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~~H~ 
1-"nnııe Ue daponys 11rauncla y-4dan .,., .. ..,.. tberine dtln ııalıab binlerce 
lapon ıuıkerlnm ~ıkanJdıtr Hltadt\inlnln en mWdm Umıu SaysODdaa bir 

gört.tnüıı "Yazısı ı llneü •yfammladır.., 

ikenbir Başvekil 
Şl'na 
~~ ............. ........,, Dün sabah Y alovadan gele-
11a: ~ Dlllbclderatına lngi.. 

~tt. ~Yealnln esaslı rek Ankaraya hareket etti 
~· ~ olduğu muhak. 
~' ~ pyeJeri a
.... ~ l'e ta tekrar ı... 
~. ~ t.lkllline kaVU§. 
~ le ~~~ki tutar. 
~.~ ~~bu gaye 
~ ~ er. Sovyetıer 
~ _e~ bu l&YMiııe 
tft ~ '8keı1 :ı::e::~ 

Milli ŞEF FLURYADA BAŞVE
KiliMiZi KABUL BUYURDULAR 

lstanbul, !9 ( .A.A.) - Yalo- Başvekil, öğleden sonra vila-
vada istirahat etmekte olan Baş. yeti, örfi idare ve İstanbul kollldt YaJl!ID 1 vekil Dr. Refik Sa~dam bu sa- mutanlıklannı ziyaret ederek 

1 Amerikada 
heyecan 

doğuracak 
vesikalar 

Yakında Berlinde 
· · neşredilecek 

----0---

Birleıik Amerika 
Cenubi Amerıka 
memleketlerinde 

Us kurmak ıslıyor 
Berlla, SO (A..A.) - D.14.B. 
Berlln siyul mahfilleri. cenubl A. 

merika memJekeUeri muvacebeatnde 
dolar saltanatmm gittikçe artan ~ 
hakkUmUnll dikkatle takip etmekte. 
dlrler. Burada tebarüz etUrildlğlııe 

göre Almanya De Lltbı Amerika 
memleketleri arasında ticaret mana. 
sebetıerl bllkuvve mevcut bulunmak. 
tadır. Vakıa İngiltere bu ticareti fim
dl &bloka altma almıf bulunuyor. 
Llk1n bu abloakdan en ziyade mtıte. 
eulr olan memlekeUer L&tln Amert. 
ka memlekeUerldlr. ÇQnkll cenubi 
AmerlkD.nm iktisadi hayatmda bqlı. 
ca muvazene amili olan mmtaka Ay. 
rupa ve blJhassa Almanyadır. 
Almanların kanaatine gere Bb19flk 

Amerika devletleri, cenubi Amerika 
memlekeUerlıı1ıı bugUıı bulunduklan 
vaziyetten iatl!ade ederek para lkru 
etmek ve saire gibi yollnrla muldr 

(Devamı 4 tinctlde) 

*!*r " bah lstanbula gelmış, doğruca esat 19 da ekspresle Ankaraya 
• '9 ...._ -ı--ıı11_ li1oryaya ,Pderek Reisicumhuru. hareket etmi,tir. f Alman tarrareleri !* muz tarafmdatı kabul edilm~ir. _ 

~ $ S Fr~m~:: ;n1üıa1;nc1.~ -Ç-o~: r-ç ..... i_l _d-iy_o_r_k_i: Lefko yi 

~&,... .. r.L.:.:-'"="~..::S . . aonra Atlantik bK~~~:~~dı~!, .... ~ .._,ellrdi ·-..&~- . Paristen n......... tlerin . .... ~~~:~.= 1 harbini ka- toolifi7k hava kuvve ın 
S ......._Yardı.. a--eıı-- ispanya DUn sa.bab düşman tayyareıe. 

.;-wa ._., ı - • ri Krbrısta I..ef'kna.tııya taarraz 
;s:J-..:.~= . hududuna,.. zanıyoruz etmiştir. Hasarh;fjftir. İnsanca 
~~ •i.!::'lfAıre Sovyetler 1 zayiat ~~ur. 

~~~ıız::. Rat1o1/V:.' we1ırı istila teşeb- MalQI harp esirleri 
Ş~ ~ ~eı:t!:11~ l OkuyucuJaranrzm r.evkte takıp et. bÜSÜne karŞI Tavvare ile mübadele 
~,~ lleillealek ittihaz tlka.rlae emin oldutomwı Narvlk hazırlıklar "" _ ~ lalı ıe.!..eal dOtltlup dün blUL Bustın aynı slttunlar. edilecek -Sa tlrtt olarak ela: "Fnuıaanm lnbllAllnden 8CIDI'& t 1 Stıokholm, 30 ( A.A.) - Al • 
~~>'le n1... 1 Parl9ten ...,...,. bacludana.. admı amam an- manya ile lngiltere arasında ma. 
~-~ y'hlaıra -~ So.;:;.e~ tafl1&n YUIJ'I da aya.r alAka De Jul harp esirlerinin tayyare ile 
~~yı.oelav7a, Yananı. ı ~ maktadır mübadelesine ait proje alakadar 

~~=--ct:.,~ttkiunet. BugUn 6 nCI sayfada <Yazısı 4 Uncuae> ~;:1::1~t~ ~~ince ta -~~ ~ ·-g~tttt 
~....-...._---cta- 16_ Ahnan uke 
~~ ""70l've~ 

~ ~ ~~ htlkfJ. rakdması pek hakb olarak talep 
~~ L.~ .. d rdu. Sov- ediliyordu. 
~ ~ o~ evletlerle 1'r Leh • Ru11 aa)afllluı , .utma 
' ~ bı,. ....... tr;bı timdi gelMğine dair sonra h1çblr haber 

t.... ' ~ IOrlak uf ati le gelmedl. l.ondranm amunına rai-
,.~ "- olamıv.- ,111en bu anlapnum geclkmMl an-
~ t&....,..: - •eıı&etıer d cak Sovyetler BlrUğhıln ltlnzm-
S~ ~.~ :Um a ı dan netet et.mit olablUr. Bu ytb
~~ -~ ilk. ~re den Londra diplomul mahaflllnln 
~q ~ ~ esi ete epeyce tidllmekte oldup ftlphe 
~ S la&ta ~ ~ sbdlr. Çünkü Lehistanm mukacL S. S ~klert n deratma tnglllz efkln amamlyesl
~· ~--...;. ~hav;. So\•. nln e5Uh ıarette a1'kadar olein
:... ~~ ha~ Le ia muhakkaktır. 1nplb harp ~ 
~ '- lbL....~'1al devlet Pkmış- ,eleri arasmda Lelal11tanm tekrar 
~ ettaı;--ere1er1n Vtl~ tamamiyet ve lstWlUne ka\'llpna-
~ .. et C6"ie hatı& bU: 111 htlytik bir mevki tatar. 
N~· .... 11h.d1Uer. n tngUtere ve Fransa bu gaye 
~1111tlıakere1er1a1a için harbe girdller. Sovyet~r Bir 

~ . o e.teeeifne .. ~;: llif tn,;tıterenln bu gayesine hilr
~ ~ ~de lal bir htl met etmezse iki memleket arasın• 
it~ ~ _....., t\ovyet or- dalcl askeri ittifak pek garip olar. 
~ ~b ;......._... llddetı kup. So'-yetler BlrHilnden istenen feda 
~ illa ~ Ilı ta ~yorlanJı kl.rbk kencllslne temin eclllcn yar· 
~ '""-. nı lılıa 11Dı...la ve ~ dmılara makabli böytik bir lf'~ 1 
~ ~ lcla ldtlök bir Leb or. cleifldlr. Btitön So\-yetler tilk~' 
t~ ~ •. te~ bir kJJmet Din tehlikeye glrdlil bir datdkaı1 : 

.. -... ....... ~· ltaa llllbake Lehlstancla bir miktar topnia bı 
il .,_ '-ilcllrde So~ kadar aaplaaup kalmak ve Leh l 

~ lttj '-~ bvvett )'U'd11DDJ1 ıstlltfal etmek pek doğ ' 
~~ ~akabll LeJıh,. ra bir hesap gibi göriinmez. Mil. 
~~ ..__ 11 taamıaa.. aüerelerln netlceleame11lne mini 
~ ~~rda., 8'uaclaa olu möWte•••na 11lvll Lehlllerln 
~ 'i ~ toprakJannaan teldlyeabtc1en dJpde 1921 hadatla· 
,~~ t kuudbıa.. l'IDlll tanmmumdan Uerl geldlğl-

lhQ ..:.- ..U,0.11 l ili S81U1ederls. 
..._ 1'1. 1111eJ1a Clıldt YALÇIN 

• 
Şark c:er.Jıe&Wl' yrtlıttlrlim<>k tız.,r"' Almanyada tank lmalAtma im. vertlmlt

tiJ'. Rur.uıe "bir wuntaJ atölJ'.eal görWÖ)'or • 

Çarfimba 

1

1941 
Sayı: 3388 1 

Yuı ışlen Tel ::!~8·ı~ Fi}~tı 5 KURUŞ 

Sovyel tebliği 

Mukabil 
taarruz 

-ıov9oroo J 
~ ~ 

Alman tebliği 

Moskova
ya doğru 

Almanları ağır 118ri kuvvetlerimiz 
zayiatla mevzilerin- Viazma şimendifer 

den çıkardı hattına vardtlar 
----o-

Bazı Alman 1200 vagon, 
·kuvvetleri 1000 tank 
kuşatddı tahrip edildi 

Hoakova, 30 (AA-) - Bu abalı- Berlin, 30 (Radtyo _ Alman 
kı Sovyet tebJlli: 29 temmuz g11no ba§k~andan.Iığırun tebliği: Vı
Smolenak cepheatnde flddeW muhare. azma cıvannda ileri kuvvetleri • 
be.ıer devam etmlftlr. sovyet kıta • miz §imendifer hattına vasıl ol. 
J&rmm mukabil taarruza strifmelerl muş, bura.da hattın iki tarafm -
Almanları ağJJ' zayi&Ua mevzllerlnl da mi.ihim §imendifer levamal, 
terketmete aebeb olmUftur. .Jlto.. bir zırhlı tren. Sovyet kıt.aatı 
mir, Nevel ve Novorzev ı.tJkameUe. · bulunduğunu görmüştür. Der!ıal 
rinde harp devam ediyor. yapılan taarruz neticesinde 1200 

SoYyet hava kuvveUerl ~-kuvvet vagon, 1000 tank, birçok leva • 
(Devamı 4 tlncucle) zım tahrip edilmiştir. 

Bir kedi, gazinoda 
oturan kıza saldırdı! 

Çıplak bacaklarının muhtelif yerlerine 
dişlerini geçirdi. Kız ve kedi 

Kuduz hastahanesine gölUrDldU 
Ortaköydc, Çif tehama.mda 15 

numarada oturan Kazım kızı 
Melibat adında bir genç kız, 
dün biraz hava almak maksadile 
Saraybumu park gazi1106una 
~itmiştir. 

Şık ve güzel bir kadın olan 
Melahat gazinoda otunıp kah • 
vesini içer ve denizden esen se. 
rin rii~arla ferahlarken, bir ke.. 

Sicilya hava 
meydanları 
bombalandı 

narda oymyan gazino sabtinin 
kedisi birdenbire çıplak bacak • 
lanna ve üzerine atılmıştır· Ke. 
di her halde fazla sıcaktan ola-
cak ki kudurmuştu. " " 

Melahat a.izmdan ~ 
saçarak Uzerine atılan kediden 
kaçmak istemifse de r.ı~~ 
oJamamış, ve bir araJlt kedinin 
dişlerini çıplak bacak1annda 
hissederek çıilJi1 .IJemı'lfbr: 

Kedi MeWaati biriaM; Je~ 
daha wrdJıktan sonra yet.ifen -
ler tarahnda.n tatla ve sopa ile 
bayıltılmış. ~nç kız da böyleae 
kurtarıimıtttr. 

MelA.hat hemen kuduz haat& • 
nesine kaldınlml§, 1Dedi ktll9 
olup olmadıimJn ~i için ay. 
nı heBtaneıfe ~· 



At.al:ı.mnnm m~r sÖZlerinden 
biri de .odur: "Doğru söyli~·c•ni 
c1oku1. kôytlen kouı.rlıır!,, 

1•1llıa •• n.a, eski dt>\'irlrrdo, r,;ed 
ye \e ahfilkm ~ıl\a" )üHı.ş bozu. 
lop, iı;tlıruıi bıin) cıuizln dumur-.ı 
uğradığı, nhl·.ıı: teı·eddi-.i bn!'llndığı 

de\'ird ho)lc~di, Doğru ö~liyeni 
se\'tnezler, i ler ~ nlanln, dolnnl.ı 
doncl'<U. 1\ln .lı<'ınelerıle h kr,;ız ıa

nf, bir~ yalnrwı "ahit ıliıılN 
melde haldı c•ıknrclı, 

Bunun j~inılir ld halı• 'iikıf, 

kanunun 'e 'ic<lamn dı ... ına ı;ı km•· 
3an Iıllldntll'r ahit lcrc: 

- D-Olamb.ıçlı lilflan hırolt, 

gon1Un mü·? .. Onula mıyıhn~ 
Dl sorıı.rl.ı.rdı. 
O dc\irlt•fflr, ltele i'klnd A bdıil

bnnıit 7..ıunanmdıı. ) lan o~ leme!. 
le hayntmı kazn.n:ınl:ır. yalıınc·ı sa. 
hitlHdc en et sahibi olnnnlr sayr 
sadr.. 1'a111.lleı !jahitlrrin reisleri 
bile \ardı. Slile)mııni~cdf> Ti~aki 
~ıscıda bir kain<') I" Saltannlı
mottte sını k:ıh' clı>rinrle toplanır. 

dl.. ReiSlcri Kel Hnld\ı i.-.minde bl
ri~cli. Runn dolıındıneı llnklu dn 
derlerdi. 

lstcnbuluu meşhur sarhQsların 
Wuı ,.e nliktc aclamlıı.nnclan Tıflı 
Hasan efendi, JlnJ.-kıdnn bahsecler. 
ken sul nn tmyhiyor: 

"Bir gUn llaklu~ n dt•clim ki: 
- Dnnıp dururken niı;lrı ) ahın 

8Üflü)OJ"SUD. JfaUfi b:ına bllr • ., 
Yüzüme baktı, b ktı da: 

Yeni Sabah 
HUseyin Cıı.hıt Yalçın, Amcrlkn ha_ 

.riclye mUstcşarmın mUstnkbcl dUnya 
h:ı.kkınd:ıld bir sulhe esas olablıecek 
tnahtyct taşıyan fikırlerini Almanya.. 
nm :reddetml§ olmasını ve bugUn Av
rupada m vcut ıstırabı bahlB mevzuu 
yaparak ez<."Umk diyor ki: 

"Hu ftli ı.cıu \ııı.iyctl harbin de\'11-
mın atfetmek ve ins:ınlam .>aşama 

\~ çalısm:ı. lrnk1inınr \ermı>k için ı>ı.ıJ .. 
hun tıw llı;tiıılı beklemek, ar bayı, 

bt\)girlcrlıı ıınüne kOflD:lk demel.."'llr. 
Stilb ti"<: ~ t1lkt n oıım dllnyn dil.. 

zelet· .ı. dt•tllcllr. Dünya düzeldl{,-i, yu.. 
but dUz<'IC<'lğlnc knrınat geldiği zu.. 
ıuıındır ki bu tmrbP hncet lralnuyacaJ;; 

ve sıılh t bl3tll le- tckarrlir edecektir. 
D nvnnın dlbA·lmt'SI w• W1cak b r 

memlc.l,rtt~ in nl nn muayyen bir 
nizamı lrnbul ı>d••rek çalı ıua;>a b:ısl:ı

m:ılarm \fi ınonnnl lııı.>atın av<h.-t e t.. 
mis old unu l!JJlnıın lAnnn bBflıdır. 

Illn:ı nail'~ b Almanya 1 gul altında 

bulundıırcta ru butün J\\•nıpada bu ye.. 
nl h ~atı ~ mtlllllk \C 1 IL>tmek vazı. 
fl"!il ı, ı ınd:ı hulııııuyor. :ımdl~· 

l.ad:ı r bu ) old.'\ Mmı eiddı bir ndıııı 
)Oı.tur. fnglltt>rc TI' Amerika ın~ıııı 

nd:ıl:ırıııdn 'c ati nt;lk df>nl.2'.lnde m.-ıi!:· 
lllp edllNnf'7~ lnglltc.re, 1 tı ultmdn
ı.; ı\\ nıpa topmkl.ınnda, bu l<ıpr ıt.. 

lıtr 117.erlnde ynsrynu kavlınlerln ı.sıp. 
IM'iııdc ve nıbla.rmd::ı ılU\ğlllp edlteht

Jlr. U tUn 111lllrtler bir h ı: kflr l:M'k

fır \'ll7h ette r tımb lı~lndc lnlı>dlk('t' 
'e kurtulm k tımlıll~ le rikJerinl 111.,,.iL. 
1 re ve A merll.ay ~' lrdll<çe ım 'n 
ordusunun \1l7Jfcsl bitemez. Alm:ın\n. 
nrıı kn:r.anmafa meebnr flldıığu mu
h;ırebe lştr bu ulh nıııh~,...t ,.ldlr ... 

- Bizım köyde isıti.mlal" da var
dı; onların bir hocasından duy , 
dwn. 

Viçenzo bagırdı: 
- Martinez! 

Buyrunuz, sinyor! 
- .Misafirin ne> soylüyor? Bu 

gordüklcrı hııkkındııki fikri ne -
dir? 

.Martın~ latt1. Viçen1.Q dik _ 
kEı tle d ol di: sonra dudak buke -
rek lb:ı.şrnı sağa sola salladı: 

- İşte bu tam m:ı.nasllo şark 
masalıdır. Öyle şey olmaz! 

KardE:'ı:ıı Lore>uzova dôndil: 
- Olur mu? 

Ümit etmem! 
Lorcnzoya, diğerlerine hatla 

Paolinoya ve J ozeppoya sordu: 
- Sen ne dersin? 
Yalnız Paolino il Jozepo, iıiyıı.. 

n ve kuvvetli oluı:ılarından ccsn • 
tet alarak dediler ki: 

- Belki yapılabilir, el r>lden 
ustündür! 

- İyf ama insan kuvvetinin ve 
kılıç kE'sldnliğinln dC' bir sonu var. 
drr. Meselft kılrçla şu demir ka -
pıyı bir vunısta iki p:ı.rçn ederim 
demek budalalık olur! 

- Fakat sinyor, ne insan ne 
de at demirden yapılmıştir; ikisi 
do ettir! 

- Tecrll.be edelim mi? 
- Emredersiniz! 
- Haydi! .. 
Gittiler. bir atla bir adam ge _ 

tirdiler. Bu nda.m Ko.la.bcr:yalı ba
lıkçı gibi saf de~ldi. HıLftnlar • 
dan ve aylnrdanber:i kapalı bulun 

aıı:. ı>İİ,\ lemi) t') iııı dr klmr• 
"Ö) H~ C) im. Sen 7t•lı:i, rntlıı lıir :ı· 

tlıım .. m. l•ısnn lrn.drinl blli)or, yn· 
landım ruılıyor, hiç olmıı7~n hir 
Çt'.) n•I, o l-.uıı \eri) orsuıı. 

lktli. \'iıw bir «;<') rPj:,rinı i ıloln ıı. 
ılı rıh, ~it t il,, 

"imdi ti) Iı· • nlnıırılıır, ii\ le do 
lnııdırırıl ar türf'di ki, Hakin ı;;:ı~ 
ulsrn dt ınuhııl "" ıl, nrlıktan olıirıfii. 

nuı:Hn )' fan<'ı sol iti >in rel .. lr 
ri, l<:tima ) crlt•ri Yok :ımn. )olan 
ıı;ıi,\ IİJ eıı IC'riıı "!!~ •r,;ı, lwrhaltlf' e-ı

ki df'\ lrlerdrltlnılen çok. llelr hı'· 

d \a, fi,..lJllllffih ' lan "'i) li~·enlc•r 
ı.:ırln ! .. 

(Tnııımi harııt•·n .. oııra kromk 
lıir hnl alnıı bu lllc>t. mütarı•k<> 
ile siddet li bir salı:ın "eı.liııi lılt 

Huı:ün"P hü .. lılit un nldı ) ürti.' ı " 
ı.:ıdur ki, hlrtnkım iıı .. anlıırı .>11 

"'<İ7lt• 'ur,;ıflıınilımrnl\ ıhı mıııln h·ı 
linj aldı: 

- l\"<' ~iiwl :\lllan sİİ)'hhnr! 
ll:ıllıuki, ) nlnıı l~·Jll'k getlı n• , 

l••lilkPI duf;'urur. ln.,nııııı ~ iı • •il 
ltnra~ n çıkonr. Dof~rıı o\ Ic·m 'c, 
do~'111 olm k, karakter sı•~I mlı'f'· 
<lır. Bir serrftir, Iıir n lılfık ııl r;-ii <>ıi 
t1Ur. 

Do~rulıık mm affukı~ etin. ı,u,·. 
'ı•t in, znt rıin ~n ku\ \ 'etli ' » rı1ım. 
cıo;;ı '<' ••n iYi urknda.'iıdır. l'crttı~r. 

hın nt mil\ nffıı1'ı) <>tlrrfnr clo - ru· 
luklıa ula tıkhırı ~bi, millet lcr dr 
doğnılnlila Plaml't<' ererlt•r. Bu· 
nun için do~'Ttıyu !iP\'llll'Iİ, ılo[ir•" .. 
t.ııpm:ılı, iloğruhığıın mferi lı·lr 

lıs"Tllahdır. 

tala:rnnız ııt• ~iızel sii.' ll'ml-, • 
"\'nlanl'ının mumu yat ı~n k:ııhr 
yonar!,, 

Yardımcısıdır doğruln.ım Hnzr<'ti 
Allah ... 

.L.A t::nm 

.. ~ ' • ~ 1 

:.\;.l;I c!l.~6 er.; 
":~··. . . . . ·~. 

··-····················-·-···· .. ··············i 

TERFi l 
. jSTESi 

n "'us~us1a 
,. ı.: _a ıtiar ~ara 

tei:h - edi eoek 
\nl,;ıru 80 ('l'rll'fıııl.ıı oı·dıı 

lt•rli listı 1>inl11 lı a11r.tııııııa~ııııı 

hı1sl,1nııııt-.ır. ı.ı .. t .. '111, .. I• ıo._ 

ılıka nolıınJ.ıl•tnu "oııra tırr 

sı•ııı· olduğu ı,'1bl hır 'ıl ılı• Sil 
ııf:tı .. tn .. t ı ııl.ılmllHrl•uıı tı•lıll,); 

rdılP<'l'ktlr. 

Dahiliye ve Emniye 
Umum 

Müdürlüğünde 
Daire reisi ve ~ube 

müdürleri 

Kaymakam l ıklara 
naktolunuyor 

\ukuru, SO '.J'ı•lefonlu) - Oahıllyc 

vekaleti LJe emniyet mUdürlUğü d:ıı. 

ı elcrinde, d:ı.ire reis ve şube mUdilrlerı 
gerek terfian ve gerek nıı.klcn yen1 
ıhdas olunan 80 lira ma&§h 60 kay. 
mnknmlığn tayın edilmekte ve yerlr. 
rine kuza lcııymakamlnrınuı buzılıı rı 

getlritmcktcdlr. 

Fiyat murakabe Tramvay için bandaj 
büroları teşmil ediliyor 1 getirtiliyor 
Şimdi yalnız bUyUk vi1ı\yeUcı l. MUnakalO.t vckCUeti, Köstenced .. 

mevcut olan fiyat murakabe burQ. • 1 ·ıtıun dem!ryQI ıruılzcmesl ile trnmva~ 
rmın blltOn vll ycUcrd ve mUhim ka. Jarcsi iCin sipari3 edilml§ olan ban. 
za merkezlerine teıımfline b:ışlanmı • ' l.ıjların gcUrtılmcsır.c karar vermı~. 
tır. Ankara ve !stnnbuldaki kursla\"- ır. 
da muvnflnk olnnlar tnşra t<-şkiıt rramvay 1dıırcııt şımdılik hattın 

na tayin olunııeaklardır, ozul;: yerlcrtne kuiJıınmak üzere üs. 

ilkmektep kampları bu 
akşam kapanıyor 

u ar tmm10a · :ra,Ylar.ından alacak. 
l'ııkUdar trnmvayları dıı bazı yeri r
dc tren raylarını lrnllanııoaktır. 

1 
\ 

Hadiseler ,................ ~ 

ve Ta~ 
, •• o ••••• o. 

. lzmir 
l(ızılhaç ... 

Ya~mı Kadırcan KAfıJ 
ffJCr'll' 

Başvekilimiz lzmirlilerin 
davetini J(abul etti 

ı ;,,.t,idl•n blr meml<'kctln rtt ff 
zine ılil"1tlno ~lrtlfği, gUole r':" 
JıaftJlrm·a ~ ıiı binlik ordulı.tııeclll 
ııı<otı': ı hald{• r.,ni menıle il 
harbin tcslrl<'riııden kurtul•" tt' 
rafları bulunudru. ~lıntli htı1~~I~ kin c<tl niıı ... mntllrieri alab _ 'jıf_ İzmir belediye rclsı r~cbç"l llz. 

diln, Aıı.mraC: n şehrıın~ gt•1ml~ • 

ır. Behçet Uz. dUn ken llsı ile goru. 
ten ıte7.ctecııne Anl<arıı w• şehrlmlz

drk! zıyrırctl n ile 1911 cnternaııyo. 

nnl fu,,rı haKkında rzrllmle dl'miştiı 
ki : 

.. - lzmjre ve ru ro ı: muhtel it 
ıneııcll'lerln tn klbl ve• VÜlt.flf'k nın • 
kamııırlıı tems!ı tçln Anknravo vnp. 

eyahntt bu ınesc.ıeler v "'" 

Toprak of;s·nde:~i ı 
suiistima! 

---0--

İzmirde müdür ve 
~uhasebe memurlarına 

işten el çektirildi 
ltmır 30 - Topro.k ınuhsullerl o.. 
ındc vukuu iddia edilen euıtetımnl. 

•ı in tahkikini' devam edilmektedir 
>ün, ofis mUdlh1l Cevat, ınuha.sebccf 

f' cbınl, muht\Sip Cclli.l ile veznedar A. 

tile tahkikat neUceslne kadar işten 
el çckUrilmlgtlr. İşleri ofıs muhasebe 
unıuın mUdUrtl ~nını vekall'ten ida

re edecektir. 

nıeyando. funra alt do\iz !~teri gib! 
tınzı ınUhlın bu"usa t dn halledilmlştıı-. " eni•'eıll; )Urildüğij "' çl!:dıJ' 

ın eml •l.ctln hı•r tarafını, h ;,;. 

nasyonol ıııorının ı;ıım::ı ı mer l'llmr- tıu lıir ucundan ötekine daJll I 
ne lfıt(cn riyaset ctmclcrinı Jv.ınftl ler l•o~Jnrı lJlnlerC'C 1>ilonıetr(' d ~ 
nıımın:ı rl~a ettim. Ba~v kllt"ll•Z h: . "':ı liırıp :.?eçin,\or; le.,ırıcrl ';J 
mırlllc ı in bu rıcasını kal,.ıl \ 'C in,_ 1111. t oprl\ğn, ı•t C 'e ınldC'' <' ~tfl. 
kAn bıılııl'loı ·a IJ-h 'll!.'hhl gcıece <lı. ruhlara 1,ad11r iı;li ·or; uıurı ıf 
rı vaa lıud" bul:ınnı .,ı ~ ır lcr ılc\Um ediyor. Hl14 ~ 

Boşvcklliıı1izıjen 'l{tU İzmir t•ntcr-

h1111buld:ı buh:nan vekıll rimlz' zı- hariıinin ahliik '\e il•tı~~t ~ 
ti •lci t c• .. lrlrrlı'ıd~n hcnııı k1l 

,·areUe onları dn tJıwN dcc , ıl ... 

f.sker aılelerin~ 
• yar dun 

--o--
..r eni layihada derpi~ 

edilen esaslar 

l.k 
ınamı.: \l'Oi hlr ah• .J • dl ..... 
ih:t l"iat 1 urıunaııustık: .. ıın 
ba tnn hn"lamıı.•. ba .. ıaınad .. 
, ~I birtak t t•mizlik ~ apnıak 
~eleeek... «*' 

lıt .. anlnrın \'lkırı 'nsırtRrt 
çc lı:cı;klnlc i)·or: aı;ırlar<'ll 11 eı 
rnk mlh onlar har<'n\'nrak "' 
na g<:-t:~tıen, ı;i.izlirn'ü1.iin • tİ 
gilıi ı. cnı1lıııl1.dt • 11 l llp ~~ır~t 
ıniı l\l\tı1etll'ıin bir nıı ı <'ln r 
ı•cıl t •ıı · inme ho'l'ba • rla. 1'0 

\nl.artt :$11 - DahıllyP v~l.al tı t • ti 
~iiltdqr 'e ııle' IC'r h•'nıl<' 11

1 
r(lrınılan hazırlanan '3 "'r atlclcrıne 
yardım .dylhası yıılnn.!a BUyılk :.ııı. 

lct Meclisine sevk dileccklir 
Lfıyihada. ask"r ileler' için nıcıııur 

ve m!iııtalıdemlcrdcn maaşlarının yilz 
de muayyen iıir !~•r;rnıııın kcsılrne~ 

ve eerl><?st meslek erbnbıntlan da kr. 
zıınç vergisinin bır ı,ııımı ıiereces nd, 
tohsilı\t yııpııma. ı dPı P·:tı cdllnı kte • 
dı!', 

ı lııY.ınu ı:iirii) oruz.. Huııunl• , 
brr rın ıı ı'n olsa in :ın1.ır1" 

imrahda bir mektep Zeylinyağı fiya:la-

ı·ı \ e : • · t lataflarının dil 
lıiil iin l ;iir l e.,mı>tll~lnı' .. atılı ';, 
rıı.I'.. S rın ::::nıerıh· ıııil' ... tl 

1 f\mllın .. ı ·ı•n•i~ ,'tiııi n b:ıo; d"
1 

:\lııı ·ı .Juııod .\nlmrınR !!" 

mıhı lıir bUro t t•.,kil et ti. IJll 
.\;m:ı ı - Ru., ı•eplıesin<1(' ,t 
m~mlc kPlte 'a• anl .. nwlo" 
kıılnıı olaıılııı m, ail t"lerlle 
here l'tmclcriııe \asıta 0 

Cmıa alalmıl:ır ıle\letler 
1 rtıııis1cr. ı:sirler iıı \nlııı:r. 51 e 

hulı~~ 1 '"ml'll•rl ıı;esclc<i 
1 lıı.ıılnr hald.md!l nliı'e\~thf 1 açılacak rile oynayanlar 

lı•rp l.i :t ııııı;:c>lcn bilı.,rilt•rl ' 
ılC' ı'ı.a., , ı.ızif , c dntıildir: tll 
:ır,;ıl ':ı :life..,ı lıudur. Btı .. ııre, 
hirı•oı. ) anlıslıklarR ıııt·~ r1!lll ,il 
mi~ rl't'ldir. f~?;ı,; lııırplrrı• ıf 

Adlıye vekili Hasan Menenıcncioğ. 

lunun lınralıda. bır Ukm<ıklcp açıl • 
m3sınn dair verdığl ıu,mr U:rAJrlne 

ı~dl ye vcktı.ıeu, rnaant vckfı.lCtı ile • 
teına.ıı:ı glrışmiştir. 1 

Adaya 11ımdillk ikı tlkr.>kUI Oğretru 
nJ tayin edilecek ve bu okulorı muı.. 

kümlar okuyncnklarılır. 

---o---
Dün lzmirden bir heyet 

şehrimize geldi 
Zeytınyağı tlyııtınrı yukseımektcdlr lı•rriiat iuPrlndr dururkeO 

Bu yük8ell§1ıı önuııc ge~nek üzere 1 18 .. ı' t eıı ft>cl \aka arla, karst .ı 
ycnl rekolte etrafında e!akadarlar ln Har.hı· :ı.,rid(•n bir ılı>lil anlı ı• 
sorüşnıck :uzerc ]zrnır it~lfılfll \'C ihrtı~ Ot' ı• .. ir ıJii-.ııyor; olıliı ,,ıll 
Cf!t bırlı1'.lcn umumı k Lıb .ıurtm, qj~ or : .,enelc~drn ,.,oıı ra <'ıı.•P 
rcısllğ"ına .. b•r hcyel ulırı şehnnıız.. ··.ır· Ollll •lfıkı.llar t•den n1irıtt 

Jl --~ ,. ._,.,,,; /. ,tı).I -"11 ·· ., . ,, . . 
ı;clınl§llr. srlelerl hııhıııuhillr : anıt"• 

llkmektep tal besi iç n çıl:ın 

kampla• bu akşam lmpnnr.caktır. D ıa 
ilk tedrisat mUtetUşleri ile bert 

kamptan gezen Hk ted'"1s t bcdo 
profesörü Hıımley tetkiklerine d \ ı 

J 

Yi - lnebolud n '1 rıığıın • r. 

Avrupadan 
C.:önen Sovyet 

tebeası 

Asker aileleri ıçın 
topladığı parayı 

zimmetine geçirmi~ 
Beyoğlu belediye tahsil memurla • 

rmcıan İbrahim, n kcr aneıcrıne yrı.r. 
dım ile mUkellct C§hastaıı topladığı 

parnlıırın f~inden 503 lırayı ınakbuzın 

rm dip koçonlarıncla. t.ahrltnt yapmak 
s uretllc zimmetine gı~çlrm~tir. 

Heyet ı.cytınya(:ı !ı~·a:..ar,lc uynıı - \I' yn~•ınları M'nclcrl'e tt<I" 
yırnlnrı bundan \'ll.tgr.~:· mCğe çaıııııı - ı ~ tı.::ırı çekıııi.. olablllrl<'r: 
caktıı · ı ölılii di~ (' kedcrdrıı Olebillrıe' 

i 
hunaklan süz.leriııl ı-a) beı' 

Gl·zıı· ma\lr.:r İt·r. rı('ı · n nnıumi h:uııt~ 
ı Ö lıııtti bizde ılu-.man r.Iin•fl' ~ 

Şehrın depo ' e nrıllycıcrinde gızlcn ıluldarı halıle öldiikll'ri 11• l' 
0 t•len vanlıs Jınl>erler uıcriıt ınlş mnl stoklarının nrıınılmasınn \'e 

tesbittne g1rlşilmiştır. ik tezkeremi z.: y ettim Yt nll'! 
c ~rımdan eskisinin hükmt.. yoktur. . 

;) ıın arny • h. lııfaıt ıııc~ dıını 

16 numurod:ı hıl'bolıırııın ı~oz

ı,urt köyUndeıı lehınct Ali aj':ıı 
o~lu Kem:ıl Utku tt>\ı>llııclll lHlJ 

~ • .y. 

ZAYl - Şlşli Tcrakk ı ıse.sınden 

!136..917 senesinde nldığll:-ı ı<ahndetnn
mt!ınt zayi ettim Yenlııı.n al cıığnn. 
aan eskl.slnln hükmü yo~tur. 

'NI ntıı ı • Hneıııınıısıır ul•ak 
S 1 anmamda S-0:\'fettln Dllgtmen 

dıığu soğuk ve rütubetli zfodan • 
dan böyle bır gUnde onu: 

- Bayrama f Urnk Pt! Sensiz 
eğleneııtlyoruz ! 

Divc çtkarmış olamazlardı. Za 
ten avlunun bır kö esinde ate 
dansını hitlremyore.k ölen zavallı 
ikiye biçilmiEı balıkçı da val'dı. 
Bumda ne gibi şevler olup blttı
ğini nnlamak gi.ic dPğlldi Dö ı 
bes korsanın kolları arasında yır. 
tınırcnsına bnğırıyor, haykırıyor. 
yerl<>rdc ı:ıtirilnUyoı, yalvarıyor. 
Ukfürler bnsıyor, teıı ntyordu. O 
sırada bir de n t g tirildi; Ulkin o 
da dıınnuyordu. Viçenzo kolayını 
buldu; herifin ıı ta zorlıı bindiril
mesini, bağlanmasını ve ondan 
sonra ikisin n de kendi hallerine 
bırakılmasını <'mı etti. 

Sonra iliıv<' tt : 
- Bö ·Jp d h ıyj Ha~ di Joze. 

po, sen ~e blr ata bin ve gel! 
!forsan gitti ve süvari olarak 

döndü. O sırada kurbanın bağlı ol
duğu at meyclanda dört dönüyor
du. Yerde iki parça halinde ve 
kan i<:inde yatan ölü onu da ürküt 
müı,ıtu. Jozepo stmı 1!1UrU:ror, Hi
kin öteki at çevik ve hızlı hare • 

Erzurum dan 
Sarıkamışa gittiler 

t:r.wnım, 20 (A.A.) - Atlna. Ro.. 
nın v Vlşldcki Sovyet tebaasından 

vtrml dokuzu diplomatik memur ol. 
mıık Uzerc 146 kişlllk bir kafile <.liln 

sabahki trenle burııy gelmiş ve blr 
mUddet ıstırahatU-.n sonra ihznr edı. 
len otobUelerlc Sarıknmışa miltevcc • 
cihen hareket ctmlşlcrclır. Misafirler 
Snrıkamıgtan itibaren yotlanna tren. 

le devam ed cekıcrdır. 

38 
ketlerlp her hücumdan kurtulu _ 
'ordu; zepo ba7.an dizginleri 
valtlindc- tutamıyor, kenarda bu 
mülhiş ve eski Roma oyunlarım 
hatırlatan fncıayı seyredenler kıı. 
cışıyorlıırd ı. Eğer kurban adamm 
ell<'ıi cö-ı:Uk olsa atı bu derece iyi 
kullaıınrnk kendisini kurtaramı} n 
caktı. 

Viçenzo bağırıyordu: 
- Jozepo, dikkat et! Bir vu

ı u ta olacak 1 Bunu yapabilirsen 
S!l.nn \irmi dıika altını ve ceğım: 
\apamazsan tnbanlanna virml so. 
ııa vurncağnn. Razı mısın? 

- Razıyun sin)or! Teı:e>kkür 

edeıim' 

Rei~ln vandinı ı><Henler heves. 
Jendil<>r ve Jr-ı:epo)'tı kıskandılaı. 
Tnbanlaı vurulacak olan yirmi 
sopanın ne ehemmiyeti olabilirdi. 
Fakat i 1 becerirlersf> tnın yirmi 
clüka altını alacaklardı. Ölümü gö 
ze alarak ntıldrklan akınlarda ve 
harpleıde blle bir dcfad bu ka
dar para aldık1an hemen hemen 
hiç olmamıştı. Halbulti yapılan 
tecrilbede ölüm korkusu hiç yok. 
tu. 

Kurbanlar knçıyo~: Jozepo on. 

.:)uçlu dUn adliyeye, U~neü sulh ce. 
za mahkemesine se\'kedllmiıı ve sor. 
gueu ııonunda ela sw;unıı ıtirııf eılrrek 
tevkif olunmuşlur. 

Dört yatı mektebı 
açılacak 

Bu sene Yıldı:-, Bozlıanc. KfiğıLho. 

ne \"e Ş!lcde olrnııli Uzrre dört yn tı 
mektebi nçılııcaktır Bı.;yükı,:ckmcce 

deki yııtı mektebi knpatılııcak, bura 
daki talebeler diğer yo tı mckt<'plc
rinc naklcdllccekUı'. 

lıırı kovalamakta devanı ediyor -
du: bir iki defa hamle yapabile • 
cek vaziyetler elde ctın:şti; lakin 
muvaffakıyetin yüzde yüz olduğı·
na glivenemediği için vurmn.i!tnıı 
v zgcçmiştl. En sonra knrşıki kö. 
şeye sıkıştırdı; kovalad·ğı at ıı
ha kalktı ; snğa dönerPk kaçacnlr
tı: tam kenilisine amut vaziyet 
almıştı. s:ı anda koca kılıç ha\'ll• 
da yarun halka <:lzJI ve indi. Bağ 
lı odam omuzundan göbE:'""ine ka. 
dar keslldi, at ileri fırlad ı ,.e her 
tnrafn kanlar saçarak daha hır • 
çın , adctll delirmiş bil' vaziyette 
nvluvu dört dönmeğe haşladı. 

Vi~enzo: 

- Olmadı Jo1.cpo .. dayağı ~ak 
ettin: 

Diye bağırıyor ve gülüyor ; ce. 
1..n.nm hemen tatbik edilmesini Pa 
olinoya emrediyordu. 
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Jozepo diyordu ki: 
- Eğer herifi bnğlıyan ipler 

olmasaydı iki parça edecektim: 
fakat bir süvariyi bir vuruşta at. 
la beraber iki parça etmenin kr
bll olmadığına benim aklım da 
''attı. 

Sonra bir an Cin Aliye halt • 
tıktan sonra Viçcnzoya döndü ve 
sordu: 

- Muhterem sinyor, böyle ol 
ınıyacak şeylerden bahsederek bl

. zi zahmete sokan ve bir adanını 
kanma giren delikonhya h~ ceza 
verilmiyecek mi ? 

( Deunmı ·var) 

Bu at.cıklar tamamen lesbıt cdıldik. 
len r;onra. bıınlaı ııı tiUlıkı\n ve mağl'

zalartia .ılıcı~·n tcıılıirl uc trmın olu. 
nacaktır. Her Çl'şil nıtıl sııK nnmıısmııı 
kati ol ırnk önUnc geçılcccktlr. B~"r 
ou rnallıum sah!plcl'i, malınrı mt>yd .ı

nn çıkınca k'lrkup Lesaıılip itidıasır

da bulunnıazlaran ı.ıurnnabe bUrosııı·-
A mnllar atıl.:ırııı. par.ıları hıfzoıu_ 

rıncaktır. 

Ziraat vekaleti 
müsteşarlığı 

Aıı <aradan hııbc,. \'Cr'IJ'{;°!ııc göre 
.r.ırant vcl<f\lctl müetcııarhğ"ına ziraat 
unnııu müdUıU Abıılin I~ge W.yın ecll'
miştır. 

Yanlış ilaç içen bir 
kadın öldü 

Akearaydıı oturnn Rüloyman kızı 

3~ yaşında Hayrıyc evde rahatsız 

yatarken llık ;tl:nal( ı,tomlş. karanlık 
ta ynnlışlıkln ı,ezz ı p tı:mı tir. Hn)Tf
ye. kn1dınldığı Hasck! hııstnı raınJ• 

öimUştür. Ad'lye Ulblbl ccscdln de! • il 
nine ruhsat vcrmlştir. 

.. • ıtf 
hırı ha,knlnrhlc <'\'lcnt•ll 
rıHdii, llarıı ·~onunda ad 
~eri ılöııdüJHi ırunıtn h11n"~ 
ü~iil ... iiıı ! Karısının senı•h' ;! 
ka hirinlıı lw\ nuntla ,·ao;ail1 , 

renm-'•, ı·oımlı l arının bl', 
haha cl"tl'kİcrini gonnt•k ~; 
ne olnhilir! l'a kıulmın ,·t•fl 
..., ıla :ıı ınii ııuı 'a1.h·<'t ter 
l 8G t ıle toplanan mllletlt 

1 
ı.on!!r<'dt"t <;0nra liızıl'ıa( ~' 
~eı•ın<•ılf'n "1\tlıl:ı , ... cef11 
k•ınılmu.,tu: ccmh.<>tln 1'1.;ıl 

. ' .. ı Yarulılara Ye hastalarll 
oııl:!rın har:ı esnasında bili 
\ ii,<h-n ması:n kalmalıırını 
ıli; lfıliin mnhn ... inlrr hu ' 
'aııılm:ı.,ına ı-ok ınnıarı 

'tı:r!T'J\'orlar. Hl~ olmar!'• 
haldull'IR karşılıklı h:ıbCf 
miinıl•iin olarok. "Bıın:ı d•1 

.\llııh beterinden konısuJllfl 
di~elim! 

~--~--~o>-~-~-

Nikah 
G ı:ı:ctP.c! o rk otdn.şıarımızd'11ıı 

5Rltar ile bayan ınviycnln ııl 
r.ıslmi KminönU e' lendırtJlr 
hııtıınd yaprlmıştıı. Y nl 
~r.nrlctıu 1ılcriz. 

HER GÜN BiR iSiM 

TOKYO 
'fel!fa t hnberlt"ri '.l'ok~ oda J'ürk st

Iıu"thttnııeoiulıı sıuııhğını ııU~ hıyor. 

Tokyo JaJ)l.lnyıınuı merkezidir • .Si.. 
pon ada ı U:rcrlnde 1'okyo koyu kıya.. 

larında.drr. iki milyondan fazlıı nıı .. 
fmm \11\rdrr. unu da 'fokyonun t'lnı
rmı:a bulunan köyler \O mahath~lcr dı• 

elılrW. blrleı;tlrllml ol ıığundan nıı. 

lıl!lll dört milyon ıııekiz ~·liz hini bul. 
ınu tur. 

Japoıı~·anın en ehemmi.}et.11 ~hri 
olan 'J'okyo nlalıallelerl ıı.ra mda ka • 
nallar ,.e bu kanallar th:erlndo zaril 
köprüler \'ardır. Şehrin mahalif'lt"rl 
birlbirlndı• ıı rohÇ('lt•r \ •• plrlntı tarıa

lartl6 ayrılmr,tır. §.dür Yc;ı'i olc.luğu 

i~·iıı Cl!ld ıi bideleri .} oı.ctıır·~ 
porselen, mlna ıahrikal111'.1 • 

l;'Ahlarr Tok•·onı mühim ııtr 
" ~ ' d<"sl b.nllne koymu;>tur. Toiı~ 'J 

.Japon denılryollamıın blrld ~ 
t tttla hulımduğu için mUlllll' 
ret mcrke:rJdlr. 

fok.} onun bulunduğu ·eri' 
ınuı.tRhlcenı hlr Jftf'Vkl "._~ 
bunıııı Yedo lsınlle Jap0rı~ 
ke:rl olmu fur. !-.eblr on ) .. • lifl .... 
!teklzinri asırhmla biiJ11P1 

tıt· do bogUnl..it lıJminl aırnı: -
ıoık ık zc17.ı•ll'ler olur. U>~ 
bir zelı.elt" ıwh ri tıunaıu<'11 

ınl.)11 



Harbin yerine 
getirilmiyen tahribatı Ne kadar et 

Yiyoruz? 

3 
as::_a!2!2&J 

taktı \ (' lstanbul ulJ mezlıa.h:ıya 

dönecekti. Dua edelim ki az et )'1-
yonız. 

As1rhk sanat ese rleri manvornyor 
Bir refikimiz birin~ Rayfaı;mda 

tıtr istadstik neşretU. Bu dünya 
mllletlerlnln bazdannm et istihla• 
kini gi>!lt.-riJ'ordu. Buradan öğren
dik ki biz, sıralanan milletler ara
ıunda en az ri yiycnlz. 

· Öğrenmesi lazım 
Gelmez miydi? 

Elimizr. geçen inkılapçı Ge&Çlik 
gazet.csinln sayf alarmı çe\irlrken 
- Ziihlr beyaz satırlar arasında 
sJyahla dizildiği için olacak - ~ 
zümllze ıı,pa has isim ~ti: 

Bir çok şaheserlerin kurtarılmış 
olmasından memnuniyet 

Bizde senede bir kişi 'asa ti 9 
kilo et. yerken Almanvada 51, ta.. 
gllurcde 64, A~tra!yada 92 ve 
Yeni Zelandada da 13t kilo yiyor 
maş. 

lDaanlıtı, medeniyet &ıemlnl heT 
uhada anan binlerce milyonlarca 
kf._..,ID ölümüne aebeb olan yüz 
1ıiD1erce yuYa yıkan bugtlnktl harp 
&7Jll zamanda UD'lardanberi bir çok 
...uierin hayranlıkla seyrettikleri aa. 
nat uerlerini de mahvetmektedir. 

BucQnOn en mtıthlı ailAhı olan ta). 
7U'e göklerden ıehirler Qzerine ton. 
Jarca bomba yatdırmazd&n eV\·el 
Ud memleket arasındaki harp ne ka. 
dar kanlı oluna olaun sanat eaerler. 
tahrip olunmaz ve harp roııunda han. 
gi taraf galip gellrııe o tarafm ellndt 
kalır veya muayyen btr anlqma il~ 

gene eski sahiplerine L•uıe olunurdu 
Fakat bugllnktl harb tahrlpkAr eser 
lerinl en kıymetli sanat el'erlerl U7.<. 
rinde de götıtermekted!r. Gökten dil. 
,en bir bombft aıtmda m.ıbvettlğl sa. 
nat eserinin kıymetinden ~k daha 
ap.ltdır. Fakat bugUnkU harp sonun. 
dil yapılacak sulhların ıtaırlardanbcrı 
bir çok nesillerin hayro:tlıkla ~yrf't. 
tikleri eserleri yerine k:>ymasma, en 
kuYYetıı dostluk anla.,mnı:ırının • .Mı. 
kel Anfm. Ranaba!din Leonar dö 
Vlnçl'nin uerlerini yeniden YKratma.. 
.nna lmkAn ve lhtıır.al yoktur. Harbin 
tahrip etti#! bu sanal ı-•erlcr. yeri • 
ne konulması ımıcanın:ı olan kıy~t. 
!erdir. 

Bu vaziyet memleketi t.arbe girnrek 
teılllkutne maruz buluna11 hiçbir dev 
Jet adammm, hlçbır a!Akal;nm göztın., 
den kaçmq değild!ı:. Fakat itiraf et. 
mek JAzımdJr ki mllyonıar Arflle 
aanat eaerJeri kolekslyonlan veya di. 
ter kıymeUl koleksi)'oalar yapm11 o. 
ıan apıatörler fiındlye kadar krymet. 
U ealrlertni, remnı ıntlllelerdekl aııat 
eeerıeriuden daha gUseJ koruma.mıı 

bllmiflerölr. 

'IOJlllAllCA SANAT EOBI 
JılOnlh konu,maıarmdaDberl harp 

A:nııp& kapılannda dolacmata batla. 
dJlmdall biraz bedbin olan htlkQmet 
adamları milli ııanat eserlerin! dllt
manm tahribinden veya memlekeUert 
t.tllt. olunduğu takdirde dll,mamn e. 
Une geçmesinden korumağa bakmıt-

lardı. 
1938 eylül ayında Fransız milli m~ 

aelerl muhafaza memurları bir içtima 
aırteder~l< bir harp halinde alınacak 
tedblrleı·ı görU,mü11lerdi. Ve derhal 
hiçbir zaman knybetmeden müzeler • 
deki bUtUn sanat eserleri sınıflara ay. 
n1mıt ve ehemmiyet aırasuıa göre 

O kildek' mUstacel numaralanDU§tı. §C • 
bir tedbir almak biııaolununca bOtllD 
uerler bir hamlede kaldırılacaktı. 
Boma bu Herıerin aaklADRe&A'I yerle. 
riD plAnlan ııazırıandı. Bir ııene sar. 
fJDda ber tıırın tedbir aıınm'I bulunu. 
)'Ordu. Nihayet 1939 ağWıt08UDd& Al. 
manya Ruaya !le ltt!fak imza etutl 
saman. bu hal harbe lpret t.ellkkl °"' 
1uDdu. Pnrlsteki meşhur Luvr mO. 
seal de aökUlme~e nakl •ti ilmeğe batı

lamldı. 

... ,.,, , y ...... 

O.- mektebi profeaörlerlnc:leD 
1neçli :.. v..,-. 

8Ulllan bu dıudan genif mikyu. 
ta istifade etmekte, hatıl bıı 8Ua 
retle hiçbir c:uuaun ayak baatını. 
macbğı yerlerde ve memleketler • 
de bu mikrofonlan kullanahllmek. 
tedirler. 

Bu mllmıloalar bWıama erki • 
ıuhariııiyelerin ikamet ettikleri bi. 
na veya otellere konuluyor. Hat. 
tl, geceleyin kefil tayyareleri u.. 
çaru bu cibazlan paraşütle maL 
lap binalar berine indirdikleri 
möylenmektedir. 

l'llhaldka bu mikrofonun yer
lettlrilm.eai için en müeait yer 
de eberlya bina1ann damJan ,-e 
~tılandJr. 

Damlar ZUD zaman göBden uak 
lı:alabüdikleri lıçln bir dam Uzerbıf' ..._a.lua bir mikroloa biç khme • 
1dn wtlpheslnt davet edemez. Bu 
811l'etle muvakkat uterl karar • 
athJar berine daht bu nevi birer 
lllhmıfoa atmak ve bllWe m-.. 

duyulmalıdır 
BeledJyemlzi et işj az metgnl 

etnıcml~tlr. Bu 9 kiloda böyleyken 
ınauıtllah 104 kilo olg)·dı ne olar. 

d duf Bunu da bir tarafa bırakalım. 
l JM 1ıilo olu~·dı tstanbul sokakla• 
ı 1 nnda ka8ap dökkiinlanndan bat
i ka dUkkin hulmak kabfl ol1tmıya-

.. Pert.cv Nihal lisesi beşiad sa
nrfmdan. •• " 

Daha mektebinin adını bibni. 
ven bir gen~lik demeye diliıım 
varmıyor... Fakat bu gencin sona. 
lan suale ce\ ap ,·ermezden önl'e 
mektebinin Pertev Nihal defjl, 
Pertev NlyaJ olduğunu öğrenmesi 
IAzımgelmez miydi! R • ... 

TARiH SAYFALARI 

Osmanlı padl,all· 
ıarıma ,11rıer1 

tkinci Selim, Oçüncü Murat, Üçüncü M~. 
Birinci Ahmet, ikinci Osman •• manzum hatb hü
mayunlar yazan,aorgucuna latalar yazdıran pa .. 
dişahlar .. 

Yazan: 81,AD IBBlll KOÇU 

IK1Nct SELiM 

Kanunt Süleymanm oğlu, dev.. 1 tarihinde "Sarhoş Sellin,, töhreti. 
ıet i§lerlni blr diktatör sal&hlye. nl bıraktı. Meclisinin. güzide fa
tl ile Sokollu Mehmet paşaya bt. irlerine ayak uydurdu, hiç de kö
rakmıltı. Yalnız zevk ve safasmı j til d:fyerniyeceğimiz şiirler yazdı_ 
dtllilndtı. Çenk ve ça.ğaneden, itü 
.ifretten bqkaldırmadı, Osmanlı Bir gazelinden bil" parça: 

Beyit: 

'Yihünden zWfti stir, kClfi nlbb et, 
Cemalin mlhrti mahm bl blcah et; 
Nazar kıl çepni mestanmla bir dem, 
Anı gel 1evkllc mesttı harab et. 
Lehin emsem olur mu basta c:m, 
:rahibim gel, mürüvvet kıl, cevab -. ..... ..................... ,, 
lr.tdW ltecl .......... ~ .... 

Aşıkı eaddıda dil birdir, olunu 1'r lld, 
Hiçbir tüt 8sre mtlmJda mi ola lllü&r tld! 

hriate eski bir dikli! taşm etrarı kum torlıalarlle kapamrlrıeD 
Sarhog Selimin oflu. Veııedikli 

Bafo diye meşhur Safiye sulta.. 
nm kocası meziyetsiz, değersiz 
bir hilküm'dadI. nt büyük suilırtl. 
mallere, asker ocaklan nizam ve 

) 

Devlet 1'lerfnden ziyade şiirle 
meşgul oldu. Türkçe ve arapça 
mutasavvlfane ve "1bne şiirler 
yazdı. Bir divanı eş'an 'Yaı'dJr. 

ll'ranaadaki b'.ltlln aııarıııtika mllte.. 
lıa.ssuıları bu işe seferber edildi; 
bUtün bl\yük fabrikalar 1:-J sanat eser. 
lerinln amballlj edilmea!ni denıhte 
ettiler, Ve Rateıler Rambardlar, ka.. 
bllt nakil blltlln heykeller ve cihanştı. 
mul bir kıymeti olan eserler ambaJAj 
edilerek galerilere yerleştlrlldl. Artık 
bUtUıı bu eserlt:r yabancı bir mem. 
lekete doğru yapacakları yolculuğtın 
saatin! bekliyorlardı. .MerıelA Radeau 
de la Meduse gibi bUytlk tablolarm 
kaldll'dnıaa: içtn hususi makineler 
kullanılmıştı. 

Mllzelerin mahzenleri dr ber lhtl. 
male karşı tamamen boşaı•ıımıştı. Nı 
hayet tehlike yaklaşuıca sıra sıra 
dizilen kamyonlar sanal eserlerin! 
nakletmeğe başladı, Tarih boyunca 
bu kadar c;ok sanat eser nakleden 

Çn1resa, 

B. D 

vereleri dinlemek inıkln da.bilin 
dedir 

Bu dinleme clıhazırun mahiye
ti taıqmiyle bilinmiyorsa da bir. 
kaç kiTometre meaafeden tayyare 
sesini alamkta olan tayyare din • 
leme cihazlarmdaki mikrofonlarm 
esasmdan istifade edilmiş olduğu 
hemen hemen muhakkaktır. Tay
yare dinleme cihazları bugUn bir. 
kaç kilometreden tayyare sesini 
alabildiği gibi bu mikrofonlar da 
tayyarelerin mes9.fesine nazaran' 
pek küçük olan bir bina içindeki 
sesleri gayet net olarak alabilir. 
ler. 

Vakıa bu radyo dinleme· mikro. 
fonlan bir casus elinde pek mtı • 
h1m bir silihtır. Ancak fiiliyatta 
bu clhazlan kullanmanın pek gllç 
-ılıluğu sövteniyor. 

Bunun sebebi de bu cUınzlann 
,·alnız konuşıılanları deı'Hl. tıı.hta • 
tile bir bina dahilindı>kl bütün 

bir kervan gl5rlllmil§ değildir. Bu ker. 
van hem bUyUk, hem de naklolunan 
eserler kıymet blçllemlyecek vaziyet. 
tcydl. 

Nihayet oldukça uzun w zalımeW 

bir yolcuıuktan ııonra ~eman Oç bin 
beş yUz tablo, binlerce ton atu'lığm. 
da heykel Fransanm cenubun& nakle. 
dildi ve bu l§ lç1n huswd 8Ul'ett.e ha. 
zırlanm11 olan birkaç eaki ptoya 
yerleştlrildi. Luvr mtızeSUıe gelince, 
e da muazzam kum torbalan altmda 
konuldu ve bu ,ekllde muhafua ecm. 
dl. 

Holanda harbin kapııarmda okla. 
ğunu hlaaederek memleketteki mDll 
ve şabst sanat ese,.lerinin hepsini em. 
niyet altı:ıa &lmlftı. Bu meyanda ol. 
mak Ozere A.Jraterdamdakl RljlkmDU. 

(Devamı 6 neıda) 

sesleri birden almasıdır. Onun i. 
çln bUtUn sesler karışmaktadır. 

Bu gürültüler arasından matlup 
olan muhavereyi ~ebllmek son 
derece güç bir iş olmaktadır. Bu
nun için merkezlerde bu mikro • 
fonların aksettirdiği sesleri dl.ııli. 
yenlerin kulakları bu ile gayet ı.. 
yi alışmış olmak. ve dinlenilen 
dllşmanın lisanına gayet iyi vf. • 
kif bulunmak lAmngclmektedlr. 
Fakat ne olursa olsun Rus eıunıa
lar.nm elinde bulunan bu cihazın 
mühim bir alet olduğu muhale • 
kaktır. 

Bu gizli radyo dinleme mlltrofo. 
nu daha ziyade tekemmW ve ta • 
ammüm ettiği takdirde cıuıuslarm 
kulağı ginnedik hiçbir yer kalmı 
yac:ıihna şüphe var mıdır! 

Hatta ne siyasi içtimalarda, ne 
askeri heyetlel'de, ne de harp aa
r.alannda sesli konuşmaya, sesli 
emirler vermeye imkln katmıya • 
cak; belki de bundan böyle bu 
kahtı mUhim isler sessiz olarak ı.. 
şaretlcrle konuşulmak mecburiye • 
ti hasıl olacaktrr. Bugiln Alın~ 
lar da casusluğa karşı radyodan 
istifade etmenin yolunu bulmuş. 
la'rdır. 

Maltlm olduğu tızere ilk defa 
Almanyadadır ki ecnebi iııtasvon. 
lan dirıl•vPn radvol!ln teı.bit et • 
meye muvaffak olnnmuştnr. 

(Devamı oor) 

lnzıbatmm bozulmasına yol açtı. Beyit: 

Kıt'a: 

Kara ztllfiln koya1•""" h'l1Ja ""'vda, 
Karan Jra)mıuJı ba gllnl&n ula. 

Dll denli yire dtiftll bir ~ var 1111 ~ 
Blr beb gibi cihanda lvire var 1111 yarab, 
Oldu Maradl ç8n kim ''idil aşkta pftyan, 
lnneje ç&rc bir dem dhdanı var mı yarab. 

Şilrlertnin içinde en gUzell di yehlleceğimjz bir beyit: 

VlsiJe va'deler eyler Murada ol gtlll ter, 
Yalaacr gtil gihl bir yln dllslt:mım var t 

Zamanı, bllyilk Sokollunun şe. I millıim evraka manzum wwq'• 
badetlnden eoııra hayli dağdağalı verecek kadar ileri götflrmDfln,. 
geçmiş olan Uçtlncil Murad şiir hı. tııte bu manmm. hattı h~ 
hJmakin1 kendisine arzedilen bazı rmdan da birkaç ömek: 

Mllnaaib dllıtli tcruı.lbln Madde 
Hada tevtlldni lalsm bide 

* * * Hebat eyler Mundi akde ahde, 
Muvaffak eylesin RRk hallü akde. 

* * * • Bu arzı bir dahi tedldke hhnmet. 
tdenea elbet eylenin isabet. 

muharebesinde ve Egri kaJesfnln 
fet.lıinde sadece muht~ bir 
seyirci kalarak "gazi" ve "fatih,, 
gibi bUyilk unvanlar alan tıçiladl 
Mehmet, glirlerinl "Adli" takma 
adiyle yazardı. 

'OçUncO Muradla Vcnedikli ~ 
fonun oğlu Eğri fatihi, bütün 
devri saltanatmı Avusturya ve ı. 
ran harpleriyle ~en btr hUkUm.. 
dar, devrinin zevk ve moda.~ma u.. 
yarak iışrkane şiirler yazabilecek 
kadar devlet işlerine karşı kayıt. 
•ız bir adamdı. Haçova meydan Kıta: 

ZUlfünUn zenclrlne kul eyledi• eld beni, 
Kulluğundan kdmuun aad allalmn bMI, 
Ce\71 dilber, ta'aı dtllmen, sut firkat,-._"!_,,• · 
Dürlü dürlti dert lçtla yaratmll AllM• -

BtRINCI AJDIET 

'OçUnetı Mehmedin oğlu, <>sınan. 
lı sarayında entrikalaıile yarım 
asra yak·n hUkiim stlren K&sem 
sultanın kocan, on d!Srt yqmda 
bir çocukken tahta çıktı, on dört 
yıl hOkOmdarhk etti, Sultanahmet 
camii gibi mnt'zzam bir mabedhı 
ba.nJaf oldu, pek genç. hentız Y1r. 
mi sE'kfz yaımdayken öldll. Cok 

dindardı; çok buautı, ~ ~ 
rança yudığı fiirlerfnde 'Bahtr 
takma admI kullanırdı. Seıtemb. 
nm ilk zamanlan İran ve A"118. 
turya harpleri, ve Aısadoluda Mi. 
y11k Celllt ieyanlan ıı:tnde geç. 
m.fflfJ. 

Devrinin hAdiseleri &lertDe ,.. 
ztlmJş bır menzumeııi: 

(LCltfen Fı..,,_,. çeulliarır)' 
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nva 
Hindiçiniye 

asker çıkardı 
Holanda H nd.stam ıle 

Japonyanm arası açılıyor 
Sovyetlerin mukabil ta
arruzları ba§Ladı - Al -
man denizaltıları 19 ln
giliz vapuru batırdılar· 
Paris radyosundan bir 
ihtar 

Fransa ile Japonya arasında 
H:ndiçini üzerindeki fWftf Uzcrlne 
diln Yiş-ldc bir protokol imza edil
miştir, Protokolun birinci madde. 
aine göre iki hilkfımot Hindiçini • 
nin müdafaası için askeri sa.hada 
da bir iş birliği yapmağı ta.nhbüt 
eylemcktedlı-ler. Anlaşma Uzcrine 
Hindlç1nfye Japon kıtalarmm Ilı.. 
ra.cma dUn sa.balı başlanmıştır. 8 
tayya.ro meydn.nı ile Saygon tay. 
yare meydanı işgal edilecektir. 

İlk olarak 40,000 asker çıka • 
:ırlm.rştır. Sa:>gondo.ki oteller Ja -
pon za.bitlcriyle dolmuştur. Say. 
goo.da. Fransız Ucaret odası bina. 
sı Ja.pon kurmayının emrine ve. 
ı:ibııi:§t:Jr. Umumi kararg&hsa Çin 
ticaret odasına yerleşmiştir. Ja • 
pon pona.nması da Saygon llma
nmda.n istifade edecektir. 

DUn Ja.pon. kabinesi fevkalAde 
bir toplantı yapmış, bloke edilen 
Japon alacakl&n meselesi ile bu 
tedbirin siyasi neticeleri görüşiiJ.. 
müştür. 

Alacakları bloke 
Edilen memleketler 

Holln:ndalı ve Hollanda Hlndis 
tanlıln.raı, Jnponyadakl alacakları. 
nm iıloke edilmesine dün başlan.. 
mıştır. 

Blokaj, bUtlin Birleşik Amerika, 
Fllipin, BUytik Brita.nya, §lmaii İl' 
landa, Kan:ıda, Hongkong ve Hol. 
landa Hindlstruu tebaasının Japon 
yadaki alacaklanan da teşmil e • 
®miştir. 

Japon makamları, Şanghaydan 
yapılan biltiln ihracatı da kontro. 
la. karar verdiklerini bildirmişler. 
dir. 

Bundan böyle Japon makamları.. 
nm :izn1 olmaksı:zm hiçbir emtia 
~ edilmiyccckUr. Japon ilıra. 
catı sc:rbesttir. 

Japon gemileri 
Amerikan limanlarına 
Girebilecek 

Diğer tarnftan Sumner Vels 
Japon ıılacaklarm'.'11 bloke cdilıne
~Yle alınan tedbirlerin Birleşik A. 
merika l'manlannda bulunan Ja _ 
pon gemilerini alılkndar etmedi . 
ğini ve bu Iirnnnlarn uğramak ir. 
tiyen Japon bandıralı gemiler için 
eskiden tatbik edilen muamelenin 
merlyctte kaldığım VRSiinrrfondaki 
Japon btiytik elcisi n...,:..,. 'r~..., ... 

Karoı 
MeksU\aya 

vardı 

ra~a b"IJirM;ştir. Şimdiki haMp 40\ 'ı 
Jııpon gem ı Brileşik Ameriirn•n 
Garv ısnhill açıklarında taı•-·~t j 
beklemektedir. Bunlar a.ra.•mda 
bulunan Tatu Manı transatlan • 
+Jğlndr> bl~t BlrlPıJlk Am,.riltıı. 
tebaaı:ıı vardır. Tatu Mani gemi • ı 
sinde 59 Avrupalmm ve bun'arm 
aras'.llda Tokyodaki İngiliz ataşe - 1ı 
navali Tufnell ile 32 Birleşilt A· ! ı 
mer;ka v~.}S~ J~po tebe.aamm bu. \1 Birçok polis hafiyesi 
lundugu ogreılmiştir. 1 •• h• . d'" k"" k 
Holanda Hindistanı U': ızm.etçı, ort ope 
Japonya ile petrol refak8:bnde bulunuyo.r 
Anlaşmasını feshetti tıfc~sıkc, SO (A.A.) - Afı: 

~ Eskı Rumanya Kralı Karol ıle 
Domcl afansmm. bildfrdiğinP vr. IM:ı.dam Lupesko saat 13 de Ve-

re, Hollanda Hlndmtaru hUkfunetf raruz ve Peranto tarikile Hava. 
Japonya ı.ıe olan petrol an'ın"ma nadan buraya gelmişlerdir. Bir 
sının feslnne karar verm şlir. çok polis hafiyesi, Kübalı üç hiz 

Tokyo siyast mnhflll~ri Jnpol'vn metçi, dört köpek ve birçok eş. 
ile Hollanda Hlndfçlnlsı arasmd~~ı va da sabık kralla birlikte gel -
münasebetlerin fnkişafnu bilvuk mistir· Turizm sefleri ile MeksL 
bir altıka ne taklp etmektedir - ka.. hülcfimetinin mümessilleri. 
ler. Ayni mahfiller Japonya ile paritalıta girecekleri sırada yol. 
Hollanda Hindiçinlsl arasında yıı. dı:ı scyahlara hoşfunedi beyan 
pı1an petrol anlaşması, Batavya etmialerdir Sabık J.-ral ga?.ete • 
hUk6metl tarafmdan feshe~lldi~ ellere bey~atta bul~ıunaktan 
t~kdirde hasıl olacak netice.ıerı imtina etmiştir. Sa.bık kralın pa 
bılhassa mevzubahs etmektcJır • saporturu:la şöyle yazılıyor: Yaş 
ler. . 48, mslek Kral, iktisadi menabii 
. Resmi mahfillt'r H?llanda. Hin- ayda 500 piastre. 

distanınm bu hareketini lngıltero 
ve Amerika tarafmdıı.n alınan vo ~=============
her şeyden evvel Ja.ponyaya kar-
§1 yapılan lktısadi tazyiki aTttır 
mağı istihdaf eden tedbirlerle ST

kı bir surette münasebetli siyasi 
bir tedbir addetmektedirler. Ayni 
mahfiller Hollanda H1ndlstn.nmın 
bundan sonra Japonyaya. karşı ale. 
cağı vaziyete de büyük bir alaka 
göstermektedirler. 
Sovyetler mukabil 
T aarru.za geçtiler 

Amerikan aja.nslannın M08kova. 
dan aldıkları haberlere g5re Sov
yetler 6imdl bUtUn cephe üzerinde 
mukabll hücumlara geçmiş bulun
maktadırlar. 

Alman ordulan başkumandanlı . 
ğnun dUnkU tebliğine göre de Ru. 
ınen kıtaıan Dnleıster nehrlnin 
mansab mıntakasma varmışlardır. 
Bıı suretle Besarabya dU§mandan 
tamıunlyle kurtanlmıv bulunmak _ 
tadır. 
Ukraynada harekfıt durmadan d~ 
vam etmektedir. Stalin hattının 
Smo1cnsk ist:ikametJnde yarılma 
11 esnasında tecrlt edilmiş olan 
Sovyet grupları umumiyet itibari.. 
le imha edilmlı bulunmaktadır. 
Smolenskin şarkında ihata altmda. 
bulunan Sovyct vvetletinin geri 
kalanı yakında imha edilecektir. 

Pcipus gölUnUn garbında bazı 
Rus kuvvetleri Estonyanın temiz. 
lenmcslle meşgul olan Alman te. 
5ekkUllerl tarafından ı:ember içf. 
ne alUlDllŞlardır. Bu kuvvetler ~ 
kında imha edileceklerdir. 
Akkerman İşgal 
Edildi 

General Antoneskunun ıruvveı.. 
leri 27 Temmuzda Karadeniz sa.. 
hlllndekl Akkerman §Chrine gir _ 
ml5lerdil". 

Şark cephesinde 
Suttruzluk 

Bund go.zetesfnin Berlin muha. 
biri, 68l"k cephesindeki Alman ne
kerlerinden biri tarafından yazıl • 
rıış olan m""ktubun bazı parçalan. 
"' v • ....,,ı .. ttr Mektupta ezrUmle 

şöyle dentliyor: 
"Bu harp, bUtUn harpler içinde 

en ziyade susuzluk hissP'lilen bir 
harptir. 

Mubarebesiz geçen bil' saatte 
susadık. Yanık veya ölüm kokusu 
bissedllroiycn bir yol parçasına. sn
Eadık. Fa.kat bUtun bu susuzluk 
içme suyuna ve elimizi, yil:!:ümüzil 
ytkıyacak derecede temiz su fhtL 
yacı karşısındaki susuzluğumuz 
yanında hiç.bir §ey değil. Bu harp 
Almanya.um yaptığı biltUn harpler 
een daha çetindir. Bu horp, Umlt. 
~:.z vaziyette dahi nevmldane bir 
ısrarla döğUşen askerlerin kBI'§t· 
s:nda kazanmak veya ölmek iı;:in 
yapılan bl.r Aa.rptlr.,, 

Alman deniz.altıları 19 
lngiliz. vapuru 
Batırdılar 

Alman ba§kumandanlığmm bil
dirdiğine göre Alman denlzaltılan 
Atlantikte yeniden bUyUk blr mu. 
zafferiyet kauınmışla.rdlr. İngiliz 
torpito muhrlplerinin, korvetleri • 
nin denizaltılan ve kruvu.örlcrl 
ta~ından insafsızca takip edilen 
Alman denizaltılan gUnlerce bir 
İngiliz deniz ka!ileslle milcadele 
ederek cem'an 116.500 tonilato • 
luk 19 vapur batırmışla'rdır. Bun. 
lardan başka kafileye refakat ~ 
den bir torpito muhriblle blr kor
vet de batmıştır. 
Amerika ve lngilterenin 
Teyakkuzu 

Dün matbuat konferansında ~ 
merlka hariciye milstcşan Sum • 
ner Vela, Amerikanm ve Britan. 
yanın uzak şarkta muvazi yollar 
takip ettiklerini ve hedefleri hak
kında blribirleriyle Isti~re ede • 
ceklerlnl ihsas et.mJşUr. Vels şu
nu da ilAve etmiştir: 

Amerika ve Brltanya uzak §ark. 
ta menfaatleri olan diğer serbest 
milletlerle sık sık görllş teatisi e
deceklerdir. 

VcJs. Ruzveltln Amerikadald· 
Japon alacaklarını bloke eden ye. 
n! kararmm ihdas ettiğı vaziyette 

l'a ılahi eumle JDan chlıru mesrur kıl, Jap:>nyaya petrol gönderilmesi -
Şarkü ga-bl darü Mim eyle~Ub mağfur kil; ·•asetinln ne olacağını aydmla.t • 
R!ıfrziler katline azmetti c-eyşi müsllmln, maktan imtina etmiştir. 
Çiır 3ann hürmctinün anlan mansur kıl Vels Amerikanın bUtün Meksf .. 
Atlı \'C ya) aya liıtfun mnttasıl idilp müdam, .>a petrol istihsalatmm al!lltnasI L 
Cüml~slnl mlhnetü dcrdü blAdan dür k11', cin herhangi bir anla!1nıa olduğu.. 
A kerhn Bahti kulun sana 11lnariıJ eylcill. \ nu inkar etmiş, fakat istikbalde 
Iler ka1.adnn anları mahfuz ldllp mestur kıl! Amerika ile Meksika arasında pot 

Birinci Ahmet. PPvgamberlmiz rek gllnlerdo sarıksız bu c:or"'Ut"U 1 rol mesf'lesinln ve diğer mesele -
Hazreti ~uhammedin ayaf,'1 rC'S· l "ılı:arlardı. Ru sorgucun mliccv. !erin halline dair nikbin olduğunu 
minde bir sorguç yanhrm ClllI'rı •-::rleri arnsmA kendisinin şu kıta. söylemi~tir. 
ve bayram günler! VI" s:ıir mUba· ını vazdırmıştı: Ruzvelt, Beyaz Saraya dönmek 

i~in Hayd Parktaki ikameti mUd. 
Nola fucun ~hl b"~"'';w" götiirser" dnlm, delini kısaltmıştır. MUE!nrllnileyh, 
Kademi resmin) ol lıaz..retl ..... Rt'..sülün, dün beyaz sarayda uzak §al"k me-
Gillii ~lzan nıohııbhet o kadtm sahibidir. selesini tetkik etmek Uzere başlı-
Ahıncda durma yii7.iin sUr kadcmJne o gtilün. ca mesai arkndaslan Ue görUşme. 

1KL~ct rn•'"'N 
I GMç (}.mıan) 

Zincirlik b!r deli 0 1an olrınc! • stfrnk etti. Asker ocağını ıslah 
Mustafndan sonrn henüz on dört e•mek istedi; fakat kanlı bir ihti.. 
yaşındayken tahta oturdu, Osman !.l.Ile devrildi ve dil§manlıı.rı tam.. 
lı hanedanı an'anelerlnden ayrıla. fından Yedikule zlııdanmda öldü. 
rak ııeyhUlislü.mm kızı ile evlendi. rtildll. Bu enerjik genç hükümdar 
saraym bin bir ırktan earlıclerle şiir ve edebiyata dıı GOk düşkürı. 
dolu bir entrika yuvnsı olan hr- dü, şiirlerin! "Farisi" takma adi· 
rem haya.tmn, bir tek meşru zev- le yazmıştır. 
cenin yapacağı aile yuvasını ter. 
cllı etti. Lehistan seferine bizzat 

BeyIUer: 

Kıt'a: 

GönJUmü aldı bir ro· , elde, 
Beni ud~m d .... ;;.;ı peri 7.il.de! 
Defterine ,.87.!11' n'<'" no;saln. 
Unutulma, lıcmcn ben üftiide. 

GUJ en icr~ bitmedi hh- gonce blnız, 
Dünredc hlsıl değil Mr nevcJnn ağyanrz:! 

* * * RAr ile hemdem olop gezme didim biplyan, 
İtmedi söztim eser ol bedeni yucmenc. 

• * * 
Jllrt:rettm hizmet 1<11 saltanata cJevletlrM, 
Çahfar hasl<lii bcdJıa.h acep nlkbetfme!., 

n. EKUEl\l liOÇU 

ler yapmıştır. 

Paris radyosundan 
Bir ihtar 

Almanlar tarafından kontrol c. 
dilen Paris radyosu, şu beyanatta 
bulunmu.qtur: 

Britanya. tayyarelerine knçma 
tmknnlarmı kolnylaştıran veya 
herhangi bir §ekilde yardımda bu.. 
lunanlar derhal askeri mo.hkem<.> .. 
ye sevkedllecC1k ve jdam cezasına 
carpılacaklardll'. 

EVLENME 
F.eki Giresun mebusu bay Tahir 

Karadcnizin kızı bayan Fatma 
Karadenizle Diyarbakır rs~"i ta. 
rih ve coğrafya öğretmeni değer
li gençlerimizden bay Seyfi Al~ 
pan'nı evlenme törcnl bugün öğ.. 
leden evvel Fatih Belediye drire 
sinde yapılmış ve iki tarafın tö. 
rende bulunan akraba ve dosUan 
Y"''ll ynvayı kutıamt§tır, 

Ga;ı:etemlz de ken:!l! ... :ne bahti
yarlıklar diler. 

Bulgar hasvakili 
Fl~Of 

Ağus~osta Macaris
tana gidecek 

Budapoşte. SO ( A.A.) - Sof_ 
yadan yarı resmi bir menbadnn 
bilGirildiğine göre, Bulgar Baş
vekili Filofun ağustosta Buda. . 
pe~teyı ziyaret etmesi ihtimal 
dahilindedir. Bu ?.iv ... ret yalnız 
Macar - Bulgar dostluğunun bir 
tezahürü olmakla kalm1yacc::ktır. 
Bu ziyarete büyük bir sJyıısi e -
hemmiyet atfetmek daha doP,ru. 
dur. ÇUı.kü M&caristan!a Bul • 
garistan cenubu şarki Avrupa -
sında yeni kıta nizamına. dahil 
bulunan memleketler meyanında 
bulunmaktadır. 

Japon Taymis gazetesi
n\n mühim bir makalesi: 

Asyah millet-
ler müstakil 
olmahdır ! 

Muharrir şarki Asyada
ki refah sahasını izah 

ediyor 
Tokyo, 30 ( A·A.) - Ofi: 
Japon Taymis gazetesi, büyük 

Okyanus enstitüsü şefi Yama _ 
danın imzası altında 1bir başına. 
kale neşretmiştir. Çini, Mançu -
koyu, Hindiçiniyi, Siyamı, Fili -
pin adalarım, Malezya ve Bir • 
manyayı ihtiva eden şarki Asya.
da "Refah sahası" nın ne oldu.. 
ğu bu makalede izah edilmekte. 
dir. 

Yamada diyor ki: 
Japonya, Çin Mançuko arasın 

daki bağlan sıkılaştırmak la -
zıındır. Ccnub dcniz!eri mmtaka. 
larımn da idealini tahakktik et_ 
tirmek için Jannya tn.rafından 
çizilmiş olan yolu takip ctmele -
ri de lazımdır. A~-ya ırklarını 
tahlis etmek 18.znndır. Asyalı 
milletler, siyasi ve iktisadi ba. 
kımdan müstakil olmalıdırlar. 
Maamafih Asya ırklarını kurtar 
mak istediği boyunduruk Asya • 
daki harici kuvvetlerin çlindc -
dir. Kendilerini yükseltmek için. 
Asyalı ırklarının vahdetini temin 
etmek müşkül bir ameliyedir. 
Çünkü üçüncü devletlerin hak _ 
larrna ve menfaatlerine dokuna. 
caktır. Bu müşkülata galebe çal 
mak vazifesi, Japonyaya teret
tüp etmektedir. 

Sovyet 
tebliqi 

Hindistandaki .'apon 
matliibatının blohe 

edilmesi üzerine 

Japon - Hind 
ticareti duruyor 
Simla, SO (A.A.) - lyi ha. 

ber alan mahfillerde beyan olun 
duğuna gore, hüktimettn liindis 
tandaki Jaoon ma.tbuatmm blo
ke edilmesine karar vermesi pek 
muhtemel ofarak Japon _ Hind 
ticaretinin tamamile inkı~nmı 
in.taç edecektir. Geçen 31 martta 
nihayete eren sene zarfında Hin. 
distandan Japonyaya yapılan ih
racatın kıymeti 675,206 sterline 
baliğ olmuştur. Japon.yadan Hin. 
<lislana yapılan ihracata gelince 
mınun yekunu da 1 milyon 616 
sterlin tutmuştur. Her iki bil _ 
kilmetin mütekabilen verdikleri 
blokıı.j emirlerinde ticaret mad -
deleri zikredilmemiş bulunduğu 
cihetle Paraları ödenmiş ve sev. 
kedilme~ hazır bulunan Malla -
I'.In bu emiı·lerin şümulü haricin
de kalacağı r.annedilmektedir. 
Halihazırda Hindistan ile Japon 
ya arasında her hangi bir ticaret 
anla§ması mevcut değildir. 

Beyazıt kulesi 
merdivenlerinde 
Yakaladığı bir çiftten 
rüşvet bakiyesinin 

getirilmesini temin için 
Rehin o'arak saat alan 
bir polıs tevkif edildı 

Avnarikada he 
l U)'8:1Uif3C 

vesikalar 
(Baş~! 

memlcKcUerde i!diııııdl 111 
sis cyıemcıı: arzusun~~ 
lo 1maıı Arr ika Birlc:r: 
LAt!n Amorı~ayı siyasl 
ruı. alıırnk Rı.z\. ıtın ııar 
tıt\'VUrlarına &Jet etmelC 

61 
Böyle bir v~lyd kar§lsııı 
zarar görecek olan ıneıııl 
nubl Am rika dcv•cıtıerl 
şUphe yoktur Fılh!lkil<a 1111 
!erle ticari mübadele ~ 
nıpa menılek ·•ı kalın İl, 
bebl1l Alman mahfıllerl 
rlkanm iktısadi tnkışai1nJJI 
llkelere maruz bulUDdııP 
dedirler. d 

Alman hariciye nezate 
blrıeıılk Amerllro. devleti , 
dilcrin hlikım olduğU d01'İ 
Amerika. mrmlelteUeriJ1l.O 
yetinden istifade e11cre1' ıııtl 
mcmlckeUerc htıJdm ıcıl ' 
ğını tebarüz cttlrmektedlt' 
ka bu mctodlo.rda. ycnt 
rak vesalr dolambaçlı yo ti 
rck bazı btiyUk .Alil~ 
gruplarına nutuz kazaı:ı 
mektedlr. 

Arman hük(lmetl, .AJlle 
bt Amerika memlekcUeı'V': 
vesayeti altına aımas iÇ\-~ 
l';t usullere ait bazı vesU< 
bulunmaktadır Bu vesilC 
lagıldığına gör~ Bırıcş11' ~ 
leUeri bu memlckcUeri bl ııl 
ı ite haline getırınel< 

l ·ili"' Me.:tt(lr vcs!kalar, Bır ~ t&'ı 
ya cenubi Ameriknda bit 
ri üsler- temin etmclc lçiJl ~ 
11 müzah:erelel'<' mutcdS .,, 

M"ünir adında bir genç evvelki Berl!.n t?Jyaeı mah!!llel" 
gece Nazmiye adında bir ganç ıann yakllidıı ne,..rcdııece 
kızla Beyazıt kulesinin. iç merdi. etmektedirler. nunıarın llt 
venlerinde mlinaırebetsiz hareket r&eak ve bUyU'k bir nı ~ 11

• 
lerde ıbuhL1urkcn kule bek~ilerin mahiyette oldut?u zanJI 
den Ali ve Hakkı t:m.1fmdan go. r 
rUlmüş ynkaıanarak ırn1edeki Ço·· rçıl r!!yO 
polis Şükrüye; verilmış'crdir. u.-

Fakat ı,olis Şi.ıkrü kendic;ipe Londra, SO (A.A.İ ,.,,, 
beş lira verirlerse vakayı kapa - lnailtere Ba..c:;vekili Çö 
tacağmı ve kend:br·inı serbest kü nutkunda demi"tir l• 
b1rakacag_n, söyle .. •iş1 :r. - Atlantik haı bini l<S 

Münir üzerinde ancak 3 lira ruz. Harp imalatı D 93 
bulundu.,<Tu.nu, eğer müsnade eder sonraya nisbetle yüzde .. rıt 
se geri kalan 2 lirayı 2,5 lira o. rnrştır. 1stilfı tC!'el:>büSıl '.P'. 
larak yarın ödiyeccğini söylemiş hazırlık yapılmaktadn'. 

11 fakat Şükrü: re fabrikaları memleketi 
- Saatini rehin olarak bırak, telif mrntakalarma d 

yarın parayı getir, al... Ba.'}ka bu suretle tehlike az:ılt 
1.üriü bırakma..-:-:: demiştir. 1911 avcı tayyareleri 

Münir buna sinirleruniş, saa. tayyarecilere emniyet ' 
tini rhin bıralrnıL'l ve doğruca tedir. 
vakayı karakola haber vererek Ruclar, Almanlara 

polis Şülrrüye 2,5 lirayı verip kuvvet ve cesaretle ın 
saatini alırken cürmii meşhut diyorlar. Naziler ilk def~ 
halinde yakalatmıştır. ye kadar verdikleri .za~ 

Neticede Münir ile Namtlye }asile ödettirildiği ınub 
umumi adabn mugayir hareket- Amerikanın yardıın~ 
tc bulunmaktan, polis Şükrü rüş ettiği ve harp karına &f' 
vet almaktan, bekçi Hakkı ile !aştığı .hakikattir. ~l~ 

(Ba.ı: tarafı ı nclde) Ali de kendisine yardım etmek . kuvvetlerinin ~irlcrıJlJ 
!eriyle işblrllgı yaparak Alman mo. ten dUn adliyeye sevkedilerek ğı hakikattir. Atıanti~ J 
törize latalarma, hava meydıınlanna üçüncü sufü ceza mahkemesine lehimize döndüğü hak!~ıı 
taarruz etmiştir. 27-28 temmuzda ısı verilmişlerdir. raımt bütün bu ~~e 
Sovyet tayyaresine mukabl! 74 Alman Polis .Şükrü sorgusu sonunda harbin en zor günlc,.ıY ·ııi 
tayyaresi tahrip edllmi§Ur 28 tem- tevkif edilmiş, diğerleri hakkın. lajabilcceğimiz ho.kiktıtl 
muz gecesi Moskovaya yapılan taar. da ilk -tahkikat açılmasına karar dan knldıraınaz. Adllln,..~ 
nızda evvelce blldtrild!ği gibi 9 de. verilmiştir. edilebilece~'i de bir nıı1'1 

g-ıı, ıo tayyare tahrip edildiği anıa. ··:m:t: 2 AGUSTO~ CUMARTESİ G- Gecesi 
şılmtştır. ı · ........ ...., un ve 

ı:e!6:ı::~:~1i::r~u~ :a~~:e::: ~il! Sara yburnu Park GazinosundB 
bu garbtslndedlr.) 1.1: v u 

LOZOVSK1NlN BEYANATI ı~:·.:,:ı: BüVül{ r~ECCANi Sünnet düg 
Londra, so (A.A.) - (H.B.0.) Sov ; 

yet istihbarat bürosu reis muavini m= M" ·zEYYEN S s 
~:;=~~~=c!;~~:~ın :ı~:;~a~~ ~!9 u en 
smda Alm:ın nerı barekeU durdurul- ~.fü. ve arkada~ıarı KRiSTAL SAZ heyeti 
muştur. Bazı CC'phelerde mukabil ta- ; 

ıırruzıar yapılarak dU,man geriye tar. igf Bestekar tanburi Salahaddin Pınar 
dcdllml§tlr. Cephede sabit vaziyt yok.. :!!! Kemani Necati Tokyay 

1 tur. BUtUn ccph" boyunca, hattD. cep.. :::: • 

he gerisinde harp ediliyor. Bazı Al - ::ii:~··.::ı Do m b u·· ll u·· • s m a 1 
ııınn kuvvetleri muhıısara edllml.§Ur. 1 
Siperler harbi sab~Ucştlrmek için df'. gg Saz • ra~ • \'aryete, 'I'ep<'bıı5J b&bçeıstnın bUytık re~ 
ğtl, fırlamak lı,;lndır. ı ~m Mütenevvi IDt'Ltap eğlenceleri -~ 

Nişi Nişi adındaki Japon gazetesi :::: Sllıınet kayıt muarnelctıl ca:ııa ak~ma liadar davanı ~ .1 
tarafından Almnnlnnn Lenlngrııda HEi ka~ola ve masatarınw aıır.!.k ıı:ın bergUn saat 17 den '' • 
girdikleri hakkında verilen haberin ~m Sarayburnu J;uasına ruüraeaatla bu buswıta fazla ~ 
doğru olup olmadığı haklcmdaki auıı. :m •1 = 
le Lozovsld ııu CC\•abı V4!rmlştlr: ~g~a: ma.!naı:ıt ala.bilirsiniz. m ~ 

"Söyllyeblleceğim Alman propa. s 1 k k""k ııdd 
~=asının bu gazeteye gtroblldlği - atı 1 o nar ve çam tomru, 

Sicilya hava 
meydanlar1n1 
bombaladllar 

Kahire, SO ( A.A·) - B.B.C.: 
Ortfl.Şark hava kuvvetlerinin teb. 
li$i·i: 

tn~liz hava kuvvetleri Sidl~·a 
adasında muhtelif hava meydan 
larma muvaffakıyetli tr.::rr-:.:z-la 
;,,.ıh!nr..~ u;:!ttr. 

Devlet Orman isletmesi Bolu Revir 
Amirliğinden: ~ 

ı -- no•u Karacasu depoS'.ır.da istifle mevcut 2752 s .,ti> 
1517/30G MS kblmar tomruğu v.> 19 adet muadfil 7/857 :W.S ç ./ 

açık 2nrtt.J~~~~:ı:~ 11~=· :>1' kesme payları mevcut Yfl p . 
yulmu§ olup hacım ka1mk8uz ort.ll kt:tur Uzcrinden hesapla.o~ fi 

3 - 'Beher :M:: ~ökrnı.r tomnıtımun muhammen bedeli ll 
ve çam tomrul>!armm cubammcn bedeli 12 lira 84 kurUıtur. ,ı 

' - Tomruklara ıılt prtna.mc\cr Ank&rada orman uı:nutıl t 
ve lstanbul. Ankara. P.olu çevlrgo mlldUrlUklerile Bo.(uda de# 
'4!tmesı revir lmlrl!ğlnde görülebll~. 

ıs - Muvakkat teminat 1823 llra 07 kuruştur. 
1 

6 - İstekllkrln l.8.Ml .:unu .. ~u saat 15 te Boludald r .. 
1 

mtır .. c:ıat.arı. (Gtl:ll). 



!erinde bir endişe ve korku ak 
lıydı. • 

~bir ka.lıraranlığın tim. 
salı olacak kadar büyük ve asil 
hareketine şahit oldukları meh 
metçiğin yüksek şerefini korum~ 
yolundaki cesaretine hayran ol. 
muşlardı. Adını sanını bilmedik 
~eri bu yw:t ve bu toprak çocu: 
gun~n tehlıke ve ölüm karşısın 
da bıle en üstün bir hisle benim· 
sedi.ği milli bir duygu ve grur~ 
vardı ... 
Korkuyorlardı. Bu korkuların· 

da haklıydılar .. 
E~~leri kchdileri için d~il . 

belkı ~ütün manasiyle bütün 
heyecanıyle yalnız onun ic:in ve 
yalnız o meçhul Türk askeri vP. 
mehmetçiği içindi... 

İsmail Eyüple Kemal.•tenha 
Y_?l!ar~n aşağıya inerlerken bi. 
~rbı_!"lenni büyük bir eava$tan 
üstun çıkmış bir hazla tebrik 
ediyorlardı. Onlar bu manevi he. 
recam duvmak da .QOk haklıydı. 
ıar. Esir İstanbul sokaklarında 
küstah bir düşman nef ernin su. 
ratına inen tokatm biltUn .ırtımul. 
lü minumı idrak ettikleri için. 
dir ki: sevçinc: duyuyorlardı .. 

Bahriye nezaretinin önünden 
geçiYorlardı. Kemal birden hay. 
kırdı: 

- Ay .. Bizim İhsan ~liyor. 
İhsan da maktan oı.u görmüş. 

tü. lsmail Eyüp: 
. - Bugün pnlr günümmüş de

di. Bütün dostlarımı gökte arar. 
ken yerde buluyorum. 

- Nereden böyle lhaan? 
- Nereden olacak. Seni an. 

yordum yahu. Nerelerdeein? 
- t,te ~ ya kar-

şındayun. • 
Kemal; lsmail EyübU ihsana 

takdim etti. 
- 314 Eyüp de~J mi! 
- Ta .• .Kenıliai·. 
Üç arkada§ bir an ic;in mek. 

tep aleminin samimi hatrraları 
içeritıinde kendilerini unutmuş 
giıbi}'diJer. 
tmıan sordu= 
- Siz nereye gidiyordunuz 

Kemal? 
- Rüstemin kahvesine. 
- Ben de •• Ve ilAve etti. 
- Rtif1tü babayı gördün ga· 

Uba. 
- Hayır. HenUz daha uğra. 

yamadmı Ve yav~ sesle batla· 
nndan ~n vakayı anlattıktan 
sonra: 

- Eve gidiyordum :YOiumuz 
buraya dültü· 

- t.bet oldu. Ben babanın 
evinden geliyorum. Bana bazı 
talimat verdi. Kemali bul çok 
mühim bir it var. Kaymakam X 
Ziya beyden b011 talimatı ala. 
calmmn., dedi • 

t.man Eyllp afallamıştı: 
- Yahu desenirıe hepimiz bir 

kernm11 yoletdan imişiz de bi. 
riblrimialen hal>erlmiz yokmuş! 
Ben de timdi kaymalra.m Ziya 
beye gidiJOnlum .• Garip bir te
aadüf?f •• 

(DeuanM oor) 

cek, ejer Şaban bir teY ya. 
pamazu, yani Mariyi sara
ya iatetmeue,o aman F at • 
ma bqka çarelere bqvura • 
caktı. 

Çerkes halayıtmm ıözü 
kızmıtb bir kere. 

Mari Mirçeyi ne yapıp ya
pacak, konaktan aaaklqtı • 
racak, ondan aonra Ahmet 
papnm nikihlı znceleri a
rasma geçmeğe çalıpcaktı
ÇF.RKES HALA~ lt~ININ 

TUZAGI 
Aradan sünler ıeçiyor, 

Şaban aja bir it beceremi • 
Jorclu. 

Fatma, papam kihJUı • 
na: 
- Hili bu atülteJİ saraya 
aldıramadın. Senı 
de beceriluizin biriymipin 1 

Diyordu. Bir sün Şaban 
apya fena halde çıkıfb: 

- Ona ben bir taaak kura 
1llll da .... de &&'··· 
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Nakleden: 
HIKAvır.ct 

Marrel uyandı. Saate baktı. 
1 Beşti. Cçte yatmıştı. lki saat 
~ uyumuş oluyordu. 

Pencereden i<;eri saba.hm hafif 
aydınlığı giriyordu. Sabahları 
erken kalkmasını severdi. Fakat 
bu sabah her zamankinden erken 
kalkmıştı. 

Çünkü o gün 6 marttı. 6 mart 
evleneceği gündü ... 

Bu iki dai.kada odanın içi daha 
fazla aydınlandı. Maryel, yata. 
ğından kalkmıyarak göi.İerini 
tavana dikti. 

Etrafta çıt yoktu . Yandaki o. 
dada yatan annesi de daha kalk. 
manuştL 

Düşündü Kaynanası olacak 
Misters Benton da henüz uyu. 
yordu. Nişanlısı Ceri için de ken. 
di kendine 

- Belki daha yatmamıştır, 
dedi. 

Geri. şafak sökene kadar ki· 
tap okuduğunu söylerdi. 

Sonra. birdenbire: 
Hayır, dedi. Bu gece olsun 

erken yatmıştır, eLbette. Şimdi 
o da kalkmıştır ve hazırlanıyor. 
dur ... 

Kalktı. Penrece}i acarak deriu 
derin nefes aldı. Güneş yükı:el. 
mişti . Bir müddet pencerenin ö 
nünde durdu. 

Ceri'yi düşünüyordu. Aklın. 
dan bir cümle geçti: "Ceri ile 
Maryel evleniyorlar ..... 

İşte, saat beşte başlryan o ~ü. 
nün bütün mi.nası bundan iba· 
retti. 

Ceri ile Maryel o gün evleni. 
yorlardı. 

. İki _~nç. bundan üç ay evvel 
aıle~etı vasrtasiyle tanışmı3}ardı : 
!-fısters y~ Hom ,Nevyorkun 

kıbar muhıtınde tanınmış bir ka. 
dındı. Misters Benton da Oma
ha'dan geldiği zaman bir arkada
sı tarafından onunla tanıştırıl. 
mıştı . 
}ki kadın arasında geçen il. 

aozlerden biri şu cümleler ol· 
muştu: 

- Benimde bir oğlum var. 
- Benimdebiroiltmı var. 
Bu sözlerle ikisinin de akim 

dan ayni düşUnce g~çmişti. B~ 
d~ncenin kelimelerle ifade : . 
dılm~e _esaeen Hl.zumu Yoktu. 

Bır gün Mistere Honı kmına = 

- l' faryeJ, dedi. Bu a~mli 
baloya Misters Benton'uti ~u 
da geleoek. Dansa kaldınraa 
reddetme. 

Misters Hom bu ihtarda bu
lunuyordu, çünkü Ma~l. sosye. 
te hayatına hala alı~mamış, bu 
h~yattan sıkılan, çeki~n oir 
b~r kız:r. Bütün salonlarda ken. 
dısine çok iltifat edildiği halde 
gençler arasında fazla arkadas 
da ed=nmemişti.. 

Şüphesiz. bir genç olmak ha. 
sebi~l~, . etrafında dolaşan ve 
kendiıtını sevdiğini söyliyen er. 
kekler olmuştu. Fakat, lbütUn bu 
erkekler başkalariyle evlenmiş· 
lt:r ~e ~aryeJ, iki sene zarfında. 
bır ızdıvaç talebile karşılaşma· 
mıştı. 

Bununla beraber. bu vaziyet 
ten kendisi biç müteessir değildi: 
Çünkü, o esasen ibu hayattan u
r.ak)~ ve iş hayatına atıl. 
mak ıstıyordu. Fakat annesi ıs· 
rar ediyor: 

;- Ha~r. diyordu, ailemizin 
an anesinı bozmak olmaz: Bir 
tek kızmı var. Muhakkak evlen 
mesi ve ismimizin kaybolmama i 
lhmıdır. 

• • • 
O llk§am llaryel, ~ri ile ta· 

nıştınldığı zaman bir yabancı_ 
bk duymadı. Halbuki ondan 
evvel tanıdığı erkekle~ bir tür-

lü ısınamadı. 
Dn.nsettilderi zaman büsbütün 

kendini ona yakın hissetti. 
Ceri, ona ara sıra iltifat eden 

sözler söylüyordu- Fakat, Mar. 
yel bunları ~ok samimi buluyor 
ve tebessümle karşdıyordu. 

Ceri, onun tebessüm cl.ı>ilmi· 
yen yüzüne uzun uzun bakarak: 

- Ne kadar neş'elisiniz dedi. 
Maryel yine gülümseyerek: 
- Bugün, dedi. 
O akşam mütemadiyen ve yal~ 

nız biribiriyle dansettiler. 
Ondan sonra da bt1tt1n görüş. 

meleri balolara inhisar etmişti. 
Nihayet bir gün Ceri Maryel'e: 

- Benimle evlenir misin? 
dedi. 

Maryel ka.bul etti ~ 
Bu karar verileli bugün iki ay 

olmuştu. Evlenme giln)eri iki ay 
evvelinden 6 mart olarak tesbit 
edilmişti. 6 mart nihayet gel. 
mişti. 

Maryel, tuvaletini yapmak 
için dışarı çıktı. Onun dışa.n çık. 
tığını görünce annesi de çıktı 
ve: 

- Ne erken kalkmgsrn! dedi. 
Fakat, erken kalktıima iyi et. 
tin. Onbire kadar yapılacak gole 
işler var. Çabuk kahvaltmım e. 
delim. Daha evvelden terzilere 
haber verelim, gelsinler. Onbil'f' 
kadar ancak hazırlana.bilinin. 
Onbirde otomobiller gelecek, ki. 
liseye gideceğiz. Öğle yemeğini 
lokantada yeriz. Sonra da Ceri. 
nin evinde çay var ... 

MisterB Hom düğün merasi. 
minin programını böylece çizi. 
yordu. Halbuki Ma.ryel annesi. 
nin sözlerine ancak kulak misa. 
firi oluyor ve tuvaletini yap. 
makta devam ediyordu. 

Tuvaletini bitirdikten eonra 
salona gitti. Bu sırada telefon 
çaldı . .Maryel telef ona dolnt git_ 
mek Uzereyken içeri Mat:mael 
Meri girdi ve telefona kQlbl: 

- Allo! Buyurun? Evet. evet 
bekliyoruz. 

Meri telefonu kapatmadan ev. 
vel Maryel telişla sordu: 

- Oeri mi!' 
- Hayır, teni. 
Kahvaltı ediyorlardı. Telefon 

bir daha çaldı. B usefer Maryel 
hemen koştu. 

Telef on eden yine Ceri değildi. 
Halbuki aon günlerde, sabah.. 

ları telefonu açıp, Maryel'e: 
''Bonjur., demeyi adet edinmişti. 
Bunu, bilhassa bu sabah niçin 
ihmal etmişti. 

Saat on buçuk olmuştu. Ceri. 
den hala haber yoktu . 

Maryel, giyinmiş, salonda do. 
ta.şıp duruyordu· Bu sırada kapı 
c:aimdı. Maryel pencereye koşup 
baktı: Göremedi, gelen içeri gir. 
mişti. 

Biraz sonra Matmazel Meri, 
Maryel'e haber verdi : 

- Mister Ceri geldi. bususf 
surette sizi görmek istiyor. 

- Beni gönnek mi istiyor. 
muş? Benim salona al, şimdi ge. 
liyorum. 

''Acaba ne söyliyecek bana! .. 
d~Uncesiyle bir iki dakika sa. 
londa dolaştı. Sonra, kalbi ~
parak. küçük salona ilerledi· 

Ceri, ayakta duruyordu. Mar. 
yel ilerledi. Ceri gUlUmaemiyor. 
du. Maryel de giilümsyecek hal· 
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Dedi. Şaban, Fatmayı de. 
lice seviyordu. F almanın iae 
ona zerre kadar temayülü ve 
muhabbeti yoktu. 

O alqam Ahmet pqa, ye. 
ni ıözdesini yemeic davet 
etmitti. Ortalık karannca, 
Mari P&f&Dln odasına ıide • 
cek ve onunla batbata kala. 
cak, eileııecekti. 

Fatma bunu duyunca, ha. 
remde Marinin odasına uğ. 
radı: 

- Bu ne hazırlık ... bu ne 
güzellik, Mariciğim? f gene 
halvet mi var? 

Mui ıizlemeie IGmm ıör 
medi: 

- Pata efendimiz çağır • 
m19 .. · gitmemek olur mu? 

Dedi. Fatma bir dott gibi 
konuıuyordu: 

- Sen, memleketinde de 
böyle talili miydin? 

- Buna tali mi derler? 
Ben memleketimde, yüzlerce 
Macar gencinin kalbinde ya 
fıyan bir tek aevgiliydim. O. 
rada beni çok severlerdi. 

- Burada da yüzlerce ye. 
niçerinin kalbinde yaııyor . 
sun! Burada da herkeain aev 

de değildi. 
Ceri, nihayet s&e başladı: 
- Aramızda halledilecek bir 

mesele var, dedi. Belki evlenme. 
miz geri kalacak... Çünkü, eğer 
hakikaten birisini seviyorsanız 
siziıfle tabii evlenemem. 

Maryl hayretle kekeledi 
- Başkasını mı seviyorum? 

Kimi? ... 
Ceri elini ceketinin iç cebine 

soktu. Mavi bir kağıt çıkardı: 
- Bu sizin yazınız değil mi? 

dedi .. 
Maryel baktı: 
- Evet, dedi, benim yazım. 

Bir yerde düşıürmiil olacağım. .. 
• - DUşürmUş olabilirsiniz. Me
sele o değil . .Aaıl mesele klğrtta. 
ki yuılarda. Belki unutmuşnuz· 
dur, okuyaymı. 

Baıbir şiirdi= "Sevgiliye" 
hitap eden bir şiir. 

Ceri §liri okuduktan s:mra: 
- Bu Piri her halde bir kL 

tatan birisi için kopya ettiniz, 
dedi· 

- Kopya etmedim. Kendim 
yammı. 

- Demek şiir yazıyorsunuz 
siz? 

- Evet. Diemmiyetsiz bir 
şey ... Fakat, anlıyamadığmı bir 
nokta var: Bunlann başka birisi 
için yazılmış olduğuna nereden 
hUkmediyorsumız! 

Ceri durdu. Cevap veremiyor_ 
du. 

Nihayet: 
- - Hüküm \·erdiğim bir şey 
yok, dedi. Fakat... Benim için 
yazmadınız ya bunlan? 

- Niçin sizin için olmasın? 
Sustular. Nihayet Ceri: 

- Affedersin. dedi. Hiç dil· 
şünmemi§tim .. - Evet, kmkançlı.. 
bm beni böyie ahmakça düşün
-..&. sevlret.mi§ti... Affet beni, 
~ ... Belki kalbini kırdım. 
Jl'akat o kadar f3§km bir vazi. 
yette bulunuyordum ki! Bütün 
dUşilncemi kaybettim. ÇUnkü sa
adetten felakete bu kadar çabuk 
geçtiğimi bilmiyorum. Şimdi de 
f ellketten tekrar saadete ayni 
tekilde ~ ~ 

Bu tür. çot Jqama gitmifti. 
Fakat bunun ne senin tarafmdan 
~-azıldığını, ne de bu sözlerle ba.. 
Aa hitap ettiiini bilmiyordum. 
Bunlan şimdi öirenmi§ bulunu
yorum. On.mı için, bu şiirin gO. 
zelliği, bir kat daha arttı. 

y udığm ıiiri benim dudakla· 
rımdan dinlemek istem misin T 
Dur okuyayım sana: 

U/aclk bir ku§un aeai, 
Cın çın çınlar kulağımda; 
Bu. ya bir şarlcs bestesi. 
Ve yalıtd i8mitHn aksi. 
Ben bu aese uyarım dA. 
Hisaetlerim bir nefes; 
Uykumda, f"Ü1JOlanmda. 
Y'üzümde t16 yanağımda. 
Şiir yazılı mavi kiğıdı göğsü. 

nan (berindeki cebine sokarken 
Maryel'in elini öpilJordu. 

Sonra ikisi dışarıya çıktılar. 
OOyük salona gittiler. 

Maryel'in ve Ceri'nin amıesi 
orada idiler. Hayretle bakıyor. 
lardı: Evvelce ve şimdi ne ol. 
muştu? Bilmiyorlardı· 
Bmıu ne o zaman sorabilmiş.. 

lerdi, ne de ondan sonraki gtln. 
)erde... Bu, Maryel'le Ceri'nin 
arumda kalan ilk aile sırrı 
oldu. •. 

:titi, hotlandığı bir tek ka. 
dınıın ! Daha ne istiyonun? 

- Orada hürdüm. Baba. 
mm tatotuncla debdebe ve 
saltanat içinde yafıyan bir 
prenaeltim. Burada esir ca • 
riyeler arasında, hürriyeti a. 
lmmıt bir zavallıyım. 

- Babanın debdebe ve 
ıaltanatı, p&f& efendimizin 
göz kamaf\ıran bu konak ha 
yatından daha yüksek ve da. 
ha parlak mıydı? 

- Babamın tatosunda bu 
kadar çok kadın yoktu. Fa • 
kat aaltanat ve ihtitamı, pa. 
ditahınkinden daha vübek • 
ti. . 

Fatma bundan sonra ıö • 
nül hikayelerine geçti: 

- Patanın konaiındaki 
erkeklerden hiç kimseyi ıö
züne kestiremedin mi? 

- Hayır, zaten böyle bir 
fey dütünmeie de lüzum ıör 

ı JJMç_R:§IU 
ıh i• ı • 11 ıı ııuırıı•ı •J"1aealcla 

haıılı&.. ;)WIUIWlhl llU'lb oertıe...t ~ 

ponuyla blrlikıtı paderllecek) 
EVUı;NMI: TEKLUU:al. iŞ ~ 
MA. iŞ VERME. ALDL SATIM 
sf bl ticari mablyeU llal& olmıyaa ka. 
ı;ük llAalar p:ınumı nepolwlur. 

Evlenme teklilleri 
• Blr buçuk y&fmda blı çocufa 

bakmak için blr dadı aranmaktadır. 
Namuaıu olması, çocuk yeU,tlrmltı 
bulunması p.rttır. latiyenlerln Tak. 
Blmde Takalm eaaneıslne müracaat. 
lan. 

• Yll§ SS, boy 166, k.!lo 59, renk .._ 
mer 6:5 Ura m&aflı U. mezunu blr 
devlet memuru namuaıu genç bir kl&1a 
evlenmek Lstemektedlr. (lfık) remzi. 
ne müracaat • 243 

• Yll§ 38, boy 171, kilo 90, emner 
kara kaflı kara g«ızıU ae4l, lladm su. 
nır ve kalbine hllrmetk&r, ~ 
kadar evl~memlı, attan dll§me neU. 
cuı. aol ayatmdaıı mal(U ayda 21 llıa 
Jl\alQllyet m&afı alan meefnta Un. 
dlstne tah.ILs ettıtı biri bQyQk bld 
kUçUk Ud odaaı ve Wi 8fYUl baı. 
nan blr bay 2G.SO Y8flarmda kadimi 
&'ibi laklı', mazi.il tıenııs im ..,_ dil 
bir bayanla evlenmek ~. 
Ol. ÔDoy) 1"8JDZlne mtıraout .... 

lı oe qçi arayanlar: 
• Bir bıueuk Y&flDda bir 0G-ea 

bakmak için bir dadı &ranmaktaclır. 
Namualu olmam, ÇOCUk J'etlfUnııılıl 
bulunma.it aıartbr. ~ TaJr. 
amde TaJaılm ..,..De8tne 1lltlwt. 
Jan. 

• Ll8e t&lebelerbae m.... .... 
ler. tık n orta talebelerm.t ikmal ... 
tlhaalarma huırlar. (K.B.T) ....
mtıracu.L 

• Almanca denıler lçln ktlÇtUc IDOdl. 
btan 110kalt numara 13 te bQ1a 
Noa VolbrUck'o milraca&t. 

• TUrJcoe w tranmzcayı mükemmel 
bilen genç bir bayan aabah veya GCle. 
den M>Dralan tercüme 1şlerlnde ~ 
mak üzere it aramaktadır. A1maDea 
dan terctımeıer de yapabWr. (R.B.T.) 
remalne mtlracaat. 

• ~ yqmda tllrkQe, tranm, 
rumca okur yuar bir bayan 1f an. 
maktadır. TesPhtarUk Jap&bWr, bir 
doktor 7UJDda çalıpbllir. (B&Ju 
ÔMD) NIUIDe mllracaaL 

• 'l'Qrkge fraDalJlc& ıır.ik ~ '" 
orta talebUılae ıVutYe tarih n oat. 
ratya ve yurt bllJWI denkıri <K.S.S.) 
remslDe mUraca.at. 

• 1'l )'8flllılll& blru ~Wo bil• bir 

-- ...... •Hım• ti an..adadlr. 
(UtımaD) l'8IDlllM ataraceat. 

• Orta tab8l1l1 Mld ~ .. b aı 

mel 1ıillD w dakUlo 1n1ııanen bir 19g 

il aramaktadır. il. R. 1 • 1 idi-. 

caat. 
• :ear mo11111 t r==• , , 

mataamn ,... ... ...., lllerllll -
ahta edebilecek bir 'baJan il anmak. 
tadır. (Ralıla} nımlDe mGnıcMt. 

• llelDflN mekteııt --.o bir .... 
,.a evinde her ttırltı eajelr.llJm JaPe 
maktadır. Omer Rtl§tupap eobll 
No. M e mtıncaat. 

Aldırma: ...,..... ,.. ,... ..... 
lmJUC!lllanm ==h - .... 
mektuplan ldar+He ,...._ C..-. 
lan dahil) berg8n ......... ..... 

kadar ">'& a&t l'I ... -- ..... 
malul rlaa olmr. 

(Plk 87) (8. 8) (K.11..) (Balıla' 
(Çevik l&G) (TekJ'dduı 1) (ael) 
(Bayan qçı) (Had11'9) o(20lt)(X.ll) 
(lıl. 18) (8, 12') (XN.) (Tek), 

(80) (Temiz gtlvea) (iLi'.) (21 llnba) 
(Suaan) (Poyraz lG) (Bull Z), 
(F.K. 26) (22 Btllent) '(A. lT) (K.ll) 

·(Deniz 213) (K&, Ü) <• Olılıl) 
(F.A. 39:S) (Çöl) 

medim,. 
- Niçin ..• yokta paf&JI 

sevmiyor musun? 
- Sevmiyorum ama. Pa • 

ıanm bana ı&terdiji iltifat 
ve teveccühü inkir edem
Biz Macarlar, nenkarl6ktea 
hoılanmayız· Mademki ba • 
gün pqanm esiriyim.. Ona 
hizmet ebneie1 onu lllfll"mm 
edebilmeie çalıflDÜ vasi • 
femdir. 

- Macarlann bepai .-in 
ıibi tadık mıclıi'? kadı-

- Evet.. Bu, Macar 
nmm en büyük mezi,.tidir. 
Sevdijine ve k~ma uda • 
kat ıa.terir ve claıma ba .._ 
dakatin karfıbjan ıörür. 

Bu sırada bir lıaremaP. 
tellfla ıeldi-0 

Ve kapıyı vurarak: 
- Haydi, dedi • pqa e. 

fendimiz aabınızlamyor. Ner 
de kaldın? 

(~wr) 
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rarısanın ınhilalindej • sonra lt~arbin yerine . ~.....,..,111.'1'!! 
1 getirilmiye. ı 
l tahribatı 

iSTEN iSPANYA 
YAZAN: 

Rudoll Van Wehrt (Jl:ı~ taralı j uncüde) 
( ..,um ıe ı..n Hey·cıekı Maurit.shuı~ 

D A 
narı·sı e de;;ışmış' b r şeıı vordı . G uzeL ra.ıaıu ~er:erır. ou çoğu •n ağu.o.ıu. 

•• 1

1 

uı•Jzeıerı uı.ma.uı~ıı ooşaı..ıJJnışu uu. 

.C-ı O :7 • oaıarm oıhı DUırıp edemıye<:4ıkler 

giginmzş kadınlar bu defa üni/ormalıların 1: ::;~ı~~~:~~~~~~~··;:'~o7aı:::~ 
pek ıuymetll otan porseıeıı ıw1tııuıı. 

Yanında operalja gıdi11orlardı 1 yonu b3ŞKa ec:ıeo1 ınenııeKeUere na.K. 
:7 vıuncıu veyahut fevkalade gızu ve 

Gece bir hııyli ilerlemişti. Pa.- _ 1 • ve generallerini mera."lm ünifor -
risteld Grnnd Hotel'in üçüncü ka ma1an ile bayanları kolJannda 
tındalil gf'ni · b:ıllconlnrdan birin • ~lü<>tehzi bir C'da ile ce\·ap \·er. operaya ~irerken gördiim. İşte o 
deyiz. Sol taraftaki bü)ük opera dl: an yaptıklanmızm yanlı' olduğu 
binası gölgelcr ic,:lndc uyukluyor. 1 ·•- Ehemmiyet iz mi dediniz! nu an1adan.,, 
Ma\l ı~ıklnr mn 'kelcnml:: İtalyan .BütUn bo ehemmiyet iz "Ördüğü- "- Neden!., 
bul\'an önlinde uzannrak karanlık· nüz .. eylcrdir ki dahili \'aziyetin "- Bekle)iniz, biraz 5abredi • 
lar içinde anki bir hayal alemine tezahürü idl. On ma), tarihinden n17. de anlatayon. Ben henüz gen~ 
dalıyor. enelki akşamlan, en üst ı,atta bir adamnn, müteccs<>lslm ve her 
Bulunduğum yerden dlkkat~e ki odamın penceresinden, İngiliz Ş<'yl görmek \'e öğrenmek l~terim. 

bakınca ~okaklıırm ~aprazla.ndıgı ve }'ransız erkanlharp ıabltlerlni (Drwrmt var\ 
yerde nöbet bclcllyen polisler gö. ---------------------
riiyorum. Caddede polis memurlar 
rmdan ba.5ka canlı mahluk yok. 
Pari.cıte'kl Almnn ;:ehir kumandanı 
gece ı.aat ondan sonra <1okağa c;ık. 
mayı ya.sak etmlşU. l'anıbaşımda 
parlayıp sönen bir alev beni dü • 
ı;ünoclerlmden u,"andırdı. Blri cı 
ga~ını yakmak için kibrit çak 
mıştı. Çok Jyi hahrhyorum. Vanmı 
daki, eskidenbcri tanıdığım G~nd 
Hotel mü tahdemlcrinden biri ıdl. 
Bir Fransrz. führltln ale'\1 a1tın • 
da aydınlanan yüzü sararmıştı. 
Kibriti tutan eli hafifçe titriyor • 
da. Rüzginn kibriti l!IÖndümıeme
ıııi için eğilmiş, iki eliyle alevi si· 
per etml~ öylece dvruyordu, Cf 
garasmdan derin bir nefes çek&" 
rek dwruuımı savurdu. 

Kulak kabartıyorum. Şehir bü• 
yük bir siill.üuet ichııle. Paris ge
celeri derin bir ses izllk perdesi 
altındaydı, Cephelerde ise muhare 
be bil& de\'am edJyor. Mareşal Pe
tcn Fransanın terki silah etmek 
mecburiyetlnd0 kaldığını ilan et. 
ml~ti. Pari ~ehri c,:oktan teslim 
olmuştu, aksi taktlrde ~imdi bu 
balkonda bulunamazdım. Mütarc · 
kc)i imzalayacak Fransız heyetl 
henliz teşkil edllmcml_şti. Muha
rebe bu yüzden devam ediyordu. 
Yanımdaki Fransız başını bana 

~e,irerek: "Bir bitse,. dedi, Son
ra devam etti: "Bu 5ckilde neti. 
cclenecef,rinl akhmdnn bUe geÇlr · 
mernişt!ın." Kaba bir kol hareke 
ti:>'le buh'arı tnkibcn Derllyeo üç 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5. 1 O ve 20 1'aralıkların tedavülden 
kaldırılma~ı hakkında. ilan 

Eski ruke: 5, ıo ve 20 paraıt t!aı m yerine dantelli bir lruruıluklarlB 

bronz on paralıklar 1arp ve plya .rı.y& ka.!i mıktarda çıkanlmı§ oldugundan 
eski nihel 5,1' ve 20 ,:.nıralıklarm 21.f>.9~2 tarlhlnden sonra tedavtUden kal. 
dmlmuı kararl~tırı.mr~tır. Mezkür ufak paralar 1 temmuz 9~ tar!hJnden 
iUbaren artı!~ teclavU' etmlyecek ve ou tarihten itibaren ancak blı acne mUd 
dcllc yalnı. ma!eandX:Wlrtıe C. Mt.,.kez banka.sı §Ubelertne ve C. merkez ban· 
kam ftlbes: olmıy&!I yerıerde ziraat banka.SJ §Ubclerl taratmdan kabul edi· 
leblle1..ktir. 

Eaeri:lde bu •.ıiek paralarda~ bulunanlarm buntan malsandıldarUe C. 
merkez bankam ve ziraat ban.ıta.<u şubelerine tebd!l ettirmeler' UAJı olunur. 

(il29·560~} 

İstanbul Defterdarhı?ından: 

Dosya No: 
1/3511 

128/6906 

125/322-l 

126/3220 

3/4'66 

1/154.Sl 

Muhammeı. 

Nevi l>edeU Teminatı 

Samatya Eski .Lmra.t:.or İlyaabey yeni Hacı 
Evhat .Mah. E8ki eungurlu yeni Sungurlu 
S<>. E: 25 Y: 22 1'40 u 100 M2 arsa. 
Sarıyer Yentmah!l.11~.e E: bakkal Y: Ağar 
topçu So. 6 No. iI arsa. 
Sarıyer Yenimaha!l~ eski Ccdidiye Y: Top 
ralt so. E: 8, Y: 5 No. ıı arsa 
Sarıyer.'• Yenim.ahıWede E. Cedldiye Y, 
Torik S<ı. E: 16 f': i NoJı arsa 
Sarıyer Yenl..Jn&ha.llede eaki Ced1diye yeni 
Torik ı:okak E: 8, Y: 15 No. 11 arııa 
Sarıyer -Yenimalı."l!l" E: Ccdidiyo Y: Torik 
So E: 12. Y: 10 No 11 araa 
BaUitta bncı 1sa MAh. eik1 venyo Y: 

100 8 

85 3 

2 

18 1.60 

15 1.!50 

30 

Alman zırhlı otomobtlin1 gösterdi, 
Otomobillerin irindeki askerlerin 1513321187 

DUriye So E: f Aılll. Y: 6 No. lI dllkkAcm 
1/3 !ı1Bseet 

GUlhane tıastanesı lca?'JlSDlda E: 2 Y: S8 
800 

No. 11 kahvehanrmı.n (ııenellk tcan) 180 18.50 
ba.ı tıklan yan aydınlıkta mat bir 
Eekilde parlıyordu. 

,\yıığnnızm altında u·lanan opC· 
ra bina.smı. ?ılıı.<lelclnc yabancı ma 
hallcsini, vaktiyle ~iinılüz gibi e. 
lı!ı.-triklerle aydınlanan Champs 
Elysecs'l, Lounc, Genl buharla. 
n, Latin mahallesi l\lontpamas e 
''c Montmnrtre'i elimle i~aret e • 
derek dedimld: " Söyleyiniz; On 
mayı tan enci yani İngilizlerden 
evvel taarruza. gcc,:erken ~ehlrde-
kl hayat nasıldı!. 

Genç Fransıı cebinden bir clt:;a• 
ra daha ı;ınkrdı, yaktı, ,.-e yavaş 
ça anlatmnğa ba~lndı. l'an~ fakat 
gizUyemediği bir heyccnla konu . 
fuyordu, 
"- Parlsin eski ha1ini hillyor· 

ıınuz. Alii.. Pari!I on mayıs günü· 
ne kadar. hiç değişmemişti. Yalnız 
bir değişiklik vardı. Operaya frak 
la gidileceğine linlforma ile ~dili
yordu. Bayanlar? Bayanlar eski· 
i gibi güzel çıplak omuzlarmı te 

bir ediyorlar, kürklerle ,.c üzerl ı> 

rinde ziynet e yalan ile ünifor 
malılann yanında gidiyorlardı.,, 

"- :Fal,at bunun hiç ehmml 
yeti yok J..i ! -cclcn anJatrYor~· 
nnz!,. 

Yukarda yazıtı gaynmenkuller 11.8,941 pazartesi günU aaat 115 te MUU 
em\Aiı: mlldUrlUğUnde mUteşekkll komlsyonda ayrı ayn ve açık arttırma ile 
eatıiaca.ktır Fazı :znbat için Mlill Emllk 4 Uncü kalemine m!Jracaat.(6389) 

1 
rahmin 
bedeli 
560.00 

2042.50 

~ıoo 

4390.70 

İstanbul Belediyesi ilanları J 
İli!: 

teminatı 

42.00 

153.19 

43.~ 

329.30 

Yollar §Ul:el\11 mUtemadl tamirat ifçllerlle ooförler:I 
için 70 taKJm i§ elbl.seııL 
Haseki, Cerrahpıı.şa ve ZUhrev! hastalıklar basta. 
nelerile Ze:mepkAmll doğum evinde 94.2 mayıa ayı 
sonuna kadar vefat edecek fakir hastalara alt oe. 
nazelerın aetnl tşL 
KaraKd! ve Gazi köprUalinde çalışan ~çl ve wıta 
başılat içlıı yapurııacak 92 icat tulum elbise. 
Yollar ~ı·be111 mUtemadl tam.ırat ıoçilerı için alma. 
cak malzeme. 

Tahmin bedet:~rı:e iJk tem.r.a~ ır.iktarlan yultarda yazılı işle" ayrı ayn 
açık ekıı.li.tmeye konulmuştur. Şsrtr..ameleri ubıt ve muamelA.t mUdUrlllğU 
kaleminde görUlcb11ir. Ltıale ll.~.t4l pazarteırı günü sa&t H de dalml en. 
climende yapılacaktır. Tallplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 
9U ytJm:ı aıt ticaret ooası veJikalarile lhale gUnU muayyen saatte daimi 
encUmendP bulunmaları. ı 6231) 

İstanbul Fivat Murakabe Komisyonundan: 
~1. ~o 1ı illlr. . 30.7 9~ l tarihin i-:n itibaren tc•ptan kuzu eU a~amt 53. dağ. 

ııı,; ve kıvırcık 50 ve k11tnman 4rır•ırJştan satıtacak~ır 

ııuhkem maJ:ıze;ıleı·e :ıaıtu.naL 

tt'akat butu.ıı ou teat>ırıere rağmcı ı 
t<'rana Halin ıuymet oiçamez resını 

ıerı ile meseıa Rambardul me;ıhuı 

VeUb6 isimli tablosunun enınıyet aı.. 

tına aıınmış oıau~u .Oyllyeoilıı 

miyiz? 
Belçika oUJı:1lmetl Holaucadan cıaııa 

az tedbLrU tıareket ederek tam tehi!. 
-<e kapııaru.a geHp auduıJarında aarı
.a~ladığı zaman H.amoaruı:n.. ttuı:ıens 

.n,Van Dlkln, Grözhel'ln me;,hur sanat 
:.:ıerıerini Fraruıaya kaçırmağa teşet. 

.ıüa etmlştL Fat<at acaba bu tabJoıa · 

ougUn nerededir? ne ounuşlardır 

Fran.saya gıdip emniyet aıtma atm 
mışiar mıdır? Yoksa yol1a bOmbaıa 
ıa tahrip mi edUm~lerdir. Veya yoıaı. 

başkaJarmnı eline mi geçml§Ur? Bun. 
.ar bugün ıçln meçhfildUr. 

hıgiltereye gelince: Fransa, Belçı. 

;ca, Holaz:ıda glbl yakın t>ir ısuıa ihtı. 
aıallılden korkmayan lo.gi!tere todblı 
ı;ı.tmakta biraz ağır ıı.a.reıtet etm~Ur 
HattA hatırlarda kald.ığ.uıa s-öre 1940 
.enesl eylfilUııde Almanya İngiltere 
ızerindekl hava taarruzumnı arttır • 
nağa bagladığı zaman Brltişhuize.. 
ıım, Tate Ga.Jery ve diğer bazı mü. 
zelertn hafitçe hasara uğradıkları ha.. 
beri verilmişti. Fakat b•J lıAdlııeden 

sonra İngiliz müzeleri murafızlan bU.. 
tUıı aa.nat eserleriııl emniyet a1Una. aı. 
ınak ııızumunu hissettiler. BugUıı 1n.. 
gllterede en kUçUJı: bir şehirdeki mu. 
zede bulunan sanat eserleri bile em. 
niyet aıtma girmiş bulunmaktadır. 

şunu da kaydedelim ki İngiliz müze. 
ıertnde hasara uğnyan sanat eserle. 
rt bUyUk pheserler değildir. ÇUnkU 
bUyUk gaheacrler daha harbin ilk gü.. 
oU em.niyet &ltma almml§lardı. 

Buraya kadar heps1 memleket da
b.llinde sanat eserlerinin ne gckllde 
saklanml§, muhafaza aıtma alınmış 

::ılduğundan bahsettik. Haıbuki bun. 
!ardan miada bır do buduUarı &.§an 
ve bUy1.lk miktarda harp gcmllcrinl.ıı 
cıimayesindo Anıerikaya nakledilen 

sanat eserleri vardır. Grzctecller bu 
kıymeUl .sanat eaerıerlııin Avrupayı 

terkettlkleriDJ haber verememekte 
haklıydılar. ÇUnkU bu şaheserlerin 

nakledildiğini blçk~mse iıattA vapurda 
ki diğer yolcular bJıe l:>llmiyorlardı 

KOLEKSlYONOULARIN DERDİ 

A vrupada yagıyan muhtelif kolcksl. 
yon meraklıları, kıymetli koleksiyon. 
ıarmm Avrupadan ziyade Amcrlkada 
daha ziyade emn~yet altında buluna
::aklarmı hesap ederek bunları Ame
rtkaya yollamışlardı. Fakat burada 
yeni bir mesele ortaya çtkıyordu. Ko. 
lekslyonıar, tablolar, sanat eserleri 
Amerikada nerede ııaklar.acaktı? 

Bu hususta Anıeriknlılaraı ı;östcr. 
mlıı olduk.lan hllsı:ıliniyet ve Avrupa.-
1aki şab.escrleri saklamak için blçblr 
fedakarlıktan çekır.ınemeıer! cidden 
şayanı tebrlktlr. fıılUzeler derhal gaıe. 
!"ilerini Avrupalı koleK.Slyoncuıarıı 

eserlerine tahsl.a ettiler, sergi salon 
ıarı kasalarından ıstıfade oıunıı.bllece. 

ğini bild!rdller .. Milyonerler Juymcu 
tablolan memnuniyetle evıennde mu.. 
h.afaza edeceklerini beyan ettiler ve 
oUtUıı Amerikan ş'.!hlrlenndekı resmi 
veya husust mUzcler hiçbir menfaat 
tıekıemeden sanat eserleıinl kabul et.. 
tiler ve bunlan yalnızc:ı muhafaza et.. 
rneit'! rlcl!'ll eıter koleks'von sahibi 

İLE SABAH, ÖGLE VE 
,Der yemekten sonra ıünde ü'ç defa muntuamaD 

dislerinhl fırça.Jaymız. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşletırıe 
Umum id~resi ilanları 

'---------------------:-8,,.P'ı 
Muhammeı· bedeli. t0600 Uro. r..Jıuı 812 bin auet parke ta.Ş1 ıırın' 

gUnU saat 15 te knµatı zart usu,Uc Afyonda yedinci i§letme Illu.ı! tf>o 
~mda satın a•.ınncakur Bu işe G·t:nck isUyenlerin 3045 ıırall1' ~ 
teminat ile kanunu:ı tsyin etUğl vt>sikalarla birlikte 8.8.941 cuIJJS 8111 
14 de kadar tı:kıiflert;-J A!yonda }edinci iııtetme komisyon rcl.Sllı•-
ıer 10.zımdır. n~ 

Şartna:neler 102 kur.u mukııcil:nde Afyonda yed.inci i§letnıC ııı 
den alına.bilir. (6064) ,,_.-/: 

C)ivasal Bilı?"ilcr Okuluna "Mülkiveve .. ~jrl11(. 
1stiven lise mezunlarına 

Sıyasal l:'llgller ckı.;una 61-et.ilmek için lise mezunu olJJ'111 1' u.ı 

imtihanını vermiş ·.u.unan v · yapılacak seçme sına\"ı!ll dl 
mak tı\zımdır. Seçme r.nava !:'•rmek istlyenleriiı namzcl 1<ı>Y3 • 
rada müessesı. t:inaıı r ua ve İstantu :ı.. yüksek öğretmen okuıund ııe 
tostan 20 eylüle r~da:- >apılaca.t Vfl seçme srnavı 25 eyl<ıl perşeıtl csı 
başl?yacaktır. f::f!çma uııavmın glic..trlnl, hangi derslerden yapılllr 
kayıt için ıazımgelen e.-rakın "l~lcr olduğunu öğrenmek tstıYer.I~ 
dukları yerlerin maar'.f mUdUr;,rina veya lise mUdOrlerlne ve ft.:;;t 
yasa, b!lgUer okuluna ve tstan:)IJhu yüksek öğretmen okulunu. ili 
melidirler. (4625) (6l::ı~) -~ 

ııt 
hiçbir zaman gnill hoş.u~tr· 
çıkarılacak geyler degıııe ı6t 
şeraitin h1klm olduğu ah\°'.,, 

arzu etmiyorsa te~ de etmemeği 

veya koleksiyon sahlbi.D.Jn arzusuna 
göre başka bir nam ile veya hiç isim 
zikretmeden tO§hlr etmeği kabul etU. 
ıer. Bu mühim bir nokta idi. ÇUnkU 
bazı eserler, kolek.ıJlyonlar sahipleri • 
nlıı i.smlle teşhir olunduğu takdırde 

bunlann caswılar tarafından merale • 
ketJerine haber ~rllmesi ve koleksi. 
yon sahiplerinin orada tazyik otun • 
maeı mUmkUn görUlllyordu. 
SA'DIIYORU:\1 

Bu sanat eserlerinin Amerikaya gt'. 
lir gelmez bir çok tallplerle karşılıı!.'
mış olduklarını söylemek bile faı.la • 
dır. Milyonerler kıymetli eserlere ak
la gelmlyecek fiyatlar vermişlerdir. 

Fakat bunların blçbtr1 ııa.tılmadığı 

zaman Amerikalı mllyoiıerıer, garip 
tablatll, sat Avrupa.lılaruı binlerce 
banknot kat§tSmda harek~te gelerek 
ellerindeki blr tabloyu terketmemele. 

rtne ~aşmıatardır, HattA anlattıkları.. 
na göre blr mUltec! beş parasız. ve aç 
kalmı§, köprU auanncta yatıp kalk
mağa .soğuklan Utremeğe ba§lamııı, 

fakat daima bahaııız servet otan mef• 
hur bir tabloyu satmağ1 retlıJelmiş. 

Nihayet bir gUn bu mülteciyi bilekle. 
r!nl keserek intihar etınlş bulmuglar .. 

Zavallı nıemlekcUnt bıı ötmez şahr. 
serden mahrum et.w~.ıu~ için tatlı 
canına kıymış, nitcJti.r<ı ~~d• çıkan 

vasiyetnamesinde mel!'!et".:!t/'.kt şa~
sundakl blltUn eserleri ve Areı·Yow.~ 
yanında bulunan tabloyu me~lel.'.eH·" 
ne bıraktığı yazılı imiş. 

Fakat bu hali umumlleştirmek hll. ) 
ta olur. BUyük ltarplerden sonra frı,. 
kir dl.işen bir çok kimselerin ellerin • 
deki kıymetli tabloları, kolekslyonla
n satılığa çıkardıkları görUlmllşlUr. 

Bunları alanlar ckserıya liarbe girme. 
miş olan memleketlerin zenginleridir. 
Bu koleksiyonlar cJUnyanrn iktisadi 
vaziyeti her ne olursa olsun dalma 
nUcevherattan da, akaiyonıardan da 
iaha (;lam bir kıymete maliktirler. 
Eğer byle olmamı§ oısaydı, bütün 

varlıklarını 1'~ransada brrakıp yalnı7_ j 
ca birkaç meşhur mUcevher ve şahe. 
ser tablolarile memleketten çıkan 

Roçiltıer ne ile geçinirlerdi? Meşhur 
tabloıar, heyJ(cller, sanat eserleri, 
mllcf'v'lerat. nadir pul kolekaiyonlan 

yun el<,.. 
vetll iradeler bile bo 

11 
kOmdur. Sanat eserleri, ıco P, 
her zaman için kıymettir, 
zarar etmek akla gel~~sll 
her zaman için blrkaÇ ııı 
mak dUştinUlebillr. vııll" 

Bugünkü muharebe dC ~ 
insan'.ar muhakkak ki ill ;JJl I' 

tıru dllşUnecek ve maılr. ıt 
ne ehemmiyet verecek vıı!t 0~ caktır. Fakat bu ht\rb nlll ~ 
ce hesaba oturulduğU z:ııtl 1~ 
danberl yaşamı§ ve ınilYo;, 
nin takdir nazarları örı tııı' 
olan ı,ıaheserlcrin gaybubt t ,. 
ten bir nebze anıaınnı.>11111 

teessir olacaktır. s' 
BugUııkU harpte bir çoıı ,s 

!erinin tahrip olunduğUtl:ıerı' 
edilmemektedir. Yarın n ı 
volduğıınu daha iyi g6re<'• :lı 
kalım o zaman bu canstZ ı)~ 

t.D' rm asırların hatırosını d' 
heserlerin tahribi ka~ın A 
zU klzaracak. ~ 

Gemiler, askerler. tabaa. im· 
paratorluk her şey J{~ndhnin 
olunca. imparatorun sabırsız ha. 
!'eketierinin sebcbt meydana <;I· 
knr. İmparatorun memleket 
hakkında istihfaflı düşürı..celerinı 
meydana çıkaran bazı gizli ha. 
disaler bu~ün anlaşılmış bulunu· 
yor. 

~ ~ntJGcr ·millJcım·i 
14<'! 

feti imparatonın ": :ıjtd 
tini tehlikeye kOV11 illı 

. ·ı ·1ıeıer En eskı ası n Jlll'ıı' 
aleyhinde hcmurdn el 
!arlarsa hükürndııfl~i~e.! 
çük sargıhrdı. Bu roY. A t 

1895 de çsra şu cümlelerle hi. 
tap etti: 

''Her iki parti yakında kemale 
e.rccek, asılmağa ı~ vık olacak 
kadar ol.ı;unlaşacak.,, 

1899 da bir ve ikada şunları 
yazdı: " ... Bunlan on senedeI"hcri 
Reichstag'da mebus olacak bu 
budalalara müterradiven c:C'vle. 
dim... Kiel'de kald·ğ'ı müddet 
za:fında, Ballin vanurunu ziva. 
r~ti sırasında bir saat kadınlarla 
konuştu. Çünkü erhek davetli. 
!erin is;mıerini havi •pr'f"' iki 
mcbusan Basscrmnm ve Sterc:e· 
man'ın i:.ımlerini eörmüştü. O. 
mın f<;in erkek davetlilerin vam. 
na hiç vanaşmamı!=tı. İ§te GuL 
laune.'nin mil1ct vekillerine "er. 
di<Fi kıvmet . 

1lk hamlede sosyalistlerle an. 
!aşmak ihtirasını terketmişti. 

Kaprivi. Bismark'ın atılmasına 
tamamivle zıt bir sebep yüzün. 
den mevkiinden atıldı. Birisi a. 
meselelere dair istisnai kanunlar 
ı~em~:;yı i<'in. öteki istediği 
i<:in. Fakat imoarator art•k 
kat'i kararım vermiı:ıtir. Amele. 
teri mantık ve akıl onirı>coine ~c. 
tirme""" imkan rnkttır : Parti 'le 
sınıf c:imdi miiteradif olmmıtur. 
Bütün amele sınıfları imnarnto_ 
run nazarında inmarator!uğa 
birer dücımandır. Onlara karsı 
km.,.·cte bac: vurmaktan ba!lka 
<'nre voktur. 

SosYalistlerin tenkitleri art. 
tıkca Plessen imnaratora: 
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''Derhal bu adamları ınzibat 
altına sokmak lazım. d iyordu. 
voksa her şey mahvolur. lmpa. 
rator bu acık teklife iradeli ke. 
limelcrle cevap verdi: 

"Beni hnşunı~ ~•tmiven insan. 
larla düello etmeğe teşvik eei. 
vorsunuz ... 

Kont l\Iirbach senvörler mec. 
!isine \'eni bir intil·ao kanunu 
yapılmasını teklif etti. Köller 
soı;vcılistler imparatcr s.lkışlanrr
kf'n a,·a,ı;a kalkmıvorlar diye 
mü deiurnumilik vasıtasi.vle ka. 
Dun! talrib:-+ JltlJlhwırn iıftMi. 

Gazeteler Alman prensleri ara. 
smda umumi intihabın feshine 
çalışmak üzere bir ittifak akde· 
dildi!fini vazdı. 

1895 de, Sedan zaferinin yıl_ 
dönümü mümısebetivle yapılan 
merasimde söz söyleyen impara. 
tor sosyalistleri "A1""1an isminı 
taşımaya layık olmayan serseri. 
ler., olarak tavsif etti ve memle. 
kstte bir dahili harhi teşvik eden 
cerevanlar takip etti. 

fmparatonın öfkpc-j •• • ıız sos 
va.liatlere kar~· değildi· Mulıafa. 
akArlar da ~ öfkı> • .. ,, rıaylann1 

aldı. Gt:nil:? a ı <11.i sahipleri 1894 
de Rııi": ~lcnret mu.:ı.hc,.ı .:si ,·c 
lSO!J un HJıı:ı nP-lıı·ırıi Elbe nch· 
rine bırleştirccek kanal projc~ini 
rcddcttil-'r; l.ı.i iki projeyi çok 
iiti~:ı.m eden imparator onlar 
hakkında sosvalistlerdcn daha 
şedit davnndı: Zira imparator 
tahta çıktığı günd:nberi muha • 
fazakfı.rlardan ürküyordu, sos • 
valistlerse ara s·~., kendisi e 
imparatorluğu ihtilfile karşı hi. 
m:ıye edecek bir kale gibi görü· 
nüvordu. Dii7er taraftan muha. 
fız a"kerleri zen~in toprak sahip
lerinin ~ocuklarmdan teşekkül 
ettiğine göre bu sınıfın muhale -

. ·e ., fgl' 
tleri kin 1' ~ naa • 'erıı 11}{ 
Aralar nda bir asır 
d 1~ 
ır. 

6 
ııı:ı 

J.,, para tur evvel c;e\1~ 
~:.:.:•erini ananelere 

1
• • • ~ 

l:ırı ikna etmiye r3 tı# 
1 

dcrran muhitlerinde e".şC ,., et e 
ze eden birtakım c b<tı;t 
dij'll· Bunlar iyi ~-otl'J 
memnun. görilf1fl{ct ? 
yı:!rleriru:le mu?ale J'(ieJl 
iRittim bubadısele _.,,. :.. ,,orw--' 
bır ıstırap duyılJ 5 ~, .ııf 

Z i r a P r ı..ı,. tılY 
gan nın muhalefe .. :'lcııı' 
Sarmaşık meşe a,ı:{~ si!~ 
rak yeşilliğiyle oıı ele ! 
kat kudretli ıne§e ş-P? 
manlarmda s~rnıo. slı11 
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sarmaşığıdır.'' rvcıJ",tJ 


