin 
gitmft olduğunu ve gfızleme tertı. 
batmm. altında Şa.nıhorst ile bir 
milşabehet yaratmak için hazır • 
lamrul bir sarmı.: gemmf ne daha 
kUçllk bur gemiler balu:nduğmı.u 
g<Sstermfıtir. 

Biskay kartezfnhı. garp methaJ.. 
ferine BrJ.tanya hava devriyeleri 
gönderilmiş ve BnStany sahilleri 
karıl karış aramn14trr. Bu sırada 
dl)fman sahile yalan adalardan ve 
Breetten duman perdeleri vücuda 
getlrm:lştir. 

Bu1l& rağmen Britanya aveıtarr.. 
ıım arqt?rmalan aıllratle netice 
vcrmlftir. Hemen ayni zamanda 
birçok tayyareler Şa.nıhorstu. la 
Pallice'de gıördllklerini bildirmiş • 
terdir. Hudlıon ve Beaufort bom • 
banlnnan tayyareleri Şarnhorst 
herine en Mtylk ~ta bombalar 
atmışlardır. Britanya .lrt1cumu o 
kadar tesir!i ve devsmlr ohrrqttll' 
kJ A1man k:nı'n.l&i1 kmııJdamam11 
ve Britanya bomha1"dmmn senfsi, 
bir harp gemJ.slae ht1eum etmek 
thıere ~e lmdar :tnDamJa.n 
tav ,. vvetlerinfn en IJO.yflga.. 
Ziü ~ucud& get.inrılottroı 

Amerika Bahriye 
nazırı diyor ki 

Londra, 29 (A.A..) - (B.B.C.)A.me.. 
rlka bahriye nazırı dUn gece bir nu.. 
tuk söyllyerek memleketin kaqılaotı.. 
ğı tehlike tsntınde karar vermek za
manı geldlğlnl, bu hususta acele et.. 
mek JAzmıgeldiğinl aöyıemlş ve dem!§ 
tir ki: 

"Almanya mnyonlarca kuvvetlerin! 
Rusyaya atarak tahakküm ve kan 
dökmek hıramm ııon miSalinl göater • 
mi§tlr. Orada galip gelince Avrupımm 
her karış toprağında Lstediği idare 
ta.rzınr kuracağml Umlt ediyor. Aym 
e :ı ::ı. mUstenlden A.ayıı.da bir devletle 
(J ponya ile) ittifak etmi§tir. A.aya.. 
da. kan cNSkmek tstiye:rı bir otokraa1 
ne kar§11&fıyoruz.,, 

Romanyada kurşu
na dizilenler 

<Bat tarafı 1 nelde) 
m enafilne mugayir ı,ıer g!Srmtif olan 
lôJyoneı'lerden Georgea Nasııe ve 
Boreslo'dur. Bunların yapuuş olduk. 
lan t,ıler bakk.mda izahat verilme .. 
mektedir. 

Bu idamlar, son ylrm! d!irt saat ı.. 

çlnde Btlkreşte kurşUııa dJzllenlerln 
mUrta.rmı dokuza çıkarmışb:r. Bundan 
ba.§ka Jejyonerlerin §etlerinden on 
dört ki§!, hiya.n.etı vatan.iye cnrmu ile 
gıyaben idama mabkQm edllmJllerdlr. 
Bunların arasmda eakl amele Iejyo. 

nerleri şefi Dimltrl Groza ve Horlasl. 
man.ııı ba§lıca muavtıııeriııden biri o. 
ıan Traian Bouru bUlwıma.ktadır. 

Dostunu yarallyan 
kadın 

Asker kaçakları 
(U., tarafı 1 nclde) 

hiplerinin aşağıdaki noktalara 
nazarı dikkatlerini çekmeği fay. 
dalı buluyoruz: 

1 - Orii idare mmtakası da
hilindeki yerli ve yabancı asker. 
lik ıubelerine kayıtlı olup da 
emsalleri çağırılmı§ olanlardan 
davete icabet etıpemiş bulunan. 
la.rla sevkedildikleri mıntakalar. 
dan savuşmue veya izinli gelip 
de mezuniyeti b i t i n c e kıt. 
asına avdet etmemiş olan.lan her 
ne suretle olursa olsun gizleyen 
veya iş yerlerinde çalıştıranlar. 

2 - örfi Idare mmtaka.sı 
haricindeki askerlik şubelerinde 
kayıtlı olup da her ne maksatla 
oluraa olsun örf! İdare m.ıntaka· 
smdıp. bulunanlardan kendi as. 
kerlik tubelerlnce emsalleri cel· 
bedildiği halde icabet etmemiş 
olanlar ve yine bunlardan hilen 
bultmduklarr mahallerin asker. 
lik §Ubelerine yabancı kayıtlan
nı yaptırmıyanlar veya bunlar. 
dan sevkedildik1eri krt'alardan 
örfi İdare mmtakasma savuşan 
veya izinli gelerek avdet etıni
yenleri gizleyen, çalıştıra.n.Iar. 

3 - İşte askerlik vaziyetleri 
yukarıdaki tarif ve izahlara u. 
ys nla.rı gizledikleri, çalıştırdık· 
lan veya. ait olduğu makama 
ihbar ve teslim etmedikleri an. 
la.şılacak müessese ve iş yerleri 
sahip ve Amirleri hakkında. Orft 
İdare kom.utanlığmca kanuni ta.· 
Jn"ba.t yapılacak ve bunlar Orft 
İdare mahkemelerine verilecek. 
terdir. 

Sevkedildikleri krt'alardan sa· 
vuşa.nlar veya mezuniyetlerini 
tecavüz edenler pek az olmakla 
beraber bun1arm vaziyeti ~ış,. 
tıklan mileBBese sahiplerine de 
mes'uliyet tevcih ettiğinden bu 
noktalara biltün iş saıhiplerinin 
bilhassa dikkat etmesi menfaat· 
teri icabındandır. 

Almanyanın Türkiyeye 
kartı taarruza geçmek 
r--- . meselesi 

Berfin 
Gizli vesikaların 

mevcut olmadığını 
bildiriyor 

Berlitı, !8 (AA.) - Tu ajan
sı Almatı lntalariyle yaptıklan 
muharebede Bolşevik kıtalarmm 
eline Almanyanm Türkiyeye 
kal'§I taarruza g~k niyetinde
olduğunu isbat eden gizli vesika· 
lar geçtiğini bildirmiştir. Berfin 
salihiyettar mahfillerinde bu 
harin baştan aşağı uydunna ol
duğu söylenmektedir. Çünkü 
vesikalar mevcut değildir ve bu 
mevzuda Sovyetlerin yaydıklan 
iddialar tamamiyle ha.yal mah. 
Sul6dilr• 

Çankın Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
ı _ Çankırı vfHyetmin Çerlt"J kazam dabllinde huduttan p.rt.namede 

JUıh {Çit) Dffl.et onı anmdan utı l§letme pl&nma ıare 1939 )'Ilı taham.. 
muıu olan (3308) !48. çam ve ( t2~) M3. köknar dlldli ağacın bir aene ~e
rialnde ormandan Çlkar.'mak üe:e 23.7.941 taribtndeG WlıareD 20 gDıı mtld. 
deUe k&palJ sarf usıılU ile arttırma:ya kottulmll§tur. 

2 - Arttıre>a ll ." 9'1 ta.rUı!ne mUsadlf garpmba g11ntl saat 1IS te Çuı.. 
ırm lataayoa caddN\D·lc bulUD.all orman çOTlıp mtıdllrlf!lll lııblaamda yapı. 
lacaktır. 

3 - Beher gayrimaınul me;ru mikt.p çam atacmm mttbaınmen bedeli 
(450) köknarın (4f0J kurll§tur. llldıııı.lı 

4 - Muvakkat temıııat (117St lira (18) kuruı,tar. : 1. ç::ı;dJ: 
5 - Şartname ve mukave:e r·ro;ıeleri Ankarada orman amum mttdllrm. 

ğU ve Çankırı (frmar. ~virge m!lıJ'llrlUğtln.de gtsrOlebilfr. 
8 - Tekli! mektupıarmm 13 ~.941 ça.qamb& g1lııtl A&t 1' de kadar Jı:o.. 

mtsyon rets!!ğiııe ver.ımesi llzımdır. 
7 - htekIDerln ~caret odaaı 'WS!kast ne birlikte beUl edilen gQn w 

aaatte Uıale komısyom:.na mllracaaUan (bu Yuik& köylUJ.erdelı f.atenmez..) 
(829') 

Bursa Maarif Müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye kcnulan q: Bura& Çelebi Kehmet tDrbe8lD:bı eaa1ı ta

miri olup kf'§1t bedeli l82SI lira lk1 Jmruttur. 
2 - F.J<1'!1tme 11 ağuatoll l!KJ paartelll gQD.tl -.at dılrtte Bura llaa. 

rif mUdUrlUğU eksiltme ko~onu oclumda kapalı ad uuuı ile 
yapw.caktır. 

3 - Bu i§c alt k~ hftl•••, 11JDmnl :lluall prtnameıer, mukavele 
projel! maarif mMD.rıotttnde görlllebWr. 

' - EksllLmeye :aeeelderbı yUbek mQben.4119 wıe:ra J'l]aıek mimar oı. 
malan aynı zamanda \arilıl eak! bir eaerl tamir 9tmlf buJnnJll!Llan 
ve 1367 62 lira muvakkat teadnat ftnlleleri. Uçlndl maddede ya.. 
aılı CVTilkı luıbul ve tmR etmeleri, ba lnpatr ~ 
d:ılr r..afta mi'~ e1111J9t wulkaar De ...at ftkBUtl ~ 
evk&t mınun mttcWrlll~ h~ ll&rt1anD illtedfll ftlllka1I 
ııaız bul'.lDll\Alan. 
••J3u veatka u.ı.~ enet Bma ~Ulle :ıauneu.t edlb. 
re1ı: Na!!a ~ w-maartt weltmlll mDme• ....._......, 
lra! UIQUlll mtldl:lrlqa.1en !l!nıaca.ktır-
Ticaret oduına Jal7ıtlı oldulmı& ...., IN1 1ilı •.tıaai11& 1lbtllı:te 
t ıcur ml'ktuplanm 2490 ayılı a-~ claJaAl»de bulr. 
Jayıp 11 afwıtoa 1Ml puartesl gUDll lbale -.atladen bir .at -. .. 
'ti'el komıayc,n Ntıa&!l'blıe mak1ıu ""*"'Bade Wl'Wlell IJla 4Jlllt. 
nur 
••Poetada wkubalac&k pclt=eıler. ka1ıu1 ~ (lltl~ 

Amerika, Fransa . 
ve ispanyanın 

milli bayramları 
Ankara, :as (A.A.) - Amerlkannı 

4: temır;ıuz mlll1 bayram1 mtbıallebeWe 
CUmhurrelalmizle Amerika Blrleflk 
devletleri Reisi Ruzvelt ara.mıda •· 
mim1 telgraflar taaU Ol\1DJllUltur. 

Ankanı, 28 (A. A.) - Fran.. 
sanın 14 temmuz miııt bayramı 
dolayısiyle Cuınhurreisiıniz ile 
Fransa devlet reisi mareşal Pe.. 
ten arasında tebrik teşekkür tel 
grafları teati edilmiştir. 

Anka.ra, 28 ( A.A.) - fçanya 
milli bayramı münasebetile Cum
hurreisimiz ile İspanya devlet 
reisi General Franko arasında 
tebrik telgrafları teati edilmiş· 
tir. 

inğiliz tayyareleri 
Şimali Fransadki 

Hava 
meydanlarına 
hücum ettiler 

Lonclra, 28 (A. A.) - Ha.va le
leri nezareti tebliğ ediyor: 
Bombardıman tayyarelerfm.bin 

harekA.tr, fena havalar yU.ztlnden 
tahdit edllmi§tir. MaamafR:ı ufak 
bir hava teşekkülil, Duııhorge eev 
ke~ ve oradalti doklara htl • 
cum edilml.ştlr. 

Tayyarelerimiz, dilşman. 8Ulan .. 
na birçok maynlar koym1Jl}ardlr. 
İngiliz avcı tayyareleri, gece l'ran 
SIU1.IJ4 şimalinde ki.in dflşma.n tay
yare meydanlarn:ıa htlcum et.mfş • 
lerdir. 

Btltiln bu hareklt een•emda 
yalnız bir bombardmıan tayyve • 
rnlz hareket üssüne dönmem1§tlr. 
Geçen gece İ.ngiltereye ya.pılan 
a1mıla.r esnasmda düşmaıım Uç 
bombardmıan tayyaresi tahrip e
dilnı İ.6 tir. 

Londı-a, 28 (A. A.) - B.a.va 
nezaretinin tebliği: 

Dün öğleden sonra Pas • de Ca. 
la.is il.zerine yaptıktan bir taa.r • 
ruz keş:f'"mde av tayyarelerimiz 
dllşmamn bir av teşekldlltl ile 
muharebeye tuttJŞm.uşlardır. Bir 
dUJman tayyaresi tahrip edlJml!I 
ve diğer müteaddit düşmaıı tay. 
yaresi de a~ hasara ufratl:lm.ll. 
tır. Faka.t bunlarm. yere dlllttığU 
alçak bulutlar y\lzünden gar01e. 
memiş ve binaenaleyh harab oı.. 
duklan teyit edllemeJJdştir. Av 
tayyareleri~en birl kayıptır. 

General dö Gol 
Bugün 

Şamda nutuk 
söyleyecek 

General Beyrutta iken 
beyanatta bulundu 

Londra, n (A.A.) - (B.B.0.) 

General dlS Gol Şama ft.911 olmul
tur. Bu mtbwıebeUe bagtln ~ 
Jere mllhlm beyanatta bulanma.m 
muhtemeldir. 

Loııdra, 28 <A.A.> - lllstat1I 
Fransız aJansm.m. Beruttan aidJiı 
bii' habere ıöre general dı6 Gol LUb 
nanm dJnl, si.yuf, lotlmaf ve tkU. 
sadt mümeslllleıinf:ıı ilUı'&kfle 
yapılan bir toplantıda beyanatta 
bulunarak demietir ki: 

"'Yalım UU.nanm deill J'mw.. 
nm selAmeti için de Lühnaıım htl
kü.m.ralıt bakla ft tıstildlll veril .. 
mesi doğru ve AdJlAne ve ın.tık 
bir harekettir. Borada 1:Jıghmrna -
mm, hürriyetinizi. tehdit eclıml.-e 
karp Fnıı•anm bu hllrl'iyeti m!lda 
faa Çn ıdzbıle i8birliğ1 yapacap .. 
nm. delllldir. 

Şayet cesur miltteflkledmk t:n
gllizler sevktllcen aei>eple,ri yl1 -
dndeıı buraya bizimle 1*llkte 
gelmf3Iene yüzlerce lellelik ft9. 
femizl ifa huswnında bize }"8l'dml 
etmek igbı bıı hareketi yapmlllar
dır. 

Neteklm biz de olanlara '8ıdJm 
ediyoruz ve baPa yerlerde de '7f!6 
dnn etmeğe devam edeeeilz. 

Bir çocuk elektrik 
direiinde yanıyordu 
8Dlft'llmpıda IS nmnara2r ftde Q. 

tm saı.tmamn t ,..aıdaJd oPı 
08.at. dUll cami aoblmdaJd .... 
trik dlreflDe ~ caıeı• CU1*" 
rü,... dllfllıtDlttlr. QoaaJs .... -
ta&ıde Oerrabpaşa b&ltene!'!ııte ....,.. 

n1m tır. 
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üVOk Milli Roman 
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e Yazan: MAHMUT ATI1LA AYKUT 
So %1 Jnj ~_, , 

JJra ..:ı~-.. -.rnye. 
: lfenı "<Ula llÜVui§kh bir 

l'tıfYİJtı ben Sen.in bir baban 
l3eit d Yavrucuğum ? e an . . 

iye k n.c.:ı. 
bu can~•sıne k~ı gös· 
'Dek Çoknn alıl.ka ve şef-
~ mUteııassis ol-

k tetekkür 
ıaten bir ederim. Ken-
~lli b:ba e\'inde sa

~Yoııun. u~or ve müste
onu.~aı 
tıleyen l\ arı oturduğu ycr

n bu 
8 
eınaı. Refik bey 

~ ve biru~ atlatılmış 
tı böylece an icin Nec· 

llar. ~ ll:'Un.up gidece-
bev"' ' 1ndı. B'lhassa e ı. '" ve ·ı . . 
~ltr: ı cıdd aı esının Nec-

. a • k en T>Ck samimi 
h olnı '~'alannı görerek 

ıtalkUıJ :u. 
t-n:/tak. 

, rica edece~· 
Ilı, k gun 

adar b 
<;a Uk mu Kem ... l 

kad.tr- r . 
~ hir ~~ .1~lerim var ki. 
e•~lt İcin ça~d:Yi_1"ine ı:etir· 
"'ıern ı · ıı;.nı zamanı 
· aıım. Yine gelirim 
· l>ard 

beni 0 on l<enıal bey .. 
ao,..., kadar alt us" t tt' b .. ~nıadı e ı 

~11_, ~ İhbardnı. İngilizlere 
~u b r an sonra cep_ 
~decliniz.J>Osta vapuru 
lif'~· 

l{ "U"tı;it" 
l{enıaı be ~Purıı mesele
ııı.:ınaı h~,. dıyc söze kan. 
(\'.!Yı 81.ı -~I~ sordu: 
;11in ı-._ dc bıliyor muy-

bey 'i?" 
t. ırtıe.n tuhaf 1d o u .. 
'abalı 

llo t'fencıinı. bir Yerden duy. 
~llra Sözii ~.._, bu 111 ba~a rnecrnla 

' bit t e\l'ztıu kapatmak 
~ ara.rtan da Ke-

ek . 
&ıde""k • . 

ı """ sınız övle 
\>eda . . w 

~ bek~n_ elini uzattı 
lıeı-~l"Uı lhz Kemal bey. 

11:leı;ı, . an beyi de 
ile birl3ır ~ece vakit. 

Papas uçura 
tti Necnı. 
i:y *1nı di ıye hanım ben 

e har· )'Ordu. 
el ıf<:e "l li ersini ~ d ü. 

ti a~Ye z efendim. 
lel'İnı· hanımın Nfti'O 

Sıkt \ "'"'· . (;ık 1• re bir ara-. arlcen N . 
"' ecmıyeyc 
'Jfl" ol• 
Ilı ... ı.ın lt· 

kil'rı~ ~alnı U~tü babava 
:~Ye b ı rıca ederim 

rı~!'\i:Yor ahaetıne,·iniz. 
"'11ın ı._ • henı du·· "Ü .. ı ue\ U . ~ nu_ 
btı ilet(!(} rnıt vapuru 

\>a!{ .. hen biliyordu. 
"' en .. 

oı e bir uz daha du-
ltıi İllllarda~aka idi ki 0 _ 

~ ~~u. ş .. başka kimse 
d;"nan uyu bulacak 
daıı Cani~~ntcnıişti. 

.. a <tok Y göründü
est-:ı.ren,giz bir 

Tevvkkuf maliaI1iride ~ 
bir tramvay arabasma atladı. 
Sahanlıkta aşina bir aes onu 
daldığı filemden ~ uyaııdır. 
dı. 

- Nereye gidiyorsun Kemal? 
Başım kaldırdı w y(izündeki 

gergin hatlar bir anda çözUlerek 
muhata.bmm boynuna sanldı. 

İsmail Eyüp Kemalin mektep 
ve sınıf arkadaşıydı. Ufak tefek 
yapılı, zeki, cevval, acar bir de. 
likanhydL 

- re cehenneme gidersin lbe 
yahu?. Günlerdenberi seni arı. 
yorum. ( ... ) evden çıkmışsınrz. 
İnsan ibir yer giderken adresini 
bırakır.. Kemal İsmail Evübün 
bütün mert huylannr çok ya.. 
kından bilmiş olmasma rağmen 
Besim \'akasından sonra en ya. 
km dostları için dahi ihtiyatlı 
davranmayı lüzumlu buluyordu. 

-Beni neyapacaktm da if et.-
1ik, fellik arar durursun lsmaıl 
Eviip Kemalin yüzUne şöyle bir 
baktı. 

- Karşıma oturup resmini 
çıkartacak değilim a .. Elbet a. 
radığımın bir sebebi var. Ve 
sonra yavaşça kulağına eğilerek 
sordu: 

- Ne iş yapıyorsun? 
- Hiç.. Bir komisyoncunun 

yanında kitibim. 
Karaköyü geçmişlerdi· Top. 

hane istasyonunda arka saban. 
lığa bir Türk askeri atladı. Ar. 
kasından da bir dOşman nef cri 
tramvaya bindi· Tramvay henliz 
hız almış gidiyordu _ki biletçi 
yeni gelen yolculara lbı}et. kes. 
mek için arkaya gelmıştı. T~. 
haneôe iki askerden başka kım. 
se tramvaya binmemi!)ti. Düş. 
man neferinin yanında mahcup 
olmamak istiyen Türk askeri ce. 
bine davranarak para çıkartmak 
isterken onunla l>era'ber tramva
ya binen dfişıp.an neferl müstehzi 
bir nazarla mehme~iğin yü7.üne 
baktı ve sanki onun bu bonklir 
ve asi hareketini kıskanmış gibi 
parmaklarmın arasın bunı.stur. 
duğu bir kağıt parçasını ihızla 
suratına fırlattı. Fakat ibu es
nadı.. kimsenin beklemediği ve 
tahmin etmediği bir hadiseol~u. 
İzzetinefsine ni'hr gelen bu kUs. 
tah t~vüre tahammül edemi· 
yen melunetçik şimşek gibi Y~
rinden fırlavarak düşmnn ncfen
nin suratına bir tokat attı. Bu 
manzaraya şalıit olan Kemalle 
lsmail Eyüp neye uı"radıklannı 
saşırmışlar<lı. Tramvay tam 
yolla gidiyordu. A ker tramvay· 
dan atlamak istedi. Tokatı yiyen 
düşman neferi de af allnmıştı. 
Fakat sahte dostJuklanru bu 
vesileyle izhaı-ı bir vnzif e iborc:ı1 
sayan şımarık bir kaç levantın 
Türk dostu! Yaygaraya başladı. 
lar ziller calmdı Tramvay dur. 
du. Ha.ciise büyüyordu. Türk as. 
kerinin etrafı tramvaydan at. 
lamasına mani olmak üzere ça. 
bucak sarıhvermişti . Vaziyetin 
vehameti artıyordu. 

( Dooamı var) 

RXBER-llp.m~ 

(Owetıwdda lılıtncl ..,.ıaamdll ..,.lk r•m ı!eJd tarih oeroe'eıd 1aı. 
pcın'll)'ta lııhtlkte gönclerllecıek) 

SVLL"'ilım n:ıu.tFl.EıU, iŞ ARA. 
MA., İŞ VERME, ALDl. SATIM 
111'1 tlout mablyetl haiz Ollll!JllD kU. 
tDk llADlar pmua llefl'Olwıar. 

Evlenme teklifleri 
• Yq 12, ciddi, Ull. Acık emıer 

mtıteaulp 'l'GcGUa Olmdfye kadar ev. 
knmemlf )'Qbek t.ahsWl, §ere1.1l bir 
m..ıeJt sahibi 35 lira UU maqlı bir 
bayan ya§fle mUtenaslp bir bayla ev. 
lenmek iStemektcdlr. Mal\§1 yakında. 
iO olacaktır. Tallprerin resim gönder 
melerl §arttır. (F,A. 895) remzine 
mllraeaat. • 243 

• Yll§ 20, boy 165, kilo 60, 85 lira 
UcreUl bLr memur etine dolgun san. 
am rolltenuip ~ut.hı 17 )'8.§mda bir 
bayanla evlerunek istemektedir. (Sı. 
kılar) nmzın. mllra.caat • 244 

• 
I ı ve İşçi arayanlar: 

• Llae talebelerine fransızca ders.. 
lcr. İlk ve orta talebelerl.nl ikmal lm.. 
tihanlanııa hazrrlar, (K.B,T) remzine 
müracaat. 

• Almanca dersler t~n kQçUk moda. 
~tan sokağl numara 13 te bayan 
Noa Yolbrück'e mllracaat. 

• Türkı:e Ye tranıuzcayı mükemmel 
bilen genç blr bayan sabah veya öğle. 
den sonralan tercUme iolerlnde çalı§
mak üzere iş aramaktadır. Almanca 
dan tercUmeıer de yapabiJ1r. (R.B.T.) 
remzine müracaat. 

* 25 ya.şıncıa türkçe, fnuıs:ızca, 
nıınca okur yazar bir bayan iş ara.. 
maktadır. Tczga.ııtarıık yapabilir, bir 
doktor ynnmcta çalışablllr. (Bayan 
Ör.en) remzine müracaat 

• Türkçe tran1Jl7.ca. fizik klmya ve 
orta talebesi.ne rlyıı.ziye tarih ve coğ. 
rafya ve yurt bilgisi deralEırl •(llıLS.6.) 
remzine müracaat. 

• 17 yaşında biraz daktilo bilen bir 
orta mektep mezunu 1§ ammaktadır. 
(Uçman) remzine müracaat. 

• Orta tahailU eski yazıyı mllkem. 
mel bilen ve daktno kullanan bir genç 
tıı aramaktadır. M. R. ~lne müra
caat. 

• Bır buÇUk yqında bir çocuğa 
bakmak Jçln blr dadı aranmaktadır. 
Namuslu olmdaı, çocuk yctlştinnl!j 
bulunması §arttır. lsU~nlerln Tak .. 
simde Taksim eczanesine mUracaıı.t
lan. 

• Bir mUesseşenin, yazıhanr.nln, 
mağazıınm yazı ve hesap işlerini der 
uhte edebilecek bir bayan 1Ş aramak. 
tadır. (Rabla> remzine mllracaat. 

• Hemşire mektebi mezunu bir ba. 

yan cvlpde her tUrlU enjeksiyon yap. 
maktadır. Ömer Rllştnpap sokağı 
No. 84 e müracaat. 

Müteferrik: 
KİRALIK EV 

• Be§ikta§ta Yenimabnllede tırm 
sokıı.ğmda 9 numaralı, içinde elektrik, 
su ve sarnıcı bulunan, istenirse hnvn.. 
gazi de almabllecck olan altı odalı kA 
gir btr ev kiralıktır. 

Ev, denize ve parkıı nazırdır. Oto.. 
bUs hemen yanındadır. Tutmak tsU
yenlcr Vakıt matba88lnda (K.) l'Cn» 

r:lne mektupla mUraeaaUan. 

Aldırınız: 
Atatıda nm-ııa.n Ja&ıb olM .. 

ınıyucııJarmu~ u.ml.arma ~ 

mel•tuplan hlare-hıınemizdrn (pazar. 
lım dahli) herı.rün subabtu11 IJğleye 
kadar \Cya saat 17 den ı;onra nldır. 
malan rica olunur. 
(PAk 87) IS. 8) (K.M.) (Rabln) 
(Çcvık 1155) (Tekyıldız Sl (Erol) 
(Bayan aşçı) (Hadiye) t2C\92) (N.:M) 
(M. 18) es, 126) (XN.) (Tek) 

(30)1Tcmiz gUven)(R.F.)(27 Sevim) 
(Susan) (Poyraz 115)(19 Papatyaı 
(F.K. 26) (22 BUlentı (A. 17) (K.12) 
(Deniz 213) (Kn. 41) 

Nakleden: Muzaffer Esen 
(Geçen nushadan deııam) - Anlamryorum Mehmet. de-

Artık tamamiyle yalnrz kal- di. Ayşe bu adamın annenle ev
mıştım. Evde maziyi hatırlata· lenmiş olduğunu söyledi. Binae 

naleyh üvey babam olmuş olan 
cak her şeyi temizledim ve as· bu adamı sevmiyebilirsin, bunu 
kerden yeni gelmiş olan komşu· F 
muzun oğluyla balıkçılıg-a başla- tabii buluyorum. •akat ona böy

le muamele etmek haksızlık o
dım. İşler iyi gitti. Sonbaharda !ur. Yirmi dört saat bizimle be_ 
Gülserenle evlendik. 

Evimiz yine tıpkı çocukluk raber bulunan bu adamın hiç bir 
günlerimdeki gibi neşeli bir hal fenalığını görmedim. Hatta ço_ 
almıştı. çocuğumuzu avutmak için bir 

GUlseren ve ben biri.birini GQk <;ok da yoruldu. 
seven iki genç 8.şık kadar mesut· Yavaş yavaş elimi alnımdan 
tuk. Yıl sonunda doğan yavnı· geçirdim- Bu, geri dönen kor. 
muz bu saadeti bir kat dah::ı kunç bir rüya gibiydi. Sanki an. 
arttırdL Balıktan döndüğüm nem dirilmiş, babamın karşısın. 
vakit Gülsercni beşiğin haşmda da İhsanı müdafaa ediyordu. 
yavrusuna ninni söyler buluyor· l Inlbuki bana bu sözleri söyle. 
dum. Gençliğimin faciası hafı· yen öz karımdı. 
7,amdan adeta silinmiş gibiydi. Yerde serili yatan adama. iki 
Ayşcden "çok hastayım. gel,. kadına ve beşiğe bakryordum. 

diye bir telgraf aldığım vakit $onra odadan çıktım. Yalm?Jığa 
aradan iki uzun sene geçmişti. ıhtiyacmı vardr. Düşünecektim, 

Derhal Ayşenin olduğu şehre bana. azap veren bu korkunç ha. 
gittim. Telgrafta gösterilen sa· yaletler ortasında Gülseren'in 
kilii.ne görünüşlü bir oteldi· Ayşe gözlerinin içine bakamıyordum· 
küçük bir odada pis bir yatakta Ailemizin hayatım lekeleyen 
yatıyordu. Hastalığı ağırdı. Iki feci hakikatleri Gülseren'e söyle
sene sürdüğü ömür sıhhat dolu mek lazım mıydı? Ömrümüzün 
bu kızcağızı öyle yıpratmıştı ki.. en tatlı hatıralarıru sakin.yan. 
Bir iskelet gibi kurumuş, göz- rocuğumuzun doğuşunu gören 
!erinin altı morarmış. yüzü bu· bu evin duvarlarını lekeleyen 
ruşuklarla dolu ... ~an bir şef· i~en<: hatıralar vardı· 
katle yanma oturdmn. Ateş gibi Hayır, bunu yapamazdım. Bi· 
yanan elini avuçlamnm içine al- naenalerh bir daha İhsana el 
dım ve tatlı bir sesle kaldırmayacak ,onu yalnız ev. 

- Gel, dedim· Beraber köye den koğacaktım. 
gidelim. Hareketimi tabii gösteren bir 
Ateş gibi yanan gözleriyle ba- sebep bulup karımı inandırmak 

na bakb, sonra a.ğlamağa ba. - ,.0 k gü" olmasa gerekti. Ayşeye 
ladı. " "" 

- Beni yalnrz !bıraktı. gelince tekrar lh5anm cazibesine 
Cevap vermedim. Ablamı va· tutula~nk onunla beraber giL 

taktan kaldırdrm, giderdim ve mek isterse bu da kendisinin 
garsonu !bir otomobil çağırmağa bileceği bir işti. 
görderdim. Tıpkı. çocukluğumda başnna 

* "' • gelen Uk felfiket gününde oldu 
Ayşenin yavaş •yavaş ateşi ğu gibi deniz kıyı:ıında 'Uzun u_ 

geçti. Kuvveti yerine geldi \'c mm dolaştrm. 
eski halini bulınağa başladı. Dönerken yolda ablamı gör· 
Gülseren onu öz kardeşi gibi düm. Solgun ve perişandı. Saat. 
şefkatle kar§ılaınıştı, Ayşede ka· lerdenberi beni arıyor, eve dö. • 
mm sevdi ve çocuğumuzla ala· nünce İhsana et kaldırmamdan 
kadar oldu. Ev İşlerine va·..ı·'ll korktıyordu. 
ctm ... .,.e, diks dikm...JC;,. başladı. On hAIA · de 

'"7'.> • q;c - u a sevıyorsun -
Belki 7.3Dlanla her şeyi unutacak mck ! Sana yaptıklarını, çektirdi 
ve hayattaki saadet hissesinden ği ıztırabı unuttun öyle mi? He. 
bir p~a tadacaktl. __ . rif seni yine büyüledi. esareti 

Fakat bu mukadder degrlmış. altına aldı ha! 
Ablamın gelişinden dört ay _ Mehmet yatvn.nrmı., onu it. 

sonra bir gün ,kırk sekiz saat 0 1 · · 
balıkta kaldıktan sonra eve dön· ham etme. bu son ay ar ı~en. 
müştüm, mutfağa doğru ilk adı- sinde o değişti, tamamiyle yola 
mnnı atarken eşikte donup kal· geldi. Açlık ,sefalet onu mahvet. 
dım. İhsan yavrumun beşiğine ti. Şimdi ikimizin de beş parası 
domı egvilmiş. gülüyor, Gülse- yok. bizi evinden koğacak mı. 

b' • sın? Hic o!ma?-'3a birkaç para renle, Ayşeyle konu.şuvordu. -
Artık kendimi kaybettim. O kar.:nacak bir iş buluncaya ka. 

nu öz evimde, karnnm ve çucu· dar evinde kalmamıza izin ver_ 
ğumun yanında görmek beni çL mez misin? Bari bana acı Meh.. 
leden çıkardı. Uzerine atıldım, met, o da senden sadaka istemi· 
~·ıllardan.beri biriken kin ve öf- yor yalnız lhsanm birkaç haftn 
kem birdenbire patlamıştı. Herif evi~ime kalma.sına seninle be. 
ölü gibi yere yıkıldr. rabcr balığa çıkm2.Sllla razı ol.-. 

Gülseren ibe.ni omuzumdan Senden istediği valnız bwıdan 
yakaladı ibaret. 

- Mehmet, Mehmet Allaha..,- - Beni de babamı öldürdüğü 
kına onu öldürme! gibi öldürsün, diye değil mi? 

Ayşe gözleri yaşlarla dolu ö- Mosmor kesilen Ayşe nefret. 
nümde diz çöktü. le haykırdı ve bana sarıldı: 

- Mehmet. bu kadar zalim - Ne söylüyorsun? 
olma ... Aylarca yurtsuz. ocaksız, Ayşeye. bugüne kadar. bu hu. 
ekmeksiz geı,en bir insana acı. sustaki şüphelerimi nçmnmış. 
buraya geldiği zaman üç glinden trm. Bu feci hadise günü anne. 
beri açtı, min takındığı tavrı ona kısaca 

Gülc;eren bana garip !bir bakış· anlattım· Ayşe titredi. İhsanın 

5 

- Bu :md.) o rııakinl ı burnundan 
konnşur gibi IKll! ı;ıkıınyor-. 

- Am rllmn mJU'.ka. .. tothlı Am~ri
kan şh'csllr konuş..-ıoak. 

Aradaki fark 
Öğretmen t.alebeve katmer 

kntmer gül ile mütevaın menek
şe arnsındnki farkı izaha çalışa 
rak diyordu ki: 

. - .Mesclfı. yolda gayet iyi ~i
ymmış azametle yürüyen bir 
kadın tasavvur ediniz. Iliçbır 
taı:ata b~ı) or. hiç kimseye 
selam vcrmıyor. İşte bu güldür. 

Bir de onun ardından 'boynu 
bükük küçük bir mahlukun gel 
diğini düşününüz. İşte bu da.. • 

Talebelerden biri, muallimin 
gözüne girmek için atıldı: 

- Anladık ef cndim, dedi. O 
da koc:·asıdır. 

yağılaşan bir insan olduğunu 
zaten biliyordu. 

Evimire kadnr geldik. Evde 
L:ıık vardı. lçimden gelen bir 
hisle Ayşeyi elinden tuttum ve 
~ncereye doğru Urükledim. 
Aydınlıkta beşiğin yanında otu. 
ran Gülsereni gördüm. Karşısın. 
da İhsan ayakta duruyor. bir 
5cyler söylüyordu. kimbilir bn!k· 
de ibenden bahsediyordu. 
Ablamın kulağına eğildim: 
- Görüyorsun ya, dedim. O 

rahmetli annemize de lbu gözler· 
le bakıyordu, sana da böyle 
baktı. 

Ayşenin avucunun içinde du_ 
ran eli ateş gibi yanıyordu. O 
da kulağıma fısıldar gibi bir 
sesle: 

- Mehmet. dedi, bari balığr 
çık ... Döndüğün vakit onu burn. 
da bulam1yacaksın. 

Sözünü dinledim, yırmi dor 
saat denizde kaldım. 

Döndüğüm vakit, btr çol; ba 
lıkçılar, kollannı salla) arak ba. 
na. doğru koştu. Feci bir deniz 
kazasından bahsediyorlardı. Sn. 
bableyin ablam İhsanla berabeı 
bir kayığa binmiş ve açılmış. 
lnrdı. Akşama doğru balıkçılar 
denizin orta yerinde sallanıp 
duran boş kayığı görerek salıile 
a!mıslardı. 

Gülseren bu haberi alınca ba. 
na' bakarak: 

- Onu kardesin öldürdü. 
Dedi. 
O vakit bu adamın annemin 

sağlığında ablamı baştan çıkar. 
dığım, beraber alıp götürdüğü_ 
nü, sonradan terkedip gittiğini 
GiUseren'e anlattım . Fakat 1h.. 
sanm anneme ve babama yapık. 
!arından hiç bahsemedim. 

Sandaldaki facia na ıl olnı~
tu? 1hs3.llm saadetimi yıkacağı. 
n~ düştinen, onun tahmin etti. 
ğınde daha mücrim ol · -,ınu 
anlayan, bu adamın ölün<' ka
dar huyundan vazg;)çeceğiıı., yu_ 
valar bozmaktan zevk alacağını 
sezen Ayşe onu acaba nasıl öL 
dUrmüştü? Bunları ancak Allah 
bilir. 

in bakıyordu: bir cinayet işliyecek kadar ba. (SONJ 
·~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~ 
l\o'N ttr PAŞAN iN güzelisin. Ben seni bir gün dedi. Şaban sevindi: Bir ufak tuzak hazırlamakla 
Lı. ACJNDA nikahla alacağım - Haniya o günler?! Al. marinin ayağını kaydırmak 
''lltr Demı' •ti. Fatma, pacamn lah seni ne zaman benim koy mümkün olur. 
l' ~e, Ah :r :ı: b k' 
aın, 1· met paıa bu sözünü unutmuyordu. numa atarsa, en o va ıt Şaban, paşanın bu civelek 

.. ~ıldı&ııbe.ır gelmez. o Ah-eL pa•atıın dört tane mesut olacağım. h 1 d. . . . 
.. • ... 'L :ı b d Ş a ayıgmı çok sev ığı ıçın: 

• 1 t ka ırçok Macar nikahlı karısı vardı. Bunlar- Fatma un an sonra a. _ Peki, dedı, ıöz veriyo-
1 ~h l'fılaıtı. dan bir tanesi yaılı ve hasta. Yazan: lskender F. SERTELLi banı kandırmağa çalıştı: rum. Fakat, bu hususta kim. 
}İt~;t Paşaııın ko lıklıydı. Paca bu kadının öl- - Şu yeni gelen yabancı l . k 

ı ··•• ,_ · :r SA d M · · seye bir şey söy emıyece · ı,ltdı M~ne Macar mesini bekliyordu. • .. • cariyeler en arıyı konak sin! 
~~ın tı: .a .. i güzellik. Nikahı altında Jört karısı tan uzaklaıtırabilir misin? - Ne yapacağım öğrene . 
· Paınden üstün vardı. Becinci kadını nikahla diyorlardı. Fatma l:i'unları ti. Iıte ben o zaman seninle ev. 

111
• 11.r m'ıy;m?. 

"'l' ..ı,. • alamazdı:r. Fatma hergün göz duydukça sinirleniyor, ve Alimet p .. -a yemekle yeni lenirim. • 
"' ~" .. ~ d d' S b b" d -Söyliyeyim: Aklıma ge. b\ tl P.tari b~ekilerden lerini açar açmaz: hiddettinden diılerini gıcır. dildadesine o kadar iltifat du": e ı. a an ıraz iişün • len çare şudur... Mari Mir 

tln1.. •• 11".kaç gu··n _ Pa•anın hastalıklı karı- datarak, Mariyi konaklan u. etmiıti ki... Fatma bunları il d b h e 
., :r 1 · M cenin güze ıgm en a s • 

tı . Ro:ıune gir • 11 o"ldu·· mu··?. zaklactırmak çarelerini arı. gördükre kendi kendini vi. - yı ama, ari cok zeki ~ d. h k ı 
:r ::r k O ~ derek, bunu pa ııa m u a 

~~ltı ııır;;.,,.,.11' ~- d"ıye sorardı. yordu. yordlt' • hir ız. nun ayağını bura - w. y ld rım ....... - d k · g"'ına erı' ııtirecegım· ı 1 
tL- tgınj k Bı'r gün Ahmet paşa, Ma. an a_ydırmak kolay bir i~ :< Ah '1.._ ~, c,a . Çe e - Fatma, paşa ile evlenmek d .1 Ü T bunu duyarsa: "Hele şu 
~ i, rıyelcri ara. için ııra beklerken. !İmdi bu riyi çağırmış, konağın taraça Fatma o akşam patanın eğı · stelik paıa efendi • met paşaya bakı~•··· b~'ün 
,~jldii~ın~.e bir kız, Macar di!beri Je nerden çık- ıında onuFnla beraber yemek kahyası Şabamlbuidku: b . mi~ dde ona albayı vOakmı§.. Macar dilberlerinı kendı ko. 

••~ ··~ Rundenberı' mı•tı". yı"yordu. atmaya: - Sen benime ro tan erı peşın en ayrı mıyor na a- l d'yorek ve e ~"ts '\' 3' nağına a mış.,,_ .1 .,,... · 
a çalışıyor • Mari için, konaktaki ka • - Biz yemek yerken, sen evlenmf'k is\iyorıun. Fakat; raııra iliifat ederken, timdi minim ki, Marıyı ondan .alıp 

Ç(ık k dınlaT: de bize hizmetL edeceksin! paşn verir mi, vermez. mi? di. her gece halvete çekilip eğ - kendi sarayına çekecektır. 
•ı.1ı ~h:kanç bir kız. _ Ayın on dördüne ben- demi~ti. Paşanın bu sözle. ye düşünüvorsun ! Eğer he • leniyorlar. _ Bu fena bir fıkir değil. 
ı.ı •~., et Pa!a ona: ziyor. O kadar güzel, 0 dere- ri F atmanın gücüne gitmiş nim ded1ğimi yaparsan, ben - Canım Şaban ağa, ku- Lakin fazla uzarsa ... 
~i11 etrafınıda açı. ce tirin bir kızı pa~ efendi. fakat o gün paşaya bir şey paşadan ızin aiıp seninle ev. zum Şaban ağa! Sen istersen 

en Zarifi, en miz nerden bulmaı? ! hissettirmeden hizmet etmiş. leneceğim. - bu iti pekala becerebilirsin! (Devamt oor) 



2!1-7..91. SALI 
12.45 Ajans 
13.00 Türkçe 

19,30 Ajans 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonr• 

SANiN diş macunu kullanmalıdır? ÇOP 
•16· Bir onbaşının hatıra ddterinden: Yazan: KURT MAREK plt\klar 

1 13.15 Karışık 

1 

program 

19.45 Solo ji8f' 

kılar 

20.15 Radyo 
gazetesi 

20.45 S Franck 
VartaUons 
senfonik 

21.00 Ziraat tak· 

Güzel Yüz ...................... 
l!'J.03 Radyo sa

lon orkcst· 
ir.anılmıyacak bir hadise oldu. Takviye 

kıtalarına hacet kalmadan Narvik 
yeniden e:~mize geçmişti 

ı rası 

İçin ilk şart 
Güzel Diş 

) L 30 Serbest 10 Güzel Diş i dakika viml 

F1intayr bütn lrunethnle kaya. 
ya. çarphm. Arl•anıdan biri :ılııy 
etti: •• Kaç parçaya nyırdm" diye 
sordu. Ateş teatisi uzun müddet 
devam "tti. Çete harbine benzi 
yordu. l\Iuharelıe şahsi olmu<;tu; 
Herkes bir adam seçerek ona ıı.te~ 
ediyordu. Hıı.hrlrclilerle irtib:ıtı 
kayhMince bfılil~c Jltihak etmtk 
için tcknı.r a~ıı.ilrya do;;ru ~ilrü 
dül<. Cu Nna<l!l hep yağmur yağı_ 
yordu. \"a, "!Itır fa. .. ıJalıırı :ırnsm • 
da etrafta. 1 l1it'ıı • lılr clon Iınsulc 

gellyorılt:. ?ıl'elere r:ı":ıınmü1 etti 
ğimi:dn rarlmıda değildik. Son uy. 
kumnro Miclcla.ı;sfjrllclc Ul mhıf.'11. 
galibn . ı\tırlıyonın• 

Nhı:ıyct a.ltmc-J Jı liiğe nlmdık. 
ntlha1< ettHimf:i. t ·rorun kuman. 
dam 788 ralmnb t~.j}Cdc mevzi al· 
mamm söyledi. Otuz ldşiyı.lik. l\Jü. 
dafaa edeccı-üniz cephe beş yüz 
metre uzundu. Cepheyi her ne pa 
hasma olursı:ı olsun tut mn~a ye _ 
mln ettik. Otuz:ır kırkar metre 
mesafe ile yn\·ıılar kn.zdrk. Kiitnat 
gelse yerimW t~rketmiyeeckttk. 

Slld\lk koyn ti?erlnifo bir lmlü. 
bedeyim. Kulührce -wha. \'RI' soba! 
Sobayı gömH~i th:l ısıtmaya Imfi 
geliyor. GC(,;lrdiğimiz son haft"';, ı 
düşünüyorum. 

FührerimJz, yani Hitler, bu gc 
çen hafta esnasında altı ~ dnhıı. Narvtk srrtlarmıta. ölen bir Alman 
dayanmamızı \'O ~·ardım yeti5tiri- ask 1 1 leceğlni radyo ne bild!rmiştl er n n meznn ... 

Ku'"'etli Alnııın krlaların~ .• ce- ı dirildi. Bütün bu giinler esnasın. 
nuptan llerJC<lildt>ıiııi ve Bodo ~e- da yağmur dnmındı:ıo ya~ordu. 
kl Stoka tayya.relerlmlzin İngıliz 1 . . 
dolanmac;ma ~ Nıınikteki me\'Zi.. Üzc.rımızclc kuru olarak bir tek ça 
terine al';ır blrc darbe rnrmağa h~ maşır yoktu. Halbuld va7Jyetiınlz 
2ırlandıkiarmı l5itmiştik. Darbe 1 dağ avcılarından dalıa iyi idJ. Bu 
blr an evvel vurulmıılı ·dı. Yar • askerlerin bhrıı.rnanl!klannı nak· 
•lıın. hir an eV\·el ulaşmalıydı. Dfö; letmck i!;in kelime bulamıyorum. 
man, bb:e bir tilrlU tanmıza ~eç _ Yine bir gün Sild\'ik koyunu mü 
miyor, Karşımıza yeni kun-etler da.fa:ı. etmemize dıı.ir emir aldık. 
dökUyordo. l\lllkemmcl bir seldlde 2 cm. Uk topumuzu köprüden ge
teclılz edilmlş binlerce a."1<er var. ı:lrerek demir yoluna yerleştirdik. 
dı. Çadırlarda. ise iilem başka. tür- Tren yolunun tam dibinde kulü • 
lüydü... Dört kişilik ~adrrda sekiz hemsi bir !!ey inşaettik,. inşaat 
kl~i yatıyonlu. Sekiz ldşf btifhıun dün bitti. Bugün soba ba51mla o. 
l~arettne benzer Şekiller aln.rak turuyor ,.e yazryorum. Yazd1kla 

edilmediğimizi, Nard!'" ,..,\.'armm 
bize ait olduğunu, ineç hududuna 
giden demir yolunun emniyetimiz 
altında olduğunu bilmek in.~n<lı 
tatlı hisler uynndmyor. Nar\'iğc 
tekrar girmek için hazı.rlaıuyoru.z. 
Takviye kıta.atının ~ ~ele ~el 
mesl bekleniyor. Stukalar faaliyet 
l;ÖıJterdiler bile •.• 

NARVIK TEKRAR 
ELİJIİZDE 

1nanılmayacak bir hadise oldu, 
Ta.lniye kıta.atma ihtiyaç göster_ 
meden Naniğe girdik. Ilazlranm 
ikinci cura.tesi günü düşman faali. 
\'eti mü~ede edilmi-,ti. Mensup 
ohhığunı, gurup mukavemet gör 
meden Stnmsnes ,.e tünelden 'g~ 
mi'ti. Pazar sababr ,kumandanı · 
rnız basta olmak üzere Naniğc 
girdik. Düı:;man Nanik \'C civarı
nı olduğu gibi boı:;altmı.jtı. Düş • 
man, ~iştiği harekattan netice 
çıkar:umyacağmı anlamıştı, Bel 
kide krt&larmr Framıada Jmlla.n 
mak zaruretindeydi. Fazla. zayiat 
,·ermelı:tt>n ~ekinmiş olacak? 

Oc;oten fiyoru üzerinde fevkali. 
de manzarası ola.o bir evin balko. 
nundaynn. Hava şiddetli soğuğu 
nu kaybetti. Güne.5 parhdryor, et
raf yeşeriyordu.. Yaz gelmişti. 
Son yazı almayada görmüştük. 

Nihayet çoktandır hakettiğtmiz is 
tJrahata kavuşmuş bulunuyorduk. 
Fakat )ine hepimiz bir an evvel 
ıı;arp cephesine gitmek, Narvi'kte 
ba..5Iadığımız işl tamamlamak Is • 
ti yorduk. 

(Son) 

11- . ' Dr. Kemal Ozsan 
· :rar yolları hastalık

ları mütehassısı 
Beyoğlu btıkW caddem No. 880 
Q~ Pazarı tJattı Ohaoyan 

Apartmıaıı Tel: '1233 ...................... 
yatıyorduk. nmt ıı;özden g~irlyorum. Mağlup 

-----------'---------------------------------Son dereec yorgun olduj;;'lJJlln.r. 
için bu ~ernit dahilinde oyumağa 
muvaffak oluyorduk. Biri cebinclen 
kırık bir ayna çllmrdı. Ona bakın_ 
ca kencllmizden korktuk. Yemek 
husu unda sıkıntı ~.eknıemİ!:!tlk. 

Kalırıı.nıan ~cmimiz "Jan Vellcn" 
bizJ ekmeksiz ve etsiz bırakma -
mıştr. Yalnız sıcak bir seye has
ret kalmıştık. 

Middagfjtll'de dolaşan bir kaç 
Fnmsrz görünce yedi kişi bir ara_ 
ya geliyor, hep birden ate.' edi • 
lordok. Düşman sahomuıın ma.ld-
neli tüfek 7JLD'ederek a1<1anıyor _ 
do. Oevap vermekte kııt'iyen gc _ 
cıfktiklcrl yoktu. Bir tayyare ma-
JdneU tüfeği elde ettiğim zaman 
&e'\.inclme diyecek yolctu. Bir kn~ 
tecrübe atışı yaparak Fran ızla _ 
mı buronlan dibine bJr kaç mer • 
mı gönderdim. Oe\'ap olarak Jul 
kadar yanımızdan geçen mltral 
yöz Jm~larr oldu. 

Yeniden aldığım bir emirle crp
heml sola doğru genişletmem bil_ 

Bu askeri oyunların neticeleri 
tabii çok ağır olacaktı: Yirmi se· 
ne sonra. imparıüor Fransızlara 
Morn zaferini bu suretle temin 
etmiştir. 

- .• . .ı.. ................ im .... 

V A KIT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

gefJiden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gn.zete basar. 
Tabilel' ruunn"'" ,.t:..,,;;.; ;~ıeri alır. 

........ iRi .................. . 

Otel yapıl.maya elverişli 
kiralık bina 

\nkara caddeslnıı. er n.l!teber yerinde fevkalide 
\'adar ve aydrnhk bir binu k.nahktır. 

Vakit gazct"sl lclart>lı~ne~lnc.> müracaat 
-ı•a• •iltt!Biıw:li-• 

......... ·· ı 

' L8.40 Radyo sa-
lon or
kestrası 

l9 00 Konuşma 
Yuva saat! 

19.15 Radyo sa· 
lon or
kestrası 

21.10 Muhtelif 
saz eserleri 

21.30 Konuşma 
21.45 BUyUk 

fasıl 

22.30 Ajans 
22;15 Cazband 

Rasit Rıza Tivotrosu 
29. 7. 41 salı akşamı Doğancılar 

Ayparkta. 
30. 7. 41 çarşamba Bağlarbaşı 

Halede (Bir nşık lazım) komedi 3 
perde. Halide Pişkin birlikte. 
Bevoğlu Halk Sineması 

Bugün 11 de akşam 8.30 da 1 -
Tarzan yamyamlar arasmda. 25 
kısLl! birden. 2 - Kara kedi, 3 -
Komedi. 

•uwı•:ı Birinci sınıf 1 mütehassıs doktor 

1 
NURt BELLER 

SİNİR ve RUH llASTALIKLARı 
Anknrn Caddesi No. 71 

Mu•>•••'";::"" :::;;.::""~ 1 
······································~ ·····················~················ 

.. Doktor Hılz.ı Bakım .. .. .. 
!i Oablllye mütehassısı !5 
!! Takslm: Tallm.lıruıo ii .. .. 
i! Güogör Ap. ii 
!i Rergün öğleden sonra ii 
iic:::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::: ::::::: •• 

GRETA 
1sviçrenin Tanınmış 

Halis Traş Bıçakları 
gelmistir. / 

iSMiNE DiKKAT 

GRETA 
Traş Bıçaklarını 
Israrla İsteyiniz. 

GÖZ HEKIMt 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu ParmokkBpı. lmam sokak 
No. 2, Tel: 41553 

. ;~ ...:_,_,,.""!'"' ~ -,. ·, .• ,,. ~ 

İçin ilk ve en 
esaslı şart da 

SANiN 

DiŞ 
Mikrobları % 100 öldürür, dişleri fırçarı11ı; mediği yerlere kadar nü fuz ederek temiz e ' 

latır, diş etlerini besler ve hasta
lanmalarına mani olur. 

Sabah~ öğle ve akşam her yemekten son 
günde 3 defa dişlerimzi frrçalayımz 

Eczahanelerle Büyük ltrıyat 
mağazaların da bulunur. 

all'Zl!sm~mlli 

İstanbul Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden : 
Clnsl Fiyatı Mlktan İlk te!"l•inatı 

Kr. Kilo Lira 
Beyaz peyıur 70 1S500 1808 

Ka~r p+!ynirt 12~ 8900 

PirL:ıç 53 50500 20{·8 

Tere,Yağ 200 2500 375 

Saoun ~ 10800 lSO 
Zeytu;ya~ 88 12600 ~32 

:M:aAarna 42 lOiOO 
Şchrıye 42 2000 493.! 

trmlk 40 3100 t 
342:> ton kömürün ::trkiye k5 ı.!lr satış ve tevzi mncsseseııl 

bes! depo!arından okı.;fü,ra nak'Jych!: Umura tutarı 0575 1ıra.. il) 

725 aradır. ~ 
J{omlsyonuınuza. bıığu altı )'at4~ lisenin yukarda yazılı yl) tıı' 

k~mUl' nı.kllyeltrl i,apalı zarf .ısıı!ttt;'l eksiltme_ye konmuştur. Ji:l<Sıl 
paz~rtesi saat 11 de l!H ler satı'lP..t:tXVl komisyonunda yapıJacalttıt~ 
1941 yıl• ticaret rdııst vP.Pikasile !lk t~mlnat makbuzu ve tcltıifl 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kı-n;.ınunun tarlfatı dairesinde il 
ınrı kapaiı zar!larıııt bel!.ı saat .:!il bı1· saat evvel sözü geçen kOIJ'. 
liğine f!'lakbuz mukah. ınac ve.rme1c-, •. Şartnameler Gaıntasara)' 1 

Hava Gedikli namzetlerine 
:Jllf 

Gedikli oıımzet!erlnderı 337 doğumlu olup evrakını taman1ll\• 
30 temmuz 9-ll tarihinde scvkedileceklcrinden bunlar=n çarşaırı"' 
8 sekizde kurumda bUJ.unmala.rı ıııı.n olunur. (63:!2) 

Ankara Ja arma o .. dl K. Satın alma Komfsyonuad• ,ıı 
M, teminatı Şartname lhnle gün ,·c 11 

Miktarı Cinsi 1'~iyatı 

bedeli 
kuruş lira kur1ış kuruş ıf 

sa•1 f 2H.194 metre yazlık eıhlse ırumaşı 75 9282.28 S03 30.7.Ml çarşamba J 
60.800 metre kışlık elbise kumaşı 310 10.6i4 00 943 31.7.941 perşembe " ıl 
28.250 metre kaputluk kumaş 350 6.193 75 495 1.S.~41 cuma ,. J~ 
H.100 adet kutm 335 8542 63 236 4.8.941 pazartesi " l 

8.50C adet battaniye ıooo 15500 oo 425 5.'l.941 sah •' ~~~ 
Miktarı, cinsi, fiyatı, mıı\'akkat te ru!natı ve şartname bedel' yukard3 ya zı:ı ':>eş kalem malzeme ti tty.tl 

pıtıC 
zılı gUn ve saatlerde Ankıı.rada komisyonumuzun bulu"lduğu mahıtlde beş ita p:ı ı zarf eksiltmcs!le <ı 1 tftlt~ 

nameler bedeli karşılığında Ankarada komlsyonıımuzrian ve lsttnbulda J. Sa. Al. Ko. nundan ve J. dil< ıı~ 
unır. NUmuncler hcr.;Un komisyonumuz.da g<h'UIUr. lsteklUerin kapalı zarf tekliflerini ihnle zamanındll11 

o:;aat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. !426C·5775) 

,YAZAN 

EMiL LUDVİG 

·ıoifı 
neral X size şunu 111 !JUtn 
yavcrlerin siyasi olf~J<irle 
talaaları kıymetsiz 1

1 1ıı!''~ 

Eulenburg bu yılın askeri ka. 
binesi hakkında fikirlerini şu 
suretle anlatıyor. Baş yaverin. 
mukaddes bir varlık, son Kemali 
derecesine ermig bir insan oldu
ğunu kafama sokamıyorum. Ples 
sen ve Lenden ismindeki yarı deli 
adam da onun yanındadır. Ti
marhane ismiyle anılabilecek bu 
karmakarış1k daired~ bir c:ok 
defalar insanı güldürecek mnn. 
zaralar vardır. 

- Yalnız gemilerimiz yok. 
- Ne zararı var. İngiltereyi 

... 56 - yazdığı kadar kıymet verilmez
di. Bu suretle bu piyade ve sü. 
vari yüzbaşıları, bu komutanlar 
ileride hüyük elçi olmağa hazır· 
!anıyorlardı. 

. Böyle nüfuzlar .. A ~r ol~ 
sıyasetinde de mucc::s ıi ı9 
• "Ben Almanyada 1 cJll~ 
lirim, dostlarım v~" 110,. 
rım.,, Bu mutlak bır }3~ 

1 rın siyasi düc::turt!du · #. 
otuz yaşında bir _ad8:9ııı!1 
tir. Henüz gözlerı t~ıcrıe ~ 
olmayan ve iyi nive otııt: -ı' 
eden bir adam. O 1111Jf ti 
dü!1tura sım sıkı saf ret et 
tun partilerden ne ve ~ 
Ona göre ReicsWg i 1;1!1! 
gibi ınecfü;ler renktcrcıı11 1 

ke<lebilen inatc;ı ve ·ştif· ll1 
iardan terekküp cttTl~ıı ~ 

Kendi hatası vi.ızUndcn 1ngiltc
rede ferıa muamele ~örmüş ,ıan 
amiral Fon Sen.den Bitran lngiL 
tereye ve lngilizkrf> karşı .:!erin 
bir nefret besliyord'l. Bu hissi· 
yata ımparatohı işfrak ettirmek 
için sarsılmayan bir inatla uğ. 
raştı, durdu. Yaver general Ples· 
sen amiralin bahriye nazıriyle 
olan bir konuşmasını ifşa ediyor. 
- İngiltere herhang'- bir harbe 

girer girmez biz de lngiltereye 
ilanır.arn etmeliyiz. 

mağlup etmek ;çin İngiliz kıyı_ 
larma bir tümen asker çıkarmak 
kafidir. 
Na~ır yeniden itiraz e~miştir. 
- Peki. şayet bu mümkün 

deği!s~ Husya ile birleşir, :\1ı. 
srr • c:! Hindistan üzerine yürü· 
rüz. 

Her şey ac::kerileştiriliyordu, 
hn+'l nazırlar bile. 

1889 yılı baflian~ıcında bir :re. 
mek sofrasında. imparator ne· 
şeli bir anında yeni nazırlara 
yeı..: rütpeler verdi: Maarif ve 

me7.hepler nazırı Jossler binbaşı. 
maliye nazırı Fon Seholz teğmen 

• tayin edildi. .Maliye nazırı sofra. 
da bu tayini bir pka z.a.nnet
mi~ti. Fakat üç gün sonra resmi 
gazetede masluni okudu. Elli beş 
ya.cımda olan maliye nazırının 
teğmenliğe tayini bazı g~1,cteler 
tarafından alay mevzuu ittihaz 
edil<li-

Bu nasıhlar nazırlara impara. 
torun gözünde yeni bir kıvmet 
vermedi; bilakiEı imparator bü 
tün t .: vedek subaYlara kıymet 

vermiyordu. Halbuki ataşe. 
militerler, diploması muhitinde 
bir horoz gibi kabarıyorlar ve 
sık sık ecnebi memleketlerde 
gizli istikametlerde seyahatler 
yapıyorlardı. Atasemiliterler im· 
paratora doğrudan doğruya . 
mektup razmak "alahiyetini ha. 
izdirler. Ve yazdıkları mektupla. 
rm her cüml<'si için mua vye~ 
bir ücret alırlardı· 

Su hay ol :nav,ı :ı -:ef:rıerin yaz. 
dığı ehemrıııye:di t.:ı:ı •tatlara 
hiç bir vakit bir ataşemilit<'rin 

Bu askeri grup imparatorurı 
etrafmda hakiki ve dairr:i bir 
kamerilla teşkil ediyor. Hakiki 
bir a.:;keri hükı1met olan } .. iman. 
ya bu kamerillayı tanımak 
ıst..:mivN, eğer hir tesa. 
düf <·seri olarak askeri entrika
lar hakkın.:!a bir ~evler söyıPnıe. 
ğe kalkarsanız daima bıyıklarını 
ourarak size cevap veren bir gc
nera!la kar~ılaşırsınız. ben ge. 

ihtilaf zamanıa.r1 ef11Jt 
arzusu mebusları f1l aı 
11e yollamaktır. ırorı1~ 1897 de Baron fittif 
ınecli:~~ dair csasll tJ' 
ciimlelerle wlatrrıııi bıııı-; 

''Eğer Ikichst:ı.~.\.ec" ~ 
.Tim "'cm ileri vcrfJ'I 1 i.'ıf ı: 
~ ~ 'R ı• 
misli hiç ~i'crnı>H11• rt··· .~ 
olacağr muhakkal<;pet'.P-


