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İtalyan 
Radyosunun 
Hakkı var 

\'n1.an: 

se 

~t.nlyan ı'adyosuna, bUtUn in :ın 
mtic-; cscılerinde olduf,ru gibi, bir 
çok kusurlar ntfolunnbiıır. Fakıı.t 
bu dünyada kimin günahı yoktur 
ki! Her halde, ne denirse densin 
İtalyan rndyosunun inlıiır kabuİ 
et.mcL bir meziyeti \ ardır ki, o da 
D.rarla ırada hııklkn.U s ez:ncsf ,.e 
onu blh a.sıta tes!.iın ' 'e ithııf et 
mesidlr. G~en gün U:ılyan radyo~ 
sunun nrnbca ne~rlyatındn iı;.te bu 
rnezıyetJn yeni bir delili mc\'cuttu. 

Bu radyonun if'j:ıntma göre 
~Yııelmilcl bol e,1JdF.< perdesi ar' 
~cı~_na gfalcnen Rus emperyalizmİ 
butun Finlanıllynyı kendine ilhal• 
otm(.'k istt'miş. Fo.lmt mih\'er !>u 
~a mllnı olmusrnr. it.nlyan nıilletİ 
:hraınan l"inlimdiynnm o harUm 

' lınrbindçn sonra gnsbedilen tcp
0 

rnkı • bol arma, Ruman~·anın da kanlı 
yn. ~'!it ellerine ge-çen Besarahya. ı 
·et ;gru ilerlemeleıini mem· uni. 

llir : ~mpati ile lmrşılamıştrr. 
( • ç~ rnılletıer bu znlim lmbu~t.an 
kulnrt:nıl bolşe,ik to.hakl•ümünden) 

'U llC:l}[ , 
ta\1nd 'e mukadderatlanm 
Ml.h c scrbe t hıra~ılacaklnrdrr 

ver büt· • 
o;;ine h.. Un bu milletlerin irade. 

ınınet «'decel<Hr 
ttnlynn 1 • 

fri a•te u· 1'11( yosunun bu fıltra 
bı t ~n ettıı:,rt prensipten \ 'C 
af un (lunyay:ı müjdcledJği ir.ra. _ 
\Tet:;,n :ayı çok tc~eltkUr ederiz. 
t brlku rarluı alını~ olnn inllı\'erl 
e cdcrl1 

• U.9'.Q.ı ıa.. ••-"'•"""-'• ••n 
pan metıut hakikat kU bv.,_ - -
lettl ("·ani J. ... nl i ) ç~ blr mil. 

" " er n buyük 
emperyalist dC\'let tararınd~ ~lr 
t.cdJlmeslııe karşı mu,·afakat .. P. 
tcrllmemi olmasulır. Ötoo ~os. 
müdafaa cttlğtıniz bu do.\a.n:1ı~~\ 
yanın da dn,·nsı olduğunu eörmek 
bizi cidden mesut eder. Çünkü l<'i 
landiya hakkında bu kadar ull~
nııp, hakperest \'e ô.d.11 davrmıaı" 
h.alya yakında. Ama\'utluğu 
l'rablusgarbl tahliye edecek v~ 
llırvatistam, n:arada.ğı gerçct<ten 
nıil~takll brraknca.Jrtır demek oh 
Yor. Ayıu 7.amanda günün blrind~ 
Amavutl:ı.r da, Arablnr dn, llır. 
\"atlar da İtalyan emperyalizmi t.a. 
rafından zıı.ptcdilmi topr:ıklannı 
istlrdat itin herhangi bir kıyam 
hareketlnde buhınacnk olurtar..a 
bunu tas, ip et.nıck \ 'O alkı bunak 
h~ını da lt.alynn radyosu blitün 
dUnyıwa \ 'enuls olmakt:n.ihr. Çün. 
kli böyle bir 5;y yapanh?.r ıt:ı.Jyan 
ra{lyo u f.:ırafmdan tatbik edllml., 
pren ipi ta.kip etmekten ba.şka 
bir fey yıı.pmrvacaltlardır. Ornek 
~lnıak şerefi ciatmıı lt.nh-nnındır. 

flıa.kika biz de İtalya radyosu ta. 
rafoıda.n ~7.l1f'n bu şerefli yolda 
onun bir Jıayranı ~ıfa.tlle yiiriiye. 
rek \'&.tanlannı kurt.amıak i~ln 1n
~1Hzlerln yanı sıra çarpı~n Ha.be, . 

eri alkı lıyoruz. Bunu vannı'ken 
dese ı · · •-
da 

1 
' ncımizc ltnlyıın radyosunun 
ştlri.k cttlğtnc emin bulunu.. 

yoruz. 
Yk 

il •nkt fıkrada. .. sahed il 
hahtlyar olduğumuz ı:::ci hak~ka~ 
cidden bliyU!l bir mü "d t~kiı 
d• A J e ~s- e. 
ıyor. ''l"UPa.da ,.o b"·tu d .. u n unya-

da gerçekten yeni bir nlMm tces 
sUs ı>deceğt.ndo a.rtık Upheınlz kal: 
ın:ıclı. n a yeni nhanıın altm:ı. salı 
~ı olarak biz de nıenınunıvetl ~i • _ b • e m. 
lfil':tm atnıa.ga azınz., Çi.inkU hal 
~an ra lyosu bol§e\'ilılerin zail~ 
lmJ.)11 undan kurtulacak bi~ok mil 
lctl rin muknddenıtlannı ta)ind~ 

·roe t bıralnlaroklsnnı \'e mlb 
'Nıu bUtun bo milletlerin iradesi: 
ne bilnnot edeceklerini tebsir edl. 
Y~r. Bu bü~·ük pren ip karşı ındn 
lirmetı0 eğiliriz. Bolşedk zubnu 

altında inleyen milletlere tanınan 
bo lıak Upbe!liz ki A \'rupadakl 
milletler için de tanmacaJ."tır \ C 

~Ih,·er sair bütün mllletlerin de 
h radestne hürmet edecektir. O 
d alde A nupada neve harp başla. 
;,

1 
\elleye h:u-p devam ediyor! E . 

P er rnltıetrcrin iradesine hürmet 
~~nsfplnt zalim İng11izlcrle zalim 
blr~1:;lcr kabul etnıiyorlsrs3 hep 
YeUQı. nı, onıa.rm Uzerlne yürü. 

1 Berlinden bildirildiiine-

göre 

Almanlar 
büYOk 

svava 1 

q:rdiler 
Dnieper nehri 

geçildi 

Ukrangada 
ln1an ve Rumen

lerin büyük 
taarruzu bekleniyor 

Vi§i, .! ( A. :A.) - BCrlinden 
haber alındığına göre 'Minsk'in 
şarkında Almanlar büyük Rus. 
yaya girmi~lerclir ve Leningrad 
istikametinde şiddetli hücumlar 
yapıyorlar. 

Alman askeri Dnieper nehrini 
geçmiştir. 

Alınan . askeri Gomel üzerine 
ilerliyor, Mounsk bata.klığı ha. 
valisinde Dvina'm öte ta.ra!ında 
harp cereyan ediyor. 

Ukranyada Alman ve Romen 
askerlerinin yeni hücum hattın. 
da tahşidi bitmiştir. Alman ve 
Romenl.erin taarruzu her dakika 
bekleniyor. Slovak ordusu Galiç
yada Ktzılordu ile temaa etmiE
tir. 

ın .. ·--- • uuı.::11ue ı 

·Bir ltalyan muhabrr. ne 
göre 

Alman 
orduları ' 

Moskovaya 400 
kilometre yaklaştı 
Roına, S ( A . .4. J - Alman 

~Usu ne?.dindeki CJrrı~rc Della 
~ ra nıuha:birinin bildirdiğine 

~00e kiAiınan ordusu Moekovaya 
tir loınetre mesafeye gelmiş. 
ye;} Sovyetler sivil halkı emin 

Yapıere sevketmek için hazırlık 
Yorlar - . 

Stalln l\la~al 

Stalinin Rus 
milletine 
hitabesi 

-<>--- · 

Hitlerin 
ordusunu 

·mağlQ·p 

edeceğiz 
-<>--

Düşman şimdi 
ııerıiyor 

" 

. Fak at Kızllordu 
: sağlam duruyor 

Giriştiğimız harp 
medeniyet ve vatan 

harbidir 
(Yaırı 4 üncüde) 
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Alır! ve rne ı "' ' · ~ "'" nn Y'&i'nıunı tdnd~ tllm ı;eklllrkm 

F n· A N SA H A R B i N i F i L M E 
•-.•ası NASIL ÇEKTiM 

. ı . Yazan: Dr. Hans Henkel 
Bugün bQflatlı 5 inci sayfada okuyunuz ... 

Voro,uofia blrUk-t.e 

Sovyet 
tebliği 
-0--

BOTUN CEPHE BOYUNCA 

Çok şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
-<>--'-

Leningrada doğru 
yol açmak istiyen 

Almanların 
taarruzu 

durduruldu 
Mosk~va, 3 (Radyo) - Bu sa. 

hah neşredilen Soyyet tebliği: 
Şimalde Murmansk'm cenubun_ 

dan Peripet bataklıklarına kadar 
uzanan cephe boyunca şiddetli mu 
harebeler olmaktadır. Murmansk 
ve Karelide düşman taarruzları 
netice vermemiştir. Dü§manm B~l 
tık memleketlerinin cenubundaki 
mmtakada ve şimali §arkiye doğ. 
ru ilerlemek teşebbüsleri şiddeli 
muharebelere sebep olmuştu-r. 
Harp devam ediyor. 
P~ripet bataklığmm cenubunda 

şiddetli Alman tehdidi geri atıl • 
mıştır. Bu mıntaknda Sovyct hava 
kuvveti Alman tanklanna taarruz 
ederek hi neticeler almıştır. MP.m 
Jeke tin ~üdafa.as:nda sivil halk 
askerlerle bir vücut olarak çalış. 
maktadır. \ 

l\IO"ko\'a. 3 (A.A.) - Mo'?'. 
mansk ha.valisinde çok şiddetli mu 
harebeler oluyor: Harp gece gUn. 
dilz devam ediyor. Leni.ngrada doğ 
ru yol açmak isteyen Almanların 
taarruzları kırılmıştır. 

M()'o;kova., 3 (A.A.) - Minsk'in 
şarkında ve şimalişarkisinde çok 
şiddetli muharebeler oluyor. Al • 
man aske'?'i Minsk'in 90 kilometre 
ı;arkmdıı. toplanmr§hr. Sovyet tay. 
yareleri büyük bir cesaretle Al • 
man tanklarına hücum ediyorlar. 

Zincirli kuyuda 

Bir otoınobil kazası 
daha oldu 

----o-

Portekiz konsoloshane· 
sinin otomobili bir 
araba ile çarpı§tı 

( l'ausı 2 tneide) 

Perşembe ı 
9 1 ~ .. ...,.,..._ --- ı 
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Genera 
Dirikve 

Cenazesi yann şehrimize getir"lere 
Gülhane hastahanesinden 
merasimle kaldırılacak 

Trakya Umwni Müfettişi Gene
ral Kazan Dir;k' in bir mUddettcn 
beri mübteı.a olduğu hasta.lı.kt~ 
kurtulanuyarak dün gece vefat et. 
tiğni teessürle ha.her aldık. 

Cenazesi bugün şehrimize getl. 
rilecek ve yarm Glilhane hastane
sinden merasimle kaldınla.rak def. 
nolunacaktır. 

General Kiznn Dirik bulunduğu 
muhtelif vaıifelerde memlekete 
kıymetli hizmetler üa etmiş, gü. 
zide ve yüksek bir idareciydi. U. 
zun yıllar İzmir valiliği esnasında, 
bilhassa İzmjtin imarı işlerinde 
çok büyük ga)Tetj ve muva!faln
yeUeri görülmüş, buradan Trakya 
umumi nılifettişliğine tayin edil. 
mi.ştir. B.ı tayin, o umana kadar 
blrçok 53.haL rda kA.fi inkişaflar 
gösterememiş olan Trakyanm kal. 
kınma'3ma hükumetin verdiği bü. 
yük ehemmiyeti belirt.mi~ ve fil . 
hakiaka merhum General Kfı.zmı 
Dirik Trakya.da geniş bir prog. 
ramla !şe başlıyarak az zamanda 
bu mmtakruım bilhassa imal' ve 
ziraat sahalarında çok kuvvetli 

· (Denrnı 4 üncUde) 

·Milli ŞEF 
p ... nizciler bayramı 

münaaebetile yapılan 
· ·tebriklere 

Teşekkürlerini 
bildirdiler 

(Ya:ı.ı.,;1 4 üncüde) 

'Mt>rhum geneml Kt'ıı.ını Dlrik 

Asker aile ri
ne yardım i · 
Dah ·ı;y Vekili 

izahat verdi 
(\'azısı 2 incide) 
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AHIRKAPI SAHiLLERiNOE BiR 
KADIN CESEDi BULUNDU 

Kolları, bacak·ları ve başı büyük 
balıklar tarafından yenmış 

olduğu sanılıyor 

Dün akşam Ahırkapı sahillerin. 
de Giilhane parkına yakın bir 
yerde suların sahile sürüklediği 

bir kadın cesedi bulunmu3tur. Ce. 
sedin kolla-rt, ayakları ve ba§t yok. 
tur. Vaziyeti, hayli za.mandanberi 
denizde ka}dığı kanaatini uyandır
rnaktadır. Ceset, morga kaldrnl. 
bH~tır, 

Zabıta ve müddeiumumilik \'a • 
ka etrafında ehemmiyetle tahkl • 

ÇERÇEVE 

Başmu
.harrirler 
anlamı va 
başladı ••• 

kata b~lamL:lardır. Ceset Mhihi
nin kış sonlarına doğru kaybold11-
ğu zabıtaya haber vcriinılş bir ka.. 
dına ait bulunduğu sıınılmaktaclır. 

Cesedln kollarının, b::ıcakla.rının 
ve başın:n denizde kaldığı mUddet 
za'?'fında büyük balıkln.r tarafından 
yenmiş olduğu tahmin edilmekte • 
dlr. Tahkikata ehemmiyetle dc
vıım olunuyor. 

ikinci \e en miihim kı!iilill üzerind~ 
de ı,rar ettik; fa.kat ingiliz Bao;. 
\ekilh·le Hariciye Nn.zınnm 0 an. 
da.ki i~pla.ra göre söylenınl" ı;n:yet 
kumal ve hesaıılı sözleri bazı b:ı..':. 
nıuhıı.rrirlere, u;rn5mn roC\'ZUunda 
menfi , ·c mutlak kıımı:ıt ası~nmn 
, .

3 
kafi geldi: , ·e bnşmuhnrrırlcr

dcn ikbi tn s bibi~ le ((İşk'it 
hayal ••. ),' (Fa.al muhan1Jf' ••. ) diy<· 

• f'gknmcğe kadar 'ıırdı. 
io\imdi dikkat edl)•onım; tez sn 

hibİnİn daha Jıiidiselcr nydınlnn 
ada .kahramnııcn \ "C neticooı 

:endi \e_ndl<oile alııy edeceğini ta 
ahhüt cdf'rek danı. üzerlncfo ısrıı. 

Hecıp Fazıl KısakUrek ;:::h:;;~ 1~::r1~G:ı,:n;:. 
\11-; helmclendfrm<'ğe, yumu atma . 

.Alman • Sen-yet harbi ~lanı~ ·· ki b 
dan, Almanyanm o istikamete do. ya başlamıştır. Gönıyonım a • 
neceiinı n bunu ancak İngilizler muharrir idrakleri, ıkına sıkına 
,.e bütün baklki insanlık i lemile kaldmlan lıir gillle gibi teze aban-
50n derece gizli bir uyuşma prtı maya, tc7.i yükseltıneğe bn§lnm~-
altmda yapa.bilec<'ğfni U~riy~ ~u. trr. 

t ıdmiz artık kabak tadma eş Biraz ~ ams., güç değil çıol: 
ren ~ , ··k" 
blP !enet. halinde maJUm... §o ur... . ,. 

Tedmh:ln ertesi gönü Almanlar Bu ba~uha.rnrlen'len h1~ 
Sol-yet. Rusyaya saldrrdı; ve biz dava tizerhıde ilk defa olarnk '1.(, 
,.... hılt l:lıak ecıen teıdınfdn .. (DeıPmm i ~ 
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Ancak on sek·'P yirmi yaşlarında yakışıklı bir de
lik-nlı olan seyİAi onun al atını getirdi ve sağ ta
raftan kolana asıldı; ibr ahim bey bir sıçrayışta e· 
ğereyerle~ti. Otekiler de atlannda bindiler. lbra
hlln bey sipahilerin en a c~r ve İnsafsız görünen 
iki tanesine seslendi: 

- Bey, tekrar E"'Uyorum: insaf 
dinin yarısıdir. Sllilım ve hazır _ 
lıksız, sabah kara.nlığmda yUzlerce 
azılı korsan tarafından baıürma 

uğrayan bir avuç köylü onlara ue 
yapa.bil'r? K ndinizi bizim yerimi. 
ze koyun da ö le hüküm verin! 

İb cmı sıkıyor 

du; imam-ı. r ri gibi muame. 
le yapmamak icin kendisini .arla.. 
ığma Uphe • oktu. Nihayet şun. 

lan söyliye1 dl . 

- Hoca, sen çekil ... ~ya ie • 
!erine karışma! 

- lslAmlıkta dünya ve ahret 
ışleri ayn değildir, dünya bir imU 
ban yeri ahret hesap yendir. BL 
ribirlni tamamlar. Sen.hı yaptiğm 

zultlmdür; her ne va.raa verlriz, 
birkaç gtın sonra hayva.nlanmm 
da satar b"dell<>rinl ne tutana 
getirim. Yoktan va.r etmek Alla.
ha ma.hnatur. Olmazsa ne verilir! 

- Sen çekil, dedim, karılma! 
- Çekiliyormn, zaten valfem 

ou kadardır; bir fellkete ufranan 
bana !htar et.mediler, demiyealıı! 

- Hele sus da git buradan. .. 
Çok yendin! 

Şım İbrahim Bey vergilerini 
tam olarak getirmedikleri için 
köylülere hakaret ediyor; onl&ı'a 
dayak attrrryor; hayvanlanm ve 

y larmr yazdırarak fiyat biotiri.. 
or; borcu ~ayacak kadannı 

emen koyün mcydanma getirt! • 

ordu 

O leye doğru hemep hemen bL 
un s ğı:r stlrUsU, hattı çift bay • 
anlarmm bir kumıı topalnmıştı; 

ğleclen sonra Thrab.im Bey onlan 
ı r i.ki çobana ve on bet kadar 

~ipahiy teslim erek Belentepe 
) e gonderdi. S pahilerln bqmda. 
onların agası Halil bulunuyordu; 
katipleri de beraber aldıiı ~o. 
radaki vergileri onun toplaya.caiı 
anı~ lıyordu. Kendisi lfi1iea dö • 

Köy h ıırr arasında derin bir ız.. 
trrap ardı; §11dUveler,111 bUlağı. 

lar, 11u bol aU.tlU inekler ve 111 kuY 
vetli öküzler bu Jroylfllerin sanki 
öz çocukl&!'l.ydı: hepei de 88hiple. 
rinin bin türlü ihtimamlarile bU • 
yütülmUşlcrdi. Öyle ki, çok zaman 
kendi yataklarmı ve yiyeceklerini 
ihmal etmişler; IAkin bu hayvan._ 

larm. otlarmı, suıanm. ahır1arml 
bır an .ihmal etmemJ§lerdl Şimdi 
oııların arkalanndaıı ağlrywlaıdı; 

satld evliı.tlarmdan aynlıyOl'lardı. 

Hayvani&l' da baflarmı ç.eıririp bil.. 
ğurüyar' yuvalanndall, 
yurtl:.ı...."'ItJ dÜ§Üyorl&rdı; 

bazıları köyüne d~.,mek icin sllri1. 
d n ayrılıy<>t'Jardı; 1ikhı derh8ı 
ıpa.lıiler tarafmdan çevrillyorlar. 

dı. 

Cin Alınin kır tayı, iki gcı:M;; bil.. 
·ast, bir çift öldlzfl ve ilci tanesi 
de onların arasında götllrUlilyordu. 
Ağlamak ihtiyacmr duyuyordu; 
18.kin kendlsinin b!r rkek oJdu -

gun u düşünerek il'adeaiııe lıAkim 

o uyordu; o kadar ki o mrada ağ. 

la a ilmek için kız olmadığına iL 

ı..aı:· en çok bı:..basnıı dU~tL 
ğune de şiiph" yoktu. İbrahim Bey 
h men hemen bUtiln köyltl erkek
! r baka.ret etmJş ve dayak at • 

la. beraber, seri>eet bı • 
nı.kmn tr. Yalnız Koca Veliyi aa _ 

bahtanberi cami önlindekl çmara 
ba ~~ı tutuyordu, Cin All onun f.. 
kr tlın ıı enıı:Uee ediyordu ; Emine 
kaduı bir kewa ç(lmeJınitti; bir 
tualma ıı~ bir taratma da 
A)l'9yi alıml!I, lr.ollarOe -.nq; gt5s 
lePln:l lbU:vtlk f>ğlnnd.aın lııoc:Mma, 

1rınca.sından .,_. ollıma. ürkek 
liıkEk ~; cıallll her halin 

ciz insan.Jarm ~ fırtınaları seDJi • 
yordu. 

Cin Ali imamın yanına sokuldu 
ve aordu: 

- Baba.mı nideeekler? 
- Hele sabırlı ol? 
lmamm da Koca Veli); Cin Ali 

kadar dtişundıiğun uph yol tu; 
hatta o anda başka hiçbir RCY dü. 
şUnmüyordu. 

lbrahim Bey seyisine emretti : 
- A tunı getir!. 
Ancak OD &ekiz yirmi yaşlann. 

da yakt§ıkb bir delikanlı olan se. 
yW on.un al atmı getirdi ve sal 
taraftan kolana asıldı; İbrahim 
Bey bir sıçrayışta eğere y.erlegtl. 
Ötekiler de a.tlanna bindiler. lb. 
rahkn Bey si;p&hilerin en acar ve 
iııaafaıs görilnen iki taneane ses. 
lendi: 

- Hasan.. Hamza ... 
- Buyur, bey! 
- Koca Veliyi bileklerkıacn 

bağlayın; aranıza alm.; her b1rJırls 
ipin birer ucmıu tut.anmıız! 

Hasan eordu: 
- At verelim mi? 
- IIayır ... Topal deği,I ya... A-

ta yjlitler biner! 
Cin Ali 8U'ardı v o ileri flrlıya. 

cak oldu; imam Abdullah efendi 
ODU tuttu: 

- Dur, bete INlblrlı ol! 
- Daha ne dunymı? Bu zul . 

mü kAtlr debi yapmaz! 
Abdullah efendi Adeta kottu ve 

timar beyJnlıı dizginlerini yakala. 
dı; 

- Bey, bu yaptığın zulümdür! 
- K&l'l§IDa, dedim. Değildir! 
- Zulümdtir, diyorum. Adam -

cağız bütün paraeım verdi; vergi. 

Ye .kar§Ilayacak kadar ma1mı da 
aldın, çrpl&k bıra.lttm ! Keadisi.n • 

den ne isteındn? 

• 
- Onunla b~a hesabun var. 

dır! 

- Ne hesabı? 
- KA.fir konıa.nlar beni onun, 

Q8llrdığmı ve onlardan pay aldı -
imı &ôyleyip dururlar. Tahkik et. 
mellylm, elbet eezasmı çekmelidir; 
bunca mllalOman ahalinin çektiği 
Mp onun yüzündendir! 

- Bmı1a.r yalandır; inanma? 
Bırak bu savallıyt!., Kasabaya gi. 
dinceye kadar öltlr bu .. Atlannızla 
bı,abaş nası:1 gider? Biz bütün 
k5ylü onun iyiliğine şahldiz. 

- mm aıdatımştır; ltltin bent 
aldatamaz! Elbet rllyada g6rmüg 
değilim, bana daıhl söyliyenler var 
dır. Onlarla yU~leştirtrim. 

- Sana aöylllyorum ki buna 
va.kıt kalmadan ölecektir; gUna _ 

hma gJreoeuin ! 
- Sen ka.nşma, dedim, boca! 

Senin için dahi hayırlı olmaz bu •.. 
- Bu ettiğin zulUmdilr; zulüm.. 

!erinen büyüğüdür! 
lbra.him Bey dizginleri çekti ve 

imamı :ığile bir itişte yere yık 

tı. 

- Bir hoca olmaean aeni de öy. 
• 11! yapardun; başındrud sanğa dua 

et! Dedi ve atmı eıih'df 

(Devamı 1' 

Yeni Sabah 
Hllseyin Cahlt Yalçın, ''bugUnktı 

vaziyet,, baflıklı makale.tln&l Sov. 
yet • Alman harbini bahtı. tttevzuu 
yapmaktadır. 

U:uharrlr, Sovyet _ Alman b&rbl. 
nln bllt1ln t>qka dünya hA.di8e ve 
mc.wlaleriııl unutturduğunu, Amerika 
nm harbe mUdahalui ibUmall, Japon. 
yanın vaziyeti, 1.Ariye harbi, Afrika 
Jı4rekAtı glbi meuuıarm ildnct ve U. 
çbcU plim. düftUkleriDi lııaydedaftk 
d17or kl: 

wy_. Mrp 1ı1e Milim iDla ....-ıt 
Mide mllbllem I* ımllip& ••••· 
BU kaç sla ~ Odı r• uptı ... 
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Ci~fJ.!1.YI._,._..,. ... ,,ttillJ,_,,,tıhllA. 'ı B.M~inde -ı 
~'ıı • · !Asker aileleri-ı 

Aksaray cinayeti 
----<>

Kaynanasını öldüren 
ve karısını yaralıyan 
dokumacı 9 sene 2 ay 

Dünyanın en moderni ne yardım işi· 
telefon santralı 

yatacak Aksaragda Valide camiinin 

Dahiliye ı 
Vekili izahat j 

Geçen sene, Ak.Sara.yda, km-

kaonçlık yüzünden kaynanam A.. karşısında kurulacak 1 siyeyi öldüren, kansı Nadire ile 

=da.~;~~== Mlinakalat Vekiletinhı verdiği edilmiştir, Burada kö§edeki tihi>e 
dün birinci ağır cezada. bitiril. tahsisatla İatanbul tarafında ya. ve muvakkrthaııe buakrlarak bun.. 
miş ve22 sene müddetle hapse pılacak telefon şet>ekeei tevaiyatı dan eonraki blna1arm. ietimlAlrine • 
mahkıiın edilmiştir. Ancak vaka ve yeni santral lıışaatı itine bq • başlanmıştır. Bu sahanm tramvay 1İ 

~ !· 
Nakil vasıtalarına 

ve sinemalara zam 
J 

Mali kudret\ ve bede
ni kabiliyet bakımla · 
.. ından kanuna aykırı 

da Mehmedin erkeklik gururunu lanmıştır. yoluna. cephesi yirmi, uzunluğu 
haleldar edecek mc...lıiyette tahrik Yeni iki.n.ei İstanbul otomatik altmış metredir. üç kahve, bir h. 1 
görüld w 'nden, cezası 9 sene santrali için Aksarayda Valde ca. rm, bir bakkal postane binaları 

1
: 

2 aya indirilmiştir. mi.inin kal'ŞISmdaki saha intihap bulun.maktadır. Binaların bir kıs. değildir 
_ _,;. ____ .;;...____________ mı evkafa aittir. lki numaralı ıs. 

Geçen mali yılda Zincirli kuyuda 
Tahsilat 30 milyon Bir otomobil kazası 

lira arttı . daha oldu 
~ 

Portekiz konsoloshane -
sinin otomobili bir 
araba ile çarpışb 

tan.bul santralı dilnyanm en mo _ 
dern telefon santrallnrmdan biri 
olacaktır. Santral fennin son te • 
rakkilerine göre yaptlacak.tır. 

İstanbul tarafmdaki telefon tev 
sia.tı işinin sttratle yapda.rak 1942 
senesi sonuna kadar bu iş tama -
men ikmal edilecektir. Bu yeni 
santral 20 lbin abonelik olaı:aktır. 

Son aylara a.it tahsilat rakam.. 
ları da a.lmdığından geçen mali 
yıl tahsilatının baliğ olduğu 
miktar tesbit edilmiştir. 1940 
malt yılmda devlet tahsi.lftı 
286 milyon 376 bin liraya baliğ 
olmuştur. Bu miıktar 1939 mali 
yılı bütçesinin tahsilat yekil 
nundan 30 milyon 253 bin iira 
fazladır. 

Can kurtarma 
istasyonları 

Portekiz koıısoklshaneslnlıı 1386 
numaralı hususi otomobili diln ak. • 
şam üzeri Büyiikdereden gelirken, 
Zlneirlikuyudald Asri Meımrlık ö
nünde bir atlı araıba. ile ça.rpDJIDJŞ. 
tır. 

~ 

Limanlar umum 
müdürlüğü izmir Fuarı 

lıtanbul belediyesi de 
i§tirak edecek 

İzmir enternasyonal fuarı ha... 
zırlıklarma devam edilmektedir. 
Fuar 20 ağustosta ~ılacaık 20 
eylülde kapanaeaktır. Haber ve. 
rildiğine göre fuara, bir Macar 
sirki getirilımesi için ~bbüs. 
lere ~eçilmiştir. 

Diğer taraftan İstanbul bele. 
diyesi fuara iştirak edeceğini 
diin fuarın İstanbul mümessilli.. 
ğiıJe 1>ijdjr:ıaj§tir. Böylelikle ls
tanbuldaki ıma.r hareketk~ri ve 
f5ehrİn turistiık ve tarihi ~ 
zelli:kleri hususi bir paviyonda 
canlI bir suretre maket, grafik 
ve fotoğraflarla teşhir edile. 
cektir.Fuara bu sene İngiltere. 
Almanya, İtalya, Romanya.. Ma.. 
cariatan iştirak edecıektir. 

• Çekmeceden geçen b!.r kamyon sa. 
dık oğlu Ali adında bir adama çarpa
rak ölUmllne ııebebfyet Yerml§tir. lrleç. 
hQl kamyonun toförll aranmakta.dır. 

• Şehrimizde tlç tane alqam ticaret 
mektebi t ııl8 olunacaktır. Bunlardan 
biri Beyoğ u, diğerl latanbUJda, Uçüıı. 
c1lstl de Anadolu ya.kumda olacaktır. 

• Tevfik Fikretln Rume.ıllWıarmda. 
ki aşiyanmm bir müze haline ifrat e.. 
dileccğini yazml§tık. .Afiyamn blna 
vaziyetiıı! tetkik etmek üzere giden 
heyet tetklkler:lnl tamamlaınqtır. Dt,. 
ğer tarattan Tevtı.k Flktttln refikası 
keadine alt bir çok eşyayı buraya kon 
mak 1lzere inkılap mllze31ne teslim et. 
m~tir. Bunların aramıda Tevfik F1k. 
retin kullandığı zat! e,ya bulunduğu 
gibi vUcuda getlrm.lş olduğu tablolar 
da vardır. 

• Şehrimizdeki mtıteabhiUer tara. 
fmdan bir birlik teşkil edileceği yazıl,. 
nı t.L Birliğin nizamnamesi hazır. 

!anmak makaadile bu batta içinde tı. 
caret odasında bir toplantı yapııaca.ır. 
tır. 

• t1ünden güne genifliyeD Polatlı 
§ehrliı!n bugUnkU harltaımım ve ml1ır. 
takbel inklfa1 haritaamm :yapllmaaı. 
na kar;ır verllmllUr. 

• Belediye Zincirllkuyu asri mezar .. 
iığının etrafını tamamen duvarla çe. 
Yinn lN ve mezarlığa büyük btr mer. 
mer kapı yaptırmağa karar ~Ur. 

Çarpışma . SOD•md.a otamobilin 

1 
ön kısmı, ara.banın da. yan tan.fı 
pa.rçatanml§t.tr. İDl58nca zayiat oL 
mamr.ştır. Şoför yalralanmış, San. 
yer jandarma kumandanlığı tah
kikata başlamıştır. 

Münakalat Vekili 
Bu sabah Trakyaya gitti 

Pazartesi gUnü Ankaradan ,elıri:ml. 
ze gelen mllnakallt vekili Cevdet Ke.. 
rlm !ncedayr, buradaki tetkiklerini 
bitirdikten sonra bu sabah o omobil 
Ue Trakyayı. gitmlıtlr. Veklı, ',frakya.. 
da. bir müddet vek&lete bağlı mUessc. 
aeıerde t tlilk er buluzidukt.ıuı aon
ra. ;,ehrimize döııtlp ADllBr&ya gide. 
cektir. 

Bir idam kararı 
Katilin çaldığı para az 
olduğundan 30 seneye 

indirildi 
Geçen kurban bayrammın i.. 

kinci günü Usküdarda bakkallık 
yapan Kemal dükıkinmda. beyni 
patlamrş olarak ölü bulunmuş, 
ta.hkiıkat sonunda arabacı Şadan 
adında birisinin geceleyin dttk
ki.ndan hırsızlık yaparken Ke. 
mal tarafmdan yakalanması Uzıe
rine kendisini başına dirhemle 
vurarak öldürdüğü anlaşılmış, 
Şadan yakalanarak ağıreeea 
mahkemesine verilmişti. 
Şadanın dUn !bitirilen muMke. 

mesinin geçen oelseeinde müddeiu 
mumi kendisinin itiraf etmig ma.h 
keınede dilnkü kararmda katili 
idam cezaama çarpmıştır. Ancak 
~alman para.nm. 6 lira ~bi 
aız miıktarda olmasl ta.bfif sebebi 
sa.yılmış ve ceza 30 sene !bapile 
tahvil olumnuştur. 

Türk gramer~ komisyonu 
toplamyor 

Maarif Vekillijinin teşkil ettiği 
komla~ temmuzun 'l ncl gtıntl 
Ankara.da. çahşmaya bqlı:yacaJttır. 
Tahsin Bankooğlumm hazırladrğı 
gramer üzerine d6rt l'(1se yakın 
miltalea gelmft ve bunlar tasnif 
edilerek Tllrk g.ramerlııfıı eeaa me • 
seleleri teeblt olumnuttur. Bunlar 
tetkik edilecek ve bir karara 
bağlanacaktır. 

raldanna pek .. glrdUel'. Bmmi ~ baldJd maıom.t almak lstlyealtt te. 
llllerdtın vazlb bir mana !,llkarmaja reddilt içinde. 
bizler için lmkAr yok. Yalmıs Jı:aybedl Blr ~ vana o da bu terfıddödlbl 

loo tl\yyare ve tank •:rdan ba.kk:m- uzak sliremlyecefldir. Bir hatta dalla 
dakl rakamlar pek m 1 FakM bu geçene harbin ne şekli aJacaiı az 
babta nud utlam ve objektif bir n. ~k ~bWr. lllMWI ..... olmJ3ıan
ktr edlDmell ! Toprak kaalıo ve ka.. lal' UJ'hln oetlce1erhll döflirllldllttl ye 
,.....,.. ... kontrol etmek kalıU. Faka& talırlp edllcllji iddia olunaa tayyara 
tPRsl ,,.,_ tayyarelerin •:vnmı ...ı Ye tMklMm •yılan De dfıitl, ordalıa. 
aaymall f Her lkl taraf bbiblrlnln ta. rm ertıtftderl merhalelerin ellemmlye. 
mamm :u~ remlnat veriyor. Ar::.dakl ıı Ue öfıoerler ve balla göre taraflarm 
fM'k o lııMııır büyük ki bir tanllD ya. nmkavemeti ve mieadelenla dfıft:m 

IMd lııel' ...... *' lılıteml,.,.ek Mt&. Uldl1llıla bir fBıılr e • 'te 187 ... 
~ Beldi 

Yeni tes·sat yapacak ve 
motörler alacak 

Limanlar umum mildtırIUtU. cazı.. 
kurtarma iatasyonla.n ve talıllsl7e ve. 
saiUncıe mtlhim deği§ikllkler yapmağa 
ve bu mllhim işin en kullantşlı btr ha
le getirilmesine karar vermiftlr. 

Öğrendiğl.mlze göre bilhassa Zoıı,. 
guldak ve Sam8Wl i&tallyonlarmm ba. 
zı aebeblerden dolayı ve bunlarm ye. 
rine Bopzm Anadolu cankurtaran 
mmtakasmda istasyonlar te.sUd. mlllıa. 
alp görtilmtışt!lr. Aynı tipte ve kAg1r 
olara.k yaptırılacak bu iata.Bl'Qnla.nn 
bChcti l 000 liraya mal olacaktır. 

Aynca. -cauJL-.. "' 't • na
te!fkil1itınm motörlü vasıtalarla to.k. 
viyesi mukarrerdir. Denizbank zama.. 
mnda 20.000 liraya Almanyadan ali • 
nan ŞıJe 1aimll cankurtarma motörU 
bir çok tecrübelerden sonra bu işte 
kabili itıitfade bu'unmam.ıştır. Bunun 
için bu motöriln hizmet motörü ola
rak kullanılması dUşUnlllmektedir. llk 
imkAnda sUratli, kaza vkuunda Bo. 
ğazm her ild ta afma çıkabilecek bir 
açık deni motörU rnUbayaası takar. 
rUr etmiştir. 

Kaymakamlarm terfıi 
temin olunuyor 

Ankaradan bildirildiğine göre, dev. 
let memurl:ırı aylıklannm tevhit ve 
teadUJ!l hakkındaki kanuna ek kamı.. 
nun ikinci maddesine bağlı cetvelin 
değiftlrilmesf hakkındaki kanun lAyl. 
hası n!Aka.dar enctımenlerden geçerek 
Meclis t.:muml heyetine vkolunmu§tur 
Dablllye enctimenl mazbatasmda ez
cümle §(Syle demektedir: 

Memleket ldareainde btlytık rol sa. 
hibi bulunan kaymakamların kadro 
ek.ai.kl'ğ'l yQztl.nden yıllarca. bir derece. 
de kalıp tertl edememelel'i tecvize 
11ayan görWemlyecek ahvalden oldu. 
ğu gibi faal bir hizmet olan kay. 
makamlıktan valUlğe terfle yol aç • 
makta, memleketin yllkaek menfaati. 
ne uygun bulunduğundan Taki teklif 
aynen kabul olunmu§tur. 

Topkapıda yeni asfalt 
meydan 

Belediye, Trakya a.afaltmm ba§1an. 
gıç noktası olan Topkapıda tevatat 
lflJd ikmal etmek tızeredir. Şimdi bu 
rad& yeni a.ııf&lt meydan ve tretun.r 
yapdaeaktır. 

yet ha.rbinln ilk neticelen,, ba§lıklı 

makal<:slnde ezcümle diyor ki• 
"Abnan • 8ovJ'e( harbi, Almanya. 

nm YÖCllda gettrmek lsted.ltl Anupa 
birili'- fikrinin tallalmlmna dotı'u kuy 
V• t.ıı bir admı atıınaımı:ı eebeb olmut 
ıor. Almanya Sovyetlere karp açtı~,.. 

harpte mu tfak oltmıa, A vrapa bir
li iti .ftkrinin tahakltuku kolayJaemq 
olacaktır. Ve o vakit~ dmıok. 
....Uere kal'f1 da bMtlll A vrapa namı.. 
na konuşmak bakkmı kazanaealdır. 

Fakat bu harbi kaybedene, Avrupa. 
nm nuıJ bir Aklbete slil'üklenecettaı 

~ ...................... ....... 

Ankara, S - B K Meclial dtın toı -
lanmlflır. 

Celaenin açıı'I"'' mlltealdp Refık 
İnce (lılaııisa)Dm asker ailelerine y r 
dmı h&kkmdak1 llUBl takrlrhıe dahil·. 

ye Tekili cevap Tel'JIÜI, ezcümle şöy. 
le demi§tir: 

.. _ Sayın arkada§mı araaıra da.bi

liye veklletiııi nizama ve kanuna rı. 
ayetk!.r olmak ııebebile taltif buyur
dular. Bu defa kanundan aynlcbğunı. 
za zah.ip oluoyrlar. KendileriDe temin 
ediyorum ki bu sefer de kanwıdan 
aynlmac:hk, Kemali dikkat ft itina 
ile bunun üzerindeyiz. Bisim fiarımız 
budur, bqka türlü 7apmamma imkA11 
yoktur. Biz kemali ~e bıı 
1.§ID eN.lleD kanuna mutabık olduğu 

kanaıt.tindeytz. Arka.d&§DD buyurdular 
ki, wı numaraıı kalumun bab.lettı .. 
ğiml.z maddealnde bir tıkr& Yardır k 
ora.da bedeni kudret ve maD kabiliyet 
aranır, bu karar bu kayıtlardan tec 
rlld eı:mi.§Ur, uzakl•om'§br buyurdı • 
lar. Hayır, u.zakl&§Dlaml§ tamam ... 
riayet et.mı,ur. Askerler mu.teanadır 
der, bundan da 11zakl&1m'lbr buyur. 
dular. Hayır, efeııdlm. onu da malı!'~· 
tutmuştur. Belediyenin karan fUdur: 
nakil vasıtaıannm biriııcl mevkı:n 
ve sinemalara gelenlerden almır. m .. 
zlm memlekette Da1dl Ya81talao:mın 

bl.rlııcl mevkiiDe ve sinemalara gitnıek 
zannederim, tkUda.ra deWEıtiıı en Ziya 
de J.nanılacak olanl&ndır. Kudret J;a. 
rmeal ~,..tr h•1,.,.D.,, AAho. "'""._,"'. 
B1 zor bulllnur. Beden! kabiliyeti 
ınal1 kudretin lk1slnin beraber bulun .. 
maaınt kanun p.rt k ()'ID&DU§tır. Bır 

adamın yalnız malt kudreti mtısatt o. 
lur da'. bedeni kabiliyeti yoktur, mu. 
kelleltir veyahut bedeni kabWyet! var 
dır da mal1 kudreti yoktur, mUkellcı 
tir. 

Trenlerin oirlncl ve ikinci mevlm,. 
bın , oncmaya gider. Bu adamın n . 
li kudreU \"ardır. Bedeni kablliyetın 
aram~ğıı. lllzum yoktur. Asktır, vesı. 
kasını gösterdiği vakit muaftır. Son. 
ra b ediye mcclliıl.eriJıln ıUrazlan lt.l 

kik etmesi lAzmıdır., buyurdular. Bu
nu vermekle mükellef olan herhaııgı 
bir zat. bir itirazda bulunursa. bu m .. 
razı tetkik edllmlyecek del! ildir. Bu. 
nu beledıye encümcııleri tetkik edecek 
tir. 

Biz şundan endl§e ediyoruz: Bir zat 
trene biniyor, derse ki ben trenin pa. 
rasını veririm ama asker a.ileelM yaı. 
dınu vermiyeceğim mUeyyl.demiz nt. 
dlr Blnmlyec ı.n demek m.l? hay ıı , 
bunu diyemeyiz, işte bu. kanuna mu. 
gayirdir. Ne yapalım? o kadar kala .. 
balık arumda bir zabit varakası mı 
yapalnn? HerkeB1 bu kadar iz'aç edt
mem. Böyle bir vesika olmadan hangı 
tetkik mPrciine gldebflirlm? 1ııte ara. 
dığım noktalardan blrı udur. Diğer 

bir nokta. Herkes bulunduğu yerde 
yardımla mUkelleftir. Her hangi bir 
adam fillen gehlrden, köyden kalkınış 
gclmi§tir, vesaiti nakliyeye bindi diye 
alacnğIZ, bu suretle bu zattan müker. 
reren ıı.temek hakkml babı değiliz. 

l§te kanuna mugayir bulduğum nok. 
talardan biri de budur. Bu ,ekllde t -
terruata ait baZı noktalar var, onların 
halli tıe utf'qıyoruz. Yoksa e.asta 
kanuna mugayeret yoktur.,, 

KABU L EDiLEN KANUNLAR 
Bundan soııra lıleclll, TUrklyenin 

Budapefte panayırına lftlraki maaraf 
uırmı ka?fllamak OF.ere llacarlııtana 
g&ıderUecek 15 bin Ur&Dm tarih sıra .. 
sı beklenmeden Türk Kacar kllringin 
den tesvlyesl hakkında Macaristan bil 
k1l.meWe yapılan &Dl&§lDanm tasdiki
ne alt kanun ıa.ylbasmm iklDcl mUza. 
kere.sl41 yaparak kabul eJ1em.l§Ur 

lıleclia Haliç vapurlan ifl•tme lnhl. 
sarma ait kanwı llyihaıdle hariçten 
aatm alman buharlı ve mot&itl ge. 
mllerle memlekette yapılım mUmasil
lerl için getirilecek etyaııın gtlmrük 
resminden muafl)qıtiııe mütedair ka,, 
nun hUkUmlerinlD meriy<:ıt m11ddetın1n 
temdidlne Ye beıedlyelerle bunlara 
baltl mileaeseler ve belediyeler be.n
kaaı memurlan tekaüt sandJft teşkl. 
llne alt kanun llyibalarmı mtıatacelı. 
yet kararfle ~ ve kabul evle. _.. 
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Şimdiki Alman -
Sovyet harbi ve 
Napolyonun 
Moskova set eri 

rafın ayru kuvvette modetll ,,__ 
talara sahip bulunduğa düıünü. l~•VJ4-...llanclMli f 

•e;~ı:..::::•:=n- Japonganın Refah General 
tcte.. • • a 24370 k 

ı~"'iu,·~1:·v1-.iTt.~I ararı vapurunun Vavel 
türse ha hususuu yapılan mukaye
se iı:ln yegane esas olarak ele alı 
namryac.ağı anla§rlır. Zira bu tesir 
lz.afidlr \C her iki taraf ~in ele 

tr ...... ::... =rj Hariciye Nazırı bat • :..... ,. · ~ · ması H. d. f d 1 .:n.a.. n ; •• ;.· Milletin sakin ve ın ıs an or u arı 
~ ... ""Y• yer' Vak'ıt maruaım Alman ve llalyan lilosunıın Başkumandanlığı-

\"aridclir. 
P&kat bilhassa gaye ve netice. 

si itibarile bcıneyiı iizerlnde Mil 
imli olan faktör, sadece askeri 
telnıik karakterde olmayıp siya.si 
mahiyettedir. Gerek siyasi gerek. 
se bunun netlccsl stratejik emel
ler ltiba.rile lnıgünldl harp o za. 
manki seferi tam minaslle lıatırla. 
tır. Çünkü o zaman da alabildiğine 
geni13llyen ve bütün kıtayı hlUdml. 

y<ıti altına almak isteyen bir km -
vetle \'atruımr kanş, kanş nıtida. 
faa eden bir kuv\'et \ardJ.. Bu iti. 
barla hemen hemen hl~ de deği.'1k
lik yoktur. Maamaflh borada bir 
n0\1 değicılkliğin olduğunu unut
mamak liznndrr. 

Surigede 

Müttefik kuv
vetler yeniden 
t v·yeahyor 

Beyrut tekrar 
bombardıman e ıldi 

Lonura, 2 (A.A.) - Salıihi}etlı 
kaYllaklardan blldiril,ı;.-;.n._ -S . ""'6U.0Ç go re, 
~yeden müttefik k.tta.1a.ra. tak 

":lYe ~uvvetıe.rinin gelmesi sın-L 
l'edekı seferi tacil ed~'.-.. Cess:n ...... -..a.tU". 

e mınta.kasıııda. müttefik 
kıtalar hu köyd iki kilometre 6-İ· 
~de bulunan bir Fransız mevzi. 
inil ele P~çirmi:}lerdir. Havan top. 
a.nnın at< . Jl 'bI 

l 
1 e r mevziden çeki. 

en müttc ik k 
h . rt.alar bu m~i "O 

l'allda tekrar alm•"lardır 
Sabit -.... . 

taı nırt. ka5mda müttefik ıo 
a:r tb:ndi Damur' ek na gelmiş un P yaknu.. 

"1.1 2 buluı ı. orlar. 
• ~ (/\, • ) - Bu-": 

ıl n F'ra~ <>"n neşre. .... or··: 
\ ti n :sur t l ind ~~ kuv_ 
r<:Uer ;arfı~~_,?olfuıde bUyUk ga.}-

e ""''İl)l erdir 
kal'6r yapılan çok . • TüdmUre 
lara ra • aıddetli taanıız 

. {Oncn bu şehirdeki • 
ganıızonu ın ka. Fransız 
etmektcd I v mette devam 

1 
• rakta.n Fra 

tlerliyen 0 .• t boyunca 
lllühını bir İııgi. 

1 f', . ..,, ....... _ 
ııı mu _ 

mı 1 rdir. Cenai:>İr~~ 
ın 'Uln ~a Fra 

sız km en tn iliz ileri karan. 
kollarını ı cate mecbur f-•-ı • 
di ~er r. • -

b llercayun nıınt.ak:uımda Bahilde 
~ iki Uıra!ça. topçu faaliyeti ol. 

tıı11ştur. 

~ız hava kuwetıeri düşına.ıı 
t<'ickk:Uller:ine karşı billıaSM Tüd_ 

llı.ür mıntaka.smda taarruzlarına 
deVanı etmiştir. 

l.ngillz ha.va ku~ Uerl dtin gece 
8eYrut Uzerino ycıu taarruzlarda 
buıuıunU§tur. :lngili.z bombardı • 
n:.an tayYareleri bombalannı evle_ 
l'~ ve liman i17.erlne atmlljjlardrr. 
Sivıı halk ara.snıda birkaç ölü var
drr. 

Ll>ndra, 2 (A.A ) - Londray.ı. g<>ııe.. 
: Dö Goltııı umumt kanı.rgA.hından 

tlirildJğine gl5re Şamm dU§IIlan ta. 
~t~ııan bombardımanı netlceslndc 70 

1~~1mll§ 29 ki§l ::varaıanmıştır. Bun. 
va n bc41l& birçok ha!lt yaralı da 
E~ Emevtye camll ile Sal!baddlni 
b inin ttlrbeaf civanna dllşen bom 
aıardan 10 ev Ylkılmi§ 12 ki§i ölmllş 
Ur. Ycnlden dllfman 
rıı.ıanu bomba taratmdan bu. 
d.lıneat laı&nı rdmıaııma te,ebbüB e. 
d•mllftrr. 118 lleJ!linde nefret uyan. 
len &enıpatt ttetıkıere karıı hlsaedl. 

ldkat nett0 ~· Yapılan tet. 
Alman ~ bombalarm 
mıştır. Bulunaza lıOnk olduğu anlll§Jl. 
tan mamuldUr, ~P&rçalar tunç. 
tunç kuJ!anı1wnı&ktacın-~balarmda 

o--... 

Bir ispany;ı 
k•zllhaç livası 

Sark ce}>hesine gidiyor 
ııı~ J (AA.) - Bir İspan:yoa kı. 
~~ u.._ fU'k eephealnde cereYan 

ti " llıUbarebeJere gönllllt.ı olarak lt
l'llk ıçtn l11panyo1 makamlarına mo_ 

racaat •tm• ... ---- .,~. 

Yeni N · - ep-1yat: 

.Bu Perde ve Sahne 
t ~ &Yhk ainenıa ve tiyatro me4 mu. 
1' ~~uz aayw birçok reslmler
t kbı ~İçinde Sellm Nllzlıet Ger. 
'1tı~ et Feridun ESin, Muhsbı 
alztbı Ull,'Vaafi R.Zobwıuıı,Mefhnret 
11n..; ~t Moraym, FUruzan ee. 

~etıı yazıları ,·ardtr. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
müttehit kalmasını Bu kayıpla bir d 

tavsiye etti I".. b I na tayin e ildi b•:=00:ın;;~k:~:e:; a dl\881 U unma- Londra, 2 (A.A.) _İngiliz baş benzetenler ,·eyahut aksini iddia. 
Tok~o, 2 (AA) 

mi bir be • . - N!!§redilen res. 
Y&nnaınedo bUdlr:lldtM-e ...r re bu Eabah i 6'" ew• 

lan to 
1 

mparator nezdinde ya.pı 
P ant.rda hal'"--

..., b idi 1 k""' t d . i ·-" dan 1 da bulunanlar pek ~ktur. Bu rnc. 
dıgı i . ri iyor ~~v;ı1n ı::s~<Uo~uıa:e~a- sele bizim rnatbuatmıızda da bir 

kumandanlıb'lJU!. ve general Au - münak&.,a rDe\'Zuu olmu!Jtur. AksL 
Berlhı, 2 (A.A.) - D. N. B. bil- chinleck'in de onun yerine orta nJ iddiada bulunanlar ı 1 sadece " 111 i uuuoır vaziyet ve 

s .} ıuıetc al• u 
1 

ın hlm bir karar n-
ı nu.,tır. 

dlri.)'or: şark kuvvetleri başkumandanlığı. Mkeri teknik ve ııtratejl bakımla. 
Tür!t "Refah., vapurunun şarkl Ak. na tayin edildiğine mütedair ola- dan 

l.onılrn <> (A 
d 

N .A ) - eu....ı•n Tok - rak nc.~edilcn tebll"de ezıcllmle nn ele alarak bugUnktt modem 
d niule balml§ olduğu l;ıllcilrilmlştlr. .,. o 
Bu h..ı.berln ne§rinden biraz aonra, İn. Şöyle denlimektedir: ve ~k fferi makineli ,·asrtalann a A.!m t>" 

:ın - Rus harbi hnltkmda lx>. 
Yana t.ta bul unan hıır!ciye nazın Mat. 
suoka Jann:ı. · •·v· .} anın dUnyn umu mı var.i. 
Y tinin 5 YJ'inl takip edeceğin! euyle-
mlştir. 

gillzler, h !: b!r İngiliz dcnll:altısmın "Kral, general Sir Archlbald zaman \'e mesafenin ehem_ 
bu torpilleme ile alakadllr bulunmadı. Vavelin Hindistan orduları baş • mlyetinl hemen sıfıra incllrdlğlai 
ğmı be_yıı.n etml§lerdlr. Alman askeri kumandanlığında ve umumi valilik ve bu itibarla bagUnkU Ahnanya· _ 
makanılan ııu elbet üttrine ruızarı ıcra konse;>i azalığında general So et R h rbl ll N 

Matauoka Uıılan llAve etmiştir: 
''İntibaım §Udur ki gÖZle~ ö.. 

:ı de ''<' dünyada bilhassa Çinin şar. 

Sir Klod ...,~inlek'i istilılAf etmesi • ''Y osya a e apolyo -
dlkkaU celbetmektedlrle: ki, denlzal.. """!I f rl ----..:ıı- bi ve general n..~ft'ek'ln de onun ye.. nun se e _ _....._ r benzerlik 

Napolyon Avrupadaki zaferleri.. 

ni bllyiik Fransız ihtlliline med. 
yundu. lnlaliba Jcarr;ı olan bu sem. 
pati mevcut olmasaydı, Napolyon 
belki de o bdar geni,Uymdye. 
cekU. Böyle olunca netice be)mnm 
elan ba harbin Napolyon selertne 
benııemcst üzerine müessir olu 
bir imli olarak telakki cdllmeel 

da c ddcn fevkalAdc hAdls~ıcr ce
reyan et el tcdJr. Bu vaziyet bizi 
doğrucıan do~ya alakadar etmekte. 
dir . ., 

tı harekAtmm tanzimini bilen herkes ~ 
için, bu derece kısa bir zamanda ha. rine orta şark bfı.ekumandanlığma al'IUl3.llliyaC& söylüyorlar. As. 
rekatta bulunan dcıı1zalt11ard:ın haber tay.inini tasvip etmiştir. keri telmlk bakımından o zamana 
almanın imkA.nstz oıduğu maltlmdur. 
lngillzlerin bu garip ve tevkalAde se. 
ri beyanatı, kendilerinln vicdan rahat,.. 
aızlıklannı isbat etmektedir. 

Bu tayinler harple alAka.dar ta. nlsbetle bir Hıçak asırlık Derle
yinler olup askeri vaziyetin ileri· 
de göstereeoğı inklşa!a tabi bu _ menin tesirini böyle bir makaye. 

Matsuoka Japon mllletine hJtap e. 
der k millete sakin ve müttehit kal. 
masnu tavsiye etmiştir. 

Junmaktadır. • se yaparken muhakkak ki beeaba 

Nazır lmpanltorluk konteranamı 
nıUtea.klp bu beyanatta bulunmU§tur. 

Alman ve İtalyan makamlarının in., 
cedeıı inceye yaptıkları bir tetkikten 
aonra, Alman ve İtalyan harp fllOBun. 
dan bl• cüzlltamm Türk Refah vapu.. 

nıııun kayıbı ile her hangi bir al~ 
olabilmesinin tmklnım bulunduğu be. 
yan olunur. 

Littelton'un tayini de bq. katmak icap eder. Fakat ba teet. 
vekalet tarafından neşredilen bir rfn her Ud taraf için ele aynı ıte
tebliğ ile şu tanda blldirlbnekte • kilde \-arld olduğu daha hff Ud ta. 
dir: 

icap eder. 

Batınlan "Vapur 
dolayısile 

Amerika Almanya-
dan bir milyon dolar 

Tazminat istiyor 
Novyork, 2 (A.A.) - Vn§ıngtondan 

Amerikan gazetelerine gönderilen bir 
telgrafa göre Amerika, son günlerde 
bir Alman denlzaltısı tarafından t:ıa.. 

tmlruı Robin !ıılur AmerlkA vapuru ı. 
ç!n ı milyon dolar tazminat Lııtemek.. 
ted!r. 

N--1..;-

tanınması Amerikayı 
alakadar etmiyor 

Paderevıkinin ceıedi 
Ne,-york, 2 (A.A.) - Paderevs 

kinin cesedi cuma gıinU Vaşing -
tonda.ki Polonya büyük elçiliğinde 
halka. teşhir edilecek ve cumarte
si günü Arlingt:on n- ımu-lığmıa gö
gülccek ve harpten BOnra Polon -
yaya nakledilecektir. 

lngilterede bir tren 
kazası 

Kral Oliver Litteltan'm dev. 
let ~rlığma tayinini tasvip et -
:miştir. Littelton harp kabinesi a.. 
zası olacak ve harp ka.:binesinl or
taşa.rkta temsil edecektir. Littel -
ton orta şarkta, aııkeri harekat 
hariç olmak üzere harbhı bu mın
takada. almmasmı icap ettireceği 
bütün tedbirleri harp kabinesi 
namma. ittihaza. saWı.iyettat kı • 
lmmışttr. 

Beyrutta 
Mühim şahsiyetler 

tevkif edildı 
Kndös, ı (A.A.) - Vi§t makamlı... 

nnm Bcyrutta bazı mtıhlm ,.ıı.t,-et. 
ler1 tevkif ettikleri otrennmifttr. Bu 
phstyetkr, 80D nlhnayt;ıler eımumda 
v~ ıatalarmm §Chlrden çekilmesini 
l!t:tycus -·~Jnaa&r aramnda mü. 

Vaeınıton, 2 (A.A.) - Sah gQnkü hlnı gazetelerin sabtplerl, muharrtl1er 
gazeteciler wplant.ısında Sumner Vela avukaUar ve eski Lllbnan maarif na. 
beYD.n&tta bulunarak, Japonyanm hl. R lt 1 •ı• zın d& bulunmaktadır. 
lllayc <ltiği Ç1n hUktlmetlnln Almanya UZVe yann ngı ız Bazı haberlere gl5re Vt-' kuvveUerl 
ve İtaı "il • hi d k • r ya taraflarından resmen tanın. ' mı etıne tap e ece Mercayunu tahliye etmeden evvel İn-
~11 °1maamın Amerika ile .Japonya Londra, ! (A.A.) - Burada öğre. gillzl••r hesabına .;alı§tıklarmı baha. 
bir ~n arasındaki mUnaaebeUerde hiç nlldlğine göre Ruzveıt f Temmuzda ne ederek birÇok k1m.aeler! kur'IW1a 
Jnlfu:.~l§lkllk yapmyacağını ııöyle. ı 1ngiliz mtlletine hitaben radyoda blr ı d ml:;lerdlr. Bunlar arumda iki de 

nutuk aöyllyeoektlr. ka.dm vardır. 

.
1 
~ib, Nıttinin lbu gekilc1e 

o uın. 
Etnı Ullden mUthiş rakipleri olan 

liyo Veya Sopinofun tesirleri 
olnuuıı §U b 
caktrr P esf daima baki .kala • 
ibu • lılUht meldir ki Avrupanm 
n ;;ıa lrtanyatizörleri kendileri· Yn .. ı 
~arşı tehlikeli bır rakip halinde Casus mektebı profesörlerinden 

o ya .sıkrnıe olan NittJyı bizzat İsveçli 

Çc\1reını 

B. D. 

mruıya.tıze ede l\1engham 
rükle"''" rek bu lüdbete sU • • 89 • ......ı olsunıar 

Bununla be~ • lat'a.k, hunlar en korkunç ve en 
kınd kat· b' r, bu cihet hak. 
lM. kt 1 ır §ey edyleıneye im. müthiş öltimler saçacaldardır. 

n )O ur. Bugün manyatizörlilk Jıen.Uz po. 
Fa.kat, N'itti her lıs t _kuiğıne girecek kadar inti _ 

ne şekilde mah. 
-..olmuş oluıııa olaun ~rli. . §ar ve taammüm etmiş değildir. 
casuslukta tatbik ' go .Uyor kı, Fa.kat Avrupada 'bu harpten evvel 

. a be.ştanılan man 
yatizma yeni ha.rt>in en tehlikeli • de bazı büyük cinayetlerde man-
b.ir u:suliı cılanık inkişaf etmekte. yalizörlüğün tatbikı göriHdü. 
dir. Manyat.i7.örlilk cinayetlerden bir 

lnsanın fı.dct ırad ,_ dcnbire casusluğa, tedhişçiliğe V" 
• auvvetıe 

ı inin yeli r>mediğı ışlere on . sabotaj işlerıne intikal etmiş bu. . u ıra.-
dest dışında hır ta.kate Yilkselteeek lunuyor. Pek yakın lbir istikbalde 
usullt>r ipt etmektedirler. manyatizrnanm !büyük ameli fay. 

Bu !! ti' hakikaten harikulide dalan görülerek, yalnız cinayet ve 
denilecok ilk muvaffa.kry&t.Jer gög_ sabotaj gibi menfi işlerde değil, 
~nni.ş olan Emiliyo •P So,>inor bili.kls cinayetleri ve canııerı ko. 
gibi mucid <'.Mıuılarm İl.ldbet.Jen val.amak iç.in müsbet olarak polis 
ne olacağı şimdiden kestirlleın~ akademilerinde de tatb!.ka baş -

!anması hiç de ihtimalden uzak 
Fa.kat büyük neticeler alındığı değildir. 

gdrüleıı bu sıstem daha ZlYade i 
Burada, bir ıstitrat olarak, ye. 

lerlediği ve yen.i yeni mensuplan 
çıktın takdirde dünya şehirlerin n.ı Avrupa harbi casuslarının man 

Yatizma fikrini nereden aldıklarını 
de SJk Slk yüzleri 83.JlMM ve göz. kaydetmeyi de faydadan 'hali gör. 
lerı deli deli parlayan. insandan müyoruz. 
bir nevi korkuıu; otom.ıı.tlara tab -

Zira., evvelce do l§&I'et et~riıniz 
vıl <edilmiş kımselerın dolqtıkları. _ ..... , 0~· bugün gayet yeni gürünen Vt: 
w, yapılamryaca.Jc işleri yaptıkta. uıaana ha~t veren bu uaul ha. 

nru, etrafa dehoet verdlltlerinl gö. Jtlkatt~ buı milateena ci.nll~en 
receğiz. örnek alın.arak harp :l§lerine tat • 

Belki de yatmkl ordularda, bu. bik edilmiştir. 

günkü paraşntçtı .lntaıa.n gibi maıı Daha ı 919 da, yanı geçen cllıım 
ya.tize edilmiş kıtalar bulund.anı • haltııtni takip eden 'M!llelelde &. 

hemyada Jozef Batayef i&minde 
bir adam yakalanmıvtı ki ı.>U adam 
birçok genç kızlar ve kadmlann 
katiliydi. 

Gözle'd çaylak gözlerine benZi. 
yen bu adam, Bohemya şehirle • 
rinde bir hayli genç mlar ve genç 
kadmlar arasında dehşet uyandır

mıştı. 

Zira. bu a.damm dilediği kadına 

yaklaştığı ve kadına bir şeyler 

söylediği, o genç kadının da isteır 
istemez katilin ayağına gittiği fit\. 

Yi olmuştu. 
Bu suretle 14 genç kadın, ceset. 

lc>rl feci 8W'ette parçalarunış ola. 

rak, ibulunmuştu. 
Polis evveli bu şayiaların uydur 

ma olduğuna, sırf kaduılarnı ha • 

yalmden çıkma bulunduğuna huk. 
meıt.mi<ı, lakat bu vah§icesıne cina 
yetler biri birin! takip edince fe\. 
kaliı.do tel3.şa dllşülmllştll. 

Polisin blitün gayreti bir tıetic 
vermemişti. Kimi katilin yaşlı, 

saçlı sakallı, ,~ı bir adam oldu • 
ğunu ve §ehlin civarmdak bır or. 

manda yasadığmı, geceleri şehre 
inerek bilh&l!l88. genç kız veya genç 
kadınlan böyle son derece C6ra. • 

rengiz bir şekilde avladığmı hldlR 
etmelı:teydl 

~ de en ....., sene w. 

Vişideki Sovyet 
hariciye memurları 

ispanyaya hareket 
ettiler 

Londra, 2 (A.A.) - lavfçre radyo_ 
sunun verdiği b\r habere göre Sovyet.. 
ıer blt'iığlnln Vi§ideld btiy1lk elçfsl 
ve elçilik memurlan lspanyayn hare
ket etmişlerdir. Büytık elet ve elçilik 
memı:r!an Fransanm :Moakovadald e~ 
çllerl\e clçlllk memurlan Sovyetler 
birnmnı terkedinclye kadar lapanyada 
kalacaltlardrr. 

Portekizle Jıpanya 
iktisadi bir anlatma 

yaptılar 

Uzbon z (A.A.) - Dün SaJmrta 
lspanyanm Llzbon bilyllk elçlsi ara
sında bir Portekiz • hpanyol lkUSad! 
ve mall anlqmuı lmza edllml3llr . .An 
lqma mucfblnce İspanya Porteklzden 
birçok mo.temleke mahaul&tı mUbn. 
yaa edecektir. 

gayet ya.1oşiltlı bir adam olduğunu 

söylUyordu. 
O derecede 'ki bir defa yaklqt.ı. 

ğı bir kadını Adeta büyülüyor, ka
dın btltün şuur ve muhakemesıni 
kaybederek bu canavan gayrilhtL 
yari takip ediyor, feci akıbetine 

bir kuzu gıöi kendi ayaklarlle gi . 
diyordu. 

Esrarengiz katile hl9bir suret le 

mukavemet edilemediği, adamın \ 
scc,:tiği kadını mutlaka bllyUle4iği 
rivayetleri yayıldığı için bilha.s , 

Moskovada 
lngiliz heyeti ıle 

Pratik mahiyette 
işler görüldü 

Mo!lkO\'B, % (A.A.) - Diln, lngdlz 
heyeti azalariJe Sovyet mUme.sslllerl 
arasında pratik mahiyette ışıer glSrUl
mü§ttır Mllzakerelerin ilerlemekte ol 
duğu öğrenılml§tir. Heyet Moekovaya 
geldiğinden beri ilk defa olarak ln. 
&fllz bUyUk elçisi Sir Krips taratın. 

dan verilen zıyafete iştirak etmi§ ve 
bu nıüaasebeUe umumi btr toplantı 

7&PılDU§tır. Hariciye keoml.ııer muavı.. 
Dl Vıpnsld bar:lclye komtaerllğl. mnu
ml kAtibl Solotef, tıc&ret koml9erll
flnden bir mOmeaall, general Gollkof. 
general Savfnot, Sovyettlı&va kuvvet
len kumandanl•rmdan genera.l Pet. 
rot, Denb SrUbat subayı yllzbqt Zat
aef ve ııalr irtibat subaylan toplantı. 
ya 1§Urak etmişlerdir. 

Amerika, Tllrklye. lran, Çin büyük 
.. 1cnerne İsveç elçtsı. de daveUller ara. 
ıımda bulumnakta idiler. 

:M.Ull mQdafaa, be§ler komiteıdııln 
tam zamanmda tc§kll edildi#! kanaati 
vardır. Fabrikalarda bir çok toplantı. 
lar ya.pılını§ ve lngillzlerln "barı> ka

binesi.. ismtnl vcrdlklerı befier kornl
testnııı teıklli i§çller tarafmdall allDlıt 
laDDU§ttr. 

Suriyenin 
istiklali 

lşgaı tamamt"~'""'l 
derhal taı 

GENERAL KATRU ~ u&l~ 
aile kadnılan araamda hayll df'h . BAŞVEKlLtNE BlR MEKTUP. 
şet uyanmıştı. GôNDERDi 

Cinayetlerin vukua geldiği şe . Loacııa, :z (A.A.J _ Htlr FraDalZ 

hırlerde gene.; krzlar ve genç ka kuvvfJtlerl umum! kar&J'SatuıııD Suri-

dmlRr fıdeta geceleyın yalnız baş yede bulunan harp mutıablrlDin bildir. 
larma şehırde dolaşamaz oldular. dlğlne göre Suriye bWCOnıeU seneral 

Mahalli poHe, işini fevkalAde bir KatrOunun Suriye ba§veklllne 1töııdm· 
kolaylıkla ve gayet mahlra.ne gô. dlğl mektubu neıre~t.lr Bu mek. 

tupta Surlyenln LstikJt.ıtne taallCk ~ 
ren bu katili ele geçırmekten ta- den mevzuıarm geçirdiği ınubte!U 8&1 

mamiyle ümidini kestiği, halbuki hadan elde edilen neuceıer blJdirilmelı 
ortııhktakı te-ffi.ş ve dehşet de git. tedlr. Muhabire göre general Katn.ı 
tikçe bUyüdliğü için Berlinden o mektubunda. kar§ılıkll ve ınl18avi bal\ 

ıara istinat eden bir ınuabede tmza 
zaman bilyilk bir ~öhretl olan Kari edUcccğlnl ve bu ınuahedede FranslZ. 

ROhcn ismlnodki hususi polıs ha. Surlye t1btrllğinln esas ve ııarUan ta
fıyesl 5ll"f bu cluıinuı takibi için ytn ecllıeceginl beyn-\ etınl§Ur. Katnı 
angaje edildı. surıyenin. kammuesasislnı k~ 

l{arl Roheıı uzun takıpierden zusunıı göre hazırlama•t mhuı enı 
be t bırakılacağını ve m m a-

sonra, nihayet, kendı ruıistanların. ser 8 

1 1 idare edecek ktmselerl 
k ti · atıerinl en Y 

dan genç bir kızı esrarengız n • ı 1.§ t>aşına getir" ııeceğin! vaadetrnlş • 
Un faaliyette bulunduı;;"U hird tir. HUr Fransa. bUtUn Snrlyenin mUt 
geceleri dolaştırıp tu1.ak kurmak tetik tşgat :ıruvvetleri taralmdan man-

til ı ~ı-....udi. da rejlıninden tahll.8 edllir edilmez bu 
-sure e e e ı>~ ~.., ı tahakkuk tU 

Filhakika katil Batayef, bu gll. yelen mustace en e r-
mek anusnndsdır. General Katnı Su 

zel Alman krzınm sanki kokusunu rlycyf, Suriye tn'tt1141ctlıı!.n 20 haziran 
almış, bir geec yarım b r şahin gi. 19u ı.arlltln1ekl s:ıl::.tı1yetlyWı l4aı"! 
bf bu erin iizerJne inlv4:'rml§ti. etmc&ne ınllıs3ndc cd!lm•.et:ı.I ı.r..emei 

Fakat, Alman pollR ha.fiycainin tedir. xat.ru bUtUn Suriye mt!.t.Wl 
tuzağı a.a kalem feWcetl• ~i~or - kuneth!ri tara!ı:ıdll!l ı..~1 edıJlr eım.. 

nıez ~n Jrtheyel bul:ıeatın1 b 

1 dlrmlfllr • (~wr' 
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Almanlar Rusyayal Stalinin hitabesi 
girdiler 

<Ba., tarafı 1 n<'ltl~l 

Moskova, S (Radyo) - Stalin 
bu sabah bütün Sovyet radyoları 
vasıtasiyle Rus milletine hitap 
etmiştir. Stalin nutkunda demiş_ 
tir ki: 

5ft8Aı;~an 'Milli Şef in deniz-
Bertin, S (A.A.) - Mcıtörlll kıtala. 

rmıız B!olostok ha vallısi.ıde hemen 
bUtün Sovyet mllstalıkem mevkilerini 
ele gec;lrmışlerdlr. Sovyet milletleri, Kızılordu. 

nun büyük bir cesaretle harp 
etmesine rağmen adetçe faik 
Almanlar Litvanya, Lctonya, 
Eeyaz Rusya ve Ukranyamn bir 
kı&mmı işgal etmiştir. Düşman 
ilerlemektedir. Fakat Kızılordu 
sağlam duruyor. 

tayyaresidüşUrüldu 
M oskova, ! ( A.A.) - Sovyet 

tebliğinin mab3di; 

cilere teşekürleri 
Mormanak hııvallalnde kıtalarımız 

artan bir süratle çevlrmr tıareketıne 
devam ediyor. Tanklarımu Mlnsktn 
90 kllometnı §arlanda ço' mUhJm bir 
harbe gtriem\§lerdlr. rıı.yyarolerimlz 

Sovyetlerln Lenlngradda.n sivil balkın 
tahllyeai için tedbir almjığnıı bildiri
yorlar. 

FEVKALADE TP.:.BUG 

Hava ~ ıvvetlerim~zin hare· 
katı hakkmda verilen. sarih ma
lumata göre ~;o haziranda 50 si 
hava muharo ~~!erinde 0lmak Ü· 
zere 56 Al ·n ~ ., tayyaresi düşü. 
rülmü..,.cmir. Bitı :.ı kayıplarımız 
17 tayyaredir. 

lstanbııl f ( A.A.) - Denizci. 
ler bayramının on altıncı vıldö. 
nümü münasebetiyle münakalat 
vekili Cevdet Kerim lncedayı'nm 
Reisicumhur Milli Şef İSTnet 1n. 
önüye, meclis reisine, başvekile 
ve parti genel sekreterine c;ekti. 
ği tebrik ve tazim telgraflariyll? 
alınan cevaplar aşağıdadır: 

Bcrlin, ! ( A.A.> - Alman or· 
duları başkumandanlığı bu ak. 
§anı aşafıdaki fevkalade tebliği 
ne.5retmiştir: 

Sovyet milletleri, siz na mali 
lOpsunuz. çünkü Sovyeeer Bir_ 
liğine olan bağlılığınız sarsılm:az, 
siz hiç bir düşmanın bozamıyr.ca 
ğı müthiş bir kütle teşkil ediyor. 
sunuz. Düşmanın kfomcn arazi. 
mizi işgal etmesinin Eebeui bida. 
yette avantajın onun te!'afmda 
olmasıdır. Fakat ~a mağlup ordu 
yoktur. Napolyonun ordusunu ve 
umtuni harpte Kayzerin ordusu. 
nu nasıl mağlüp etmişsek bu de_ 
fa da Hitlerin ordusunu mağlup 
edeceğiz. 

Kahraman tan.1{ şoförlerimiz, 
to~ularımız ve Sovycl piyadesi 
vatannnızın alçak düşmanına 
karşı çarpışmalarda bircok P:-t- Milli Şef ve Cmnhurrciri 
gelleri iktiham ederek, ana\.·ata. ismet lnönü'niln yüksek kat.na 

Bialiqtok'un şarkında cereyan 
etmeh-te olan imha harbinin ta
rihi ehemmiyeti haiz kat'i b~r 
netice verdi~i gitgide daha ziya. 
de anlaşılmaktcıdır. Almanyayı 
arkadan vurmak ve Avrunara 
bol§eviklik afetini götürmek ü
zere hazırlanan Sovvet orduları 
tarif edilmez bir hercU:rr.erce uğ. 
ramıştır. 

Şarka doğru hızla ilerlemekte 
olan krtalanmızın ~erisitıdP ka
lan azim miktarda harp malze. 
mesinin, diğer ganaim ve esir
lerin toplanabilmesi ve sayılma. 
sı için belki haftalar ge~ecektir. 
Burada cereyan eden m uhaı eb..
lerin ehemmiyeti hakkında aşa. 
ğıdaki rakamların mütalea~iyla 
bir fikir edinmek mümkündür: 

22 hazirandan 1 temmuza ka
dar 5774 tank, 2330 top ve na. 
va dafi topu. 4 zırhlı trer. ve a· 
zim miktarda mitralyöz ve tü. 
fek tahnp edilmiş veya iğtinam 
olunmuştur. 
Aynı müddet içinde Scvvet 

bava kuvvetleri 4 725 tayyare 
.kaybetmişlerdir. Bunlardan 1392 
si hava muharebelerinde. 112 si 
.hava batarvaları tarafmdar. ve 
3221 i de yerde tahrip olunmuş
tur. 

Şimdi}•e kadar tesbit edilebi. 
len esirler miktarı 160 binden 
fazladır. Sovyet müdaf aasmm 
§İddetine ve çenberclen çtkmak 
için yaptığı çok şiddetli teşeb
büslere binaen düşmanın uğra_ 
dığı kanlı zayiat esirlerin sayı
sından da çok fazladır. 

Bizim zayiatımızın yekfu\u, 
çok şükür ~ azdır. 

Berlln, J (A.A.) - Alman ordul&. 
n Ba'kumandanlığının teb!lği: 

Şarkta Sovyet ordularına kar§ı 

harekata sUraUe devam olunmaktaciır. 
Prlnot bata.klıklarmm cenubunda 

tanklar arasında bir meydan muhare., 
besi olmu§ıur. Bu meydan muharebe. 
sinde 100 Sovyet tankı tahrip edilmiş. 
Ur. Dabno mmtakasmda dll§man tank 
lan kıtalarrmızm arkamnaan ihtiyat 
olarak llerllycn tırkalarımıza çarpmış 
ve iki gUn süren blr muharebeden son. 
ra tahrip edilmlşUr. 120 tank da iğli.o 
nam olı.ınmu§tur. 

Biallatokun p.rkmda çcnber içine a. 
ıumu., oıan Sovyet ordularmm büyük 
btr kısmı katı olarak tmha edllm1ş 

bulunmaktadır. Bundan bagka pek 
çok m.lklarda ealr ve maızcme aıuı. 
DlJ§tir. Şimdiye kadar yUz bin esir, 
400 tank ve 300 top sayılabilmlştir. 

Almanya ile aramızdaki ademi 
tecavüz paktı bir ırulh paktı idi. 
Bu -paktı yapmakta tereddüt et. 
memiştik. Alm:ınların maksadı 
Baltık devletlerini Almanlaştır. 
maktı. Neticede bizim Almanla. 
ra esir o'mamız tehlikesi vardı. 
Bütün nakliye vasıtalarını sefer_ 
ber ettik. Giriştiğimiz harp dün
ya harbi, medenh·ı>t harbi, vatan 
harbidir. Almanların eline diişen 
milletleri esarette:ı kurtarma 
harbidir. 

Size yakında harp harekatı 
hakkında daha mufassal malU_ 
mat vereceğim. Sovyet hİHıiyatı. 
nıza itimat ediniz. 

Mal müdürleri 
arasında terfıler 
Ankara % (Tekfonla) - lılalmUdür. 

Jeri ar.samd:ı b&Zı terfiler yapılmıştır 
Terfi eden malmüdUrlertnin 1.simlerinl 
'lildiriyoruz. 

Mehmet (Terme) 85, Mehmet (Dl. 
kili) 30, İsmet (Balye) 30, Sıtkı (Ka. 
vas) SO, HUseyl.n (Baskil) 30 Ahmet 
(Mustafakemalpaşa) 80, Saf!et (Kırk 
larclt) 30, Ziya (Nlzlpl 30, Hamdi 
(Siirt) 4", Şevket lKilıednt) 30;-Naci 
(Kızılcahamam> 80, SaJAhfıddl.ti \ Dev. 

rek) (0, Muatafa (Çumra) 30, Alf 
(İncesu) 30, Nazmi (Ardahan) 30, 
Hulft5i (Kırkağaç) •O. lrfan (Avanof) 
35, Muzatter (TurguUu) 30, 

Ura aall maap. terfi etml§lerdir. 
Kabe.ik Şevket 80, Kızılcahamam 

Naci 80, Devrek Sabahattin 4-0, Kum. 
ra Muırtafa 80, lnceau Ali Rıza 30, 
Ardahan Nazmi 30, Kırkağaç Hulnal 
40, Avanof İrfan 35, Turglden Muzat
fer 30, Su,ehri Rıza 30, Devaa SalA.. 
hattın 35, A?aechlr RU§tU 40, Malka. 
ra Hilmi 30, Adapazar Vahdi 40, RL 
za (Şueehrl) 30, SalAhattın (Den&§) 
35, Rü~tu (Alacaşehir) 40 lira aall 
maaşa terli etmişlerdir. 

tstanbulda bulunan Maliye memur. 
ıarı arasında terfi edenlerlD isimleri: 

nnnızm her karış topra~ı için 
feragati nefsle mücadele eyie
mektedir. Adetçe faik dil~ nan 
kuvvetlerinin h\lcunıuna .ığra • 
yan bir cüzütam düşman~n hü · 
~arını tam bir gün tutmuş • 
tur. Faşistler, birçCJk defa ht: • 
cuma kalkmış, fakat he!' defa . 
sında ilk mevzilerine do~rıı tar
dedilmiştir. Bir tek günde Al • 
manlar 50 tank kaybetmişlerdir. 
Pivade cüzütamımn askerleri 6 
dü'Şman tankı tahrip etmişlerdir. 
Bir tank dafi bataryası yalnız hir 
tek muharebede 8 düşman ta.,_ 
kını savaş harici bırakmı~tır. 

Kareli berzahı bölgelerinden 
birinde bir beya.z Fin ta.buru hu. 
dudumuzu geçmiştir. Bir piyade 
taburumuz düşmanla muharebe· 
ye tutuşmuş vedüşmaru ~ri çe. 
kilmiye mecbur etmiştir. Dü.~· 
man üç tank kaybetmiş ve 100 
kadar ölü ve yaralı vermiştir. Bu 
taburumuzun askerleri sarhüŞ 
bir vazivette bulunan beş asker 
esir alnÜ~lardır. 
Düşmana karşı mücadelede 

Sovyet pilotları milletimire has 
cesaret ve teşebbüs kabıliyeti. 
ni ı;?"östermektedir. 

Alman istthbarat bürosu. bir 
trene yapılan mitralyöz hücumu 
hakkında yalan haberler neşret
mektedir. Her halde bu tahrik 
haberinin hedefi Almanların biz.. 
zat kendi niyetlerini gizlemektir. 

Alman isthibarat bürosu hava 
muharebelerinde. Sovyet bom -
bardıman tayyarelerinin Alınan 
i§aretlerini taşıdığı hakkında bir 
hezeyan haberi neşretmektedir .. 
Buo Alman propacandaamın be.. 
riz bir yalanıdır. 

Romen ve Alman krtalarmm 
Besarabya arazisine ginnek için 
yaptığı bütün teşebbUsler asker
lerimizin ~t ve kuvvet kar 
şrsmda mütemadi surette lürıl
mıştır. Faşistlerin tafrafunış 
propagandasiyle sarhoş olan Hit. 
lerin Romen uşakları, bir yıldr 
rnn darbesi gibi Besara.byada Al. 
man krtalarıru takip edecekleri
ni ümit ediyorlardı, fakat Romen 
generalleri Hitler tarafından acı 
surette aldatılmıştır. Alman su. 
bayları, Romenleri. cebirle ken· 
di cüzütamlarmm önünde mtı
hakkak bir ölüme sürmektedir
ler. Faşistler, maneviyatı kırıl. 
mış Romen E.Skederinin sırtına 
çevrilmiş mitralyözlerle bunları 
tehdit etmektedir. Taarruzlarda, 
Alman mitralyözleri Romen un
surlarını takip eylemektedir. 

Kolkhoz köylüleri. tarlalarda 

. 

Garp cephesinde muza!f er or. 
dularmızla kurtardığınız, Lozan 
sulhu ile kurduğunuz yeni Tiir. 
kiyede, tedbir, kuvvet ve temki. 
nin bahşettiği saadet ve intibah 
içinde Türk sularında kaıbotajı 
Türk bayrağır.a ve Türk çocuğu. 
na hak olarak ka.z..-ı.ndırdığınız 
denizciler bayramının on altıncı 
yıldönümünü tesit ettiğimiz şu 
anda mUnakal~t vekaleti aile-;:i . 
nin ve Türk denizcilefrım son. 
suz tazim ve minnetierinı ve sar
sılmaz bağlılıklannı arzetmekle 
mesudum. 

Münakalat l'a.~i1i 
Cevdet Kerim lncedayı 

B. M. MECLlSt RE1Sl~"E 
ÇEKİLEN TELGRAF 

Milli Şefimizin azim ve irade. 
sinin kazandırdığı Lozan mua
hedesin in kaıbotaJ hakkrnm Türk 
sancağına ve Türk vatanrlaşma 
döndüğü günün on altıncı yıl· 
dönümünü yu.rdun her sahilinde 

Sütçülerin 
kepek ihtiyacı 

Ticaret vekaletine 
müracaat edilecek 

K epek tedariki işi son günlerde 
İııta.nbul siltçillerini en ziyade diL 
şündilren bir mesele haline gel • 
miftlr, İstanbul değirmenlerinin 
tamamen To~ Mahsulleri Ofilf!. 
tarafmdan işletilme~• y bn,l;ınma ~ 
smdan sonra Ofis dcgirmenlerde 
istihse.l edilen kepeği toptan sat • 
mağa başlamıştır. Esasen 1stan • 
bul ekmek çeşidindeki değişiklik 
dolayısile kepek istlhsalAtı da dil§ 
mtıştür. 

İstanbul silt müstahsllle.rinin 
bilhassa. bu mevsimde kepcpğe ih. 
tiyacı fazla olmaktadrr. Çünkü 
hayvanlar artık otlağa çıkarılma. 
makta ya.but az çıkarılmakta.dır. 

Süt müstahsilleri ve sütçüler 
cemiyetinde bu ~ için bir toplantı 
yapılmış fakat bir karar verileme· 
miştir. Şimdiye kadar yapılan te. 
şe.t.ıbtiıslerdcn de müsbet netice a. ı 
lınamamrştır. Bir defa da bu to • 
şebbilsler mıntaka Ticaret Müdür. 
lüğü vasitasile Ticaret Vekaleti 
ve Of'ıs nez<linde tekrar olunacak. 1 
tır_ .. 

FevıtalAdc bir tebllğdc ele blldlril. 
mi§ olduğu üzere Riga §ehrl elimizde. 
dlr. Vndau şehri de lşg&.l edlımiştir. 
Finıandiya cüzUtamlan ve A.:.:nan 

ordusu te§ekkfillerl dün Flnlandlyanm 

Ktrtaalye deposu atölye ıeti Maz.. 
nsr ı 70 liraya, Kırtasiye depoııu mu. 
amele k&Ubi Ferit 85 Uraya, Kırtasi 
ye mutemedi :tsmau 100 Urayn, latan. 
bul varidat kontrol memuru 60 lire.ya, 
Faruk 80 liraya. tam bir feragati nefsle çalışıp ÇERÇEVE 

hasad' mükemmel surette yap • 

merkez ve §imal mmtaltalannda Sov. İtalyan savaş tayyareleri 30 ha. • 
yet hududundan taarruza geçmişler. ziranda Ud ticaret gemisini ba -
dir. tırm11,Iar ve hafif bir lngiliz kru· 

Alman hava kuvvetleri dUn de dUg.. va.Wril ile ilci destroyere bomba.. 
man kıtaıarı tccem.muıcrlnc zırhlı te. lar i.c;abet ettirimfşlerdlr. 
§CkkUUerlne ve topçu mevzilerine kar• Dün gilndi:zun savaş ve pilce ta!' 
f1 mütemadi taarnızlıft'la ordunun ha. yareleri Tobruk lima.nınada iki ti
rek~tına müzaheret eylemiştir. earct gemislni tahrip etmişlerdir, 

Lln?lerg'ın garkında Ml.nsk c!vann. Keza depolar tahrip edilmiş ve ha· 
da ve Estonyaya doğrU ncat halinde va dafi bataryaları susturulmuı; • 
bulunan dil§man kıtalan tıs.va taar• tur. 
nızlarlyle e.ğır zayiata uğTiımı§lardır. ı tenunuz gecesi oldukça kuv -
Dllşmaıım gerlslnde münakale yollan vetli bir Alman savaş tayyare te
vc bir zırhlı tren tahrip edilmiştir. şekkülil yeniden !skcndmye lngi-

Keza mühim surette zayıf dU§mU, l liz deniz ü.ssUnü bombard"IDuıı et· 
olan Sovyet hava kuvveuertııe kargı mişlerdlr. Liman mmtaka.smdan 
savaşta da yen. muvl!.ffak.yeUer eİde ve askeri tesisatta geniş yangın -
edllmlştır. ı lar çıkarılmıştır. 

Macar kuvvutlerine mensup teşek- DUşmanm gündllzUn Manş ka -
küller pltı.n mucibince Karpat geçitle,. nalmda işgal altında bulunan mm
rinden Gallçyaya kadar ilerllyerek Al- 1 takaya yaptığl taarruz teşcbbü.s
man taarruzuna iltihak etml§lerdlr. lerile münferit uçan bir kaç ~Y-

makla ve devkte karşı taahhüt
ler ini zamanından evvel ifa et. 
mekle faşist sürülerini ezmek i· 
çin Kızılorduya yardım eyle. 
mektedir. Fa:brikalarda da vazi
yet aynıdır. 

Pipet bataklığının şimalind~i 
vaziyet meşkO.ktür . Kiev'e doğ. 
ru Alman hücumu, ağır ilerle· 
mektedir. Kızrlordunun kuva
yi külliyesi, Kieve varan :voUarı 
müdafaaya hazırdır ve bu mü
dafaalar, bizzat mareşal Timo. 
çenko tarafından hazırlanmıştır. 
Fakat Lernberg'i, düşmeai dola· 
yısiyle vaziyet burada da bit. 
tabi naziktir. 

taarruzlanmızm netioealnde dil§man 
yeni mevzllerl.ne c;.ekllmlştlr. 
DUşman tayyareleri Macaristan U. 

zerine ancak keoıt UÇUflan yapml§tır. 
Salı günü bomba taarruz.an ollDAmlf 
tır. tnglltereyc kar§ı mücadelede Al. dar vaki bi~ akını düşman için agrr 

man denizaltıları ş1mall AtıanUkte ve zayiatla akim kalm•ştır. Av tay • B'OKREŞE AKIN 
garbt Alrlka açıklarında 40 bin tonı. yerclcrimiz .ve hava da.fi ba.~arya • Bükl"flf, ı (A.A.) - Resmen bildi. 
lAtoluk ur.aret gemlsl ballrmı§lardır. lan 5, bnhnye topçusu ~c bir dev· rildlğlne göre dün ak§am BUkref uu. 
Bir topçu düellosunda da diğer bir riyc gemisi de bir 1ngilız tayyare· rine taarruz eden dllfman tayyareleri 
vapur hasara. uğratılmıştır. si düşürmüşlerdir. Rumen hava müdataaaını yara.mamıt-

Alına tayyareleri tngil • Geceleyin hava dafi batarya - !ardır. Ancak ,ehlrden uzakta bulunan 

te nl savdaaş Uantikte ıı lan Manş kanalı sahilinde diğer bir tuğla fabrikası civarına dokuz 
re su arın ve a ik. 1n ·li ta · dalı 

bin 501) tonilatoluk 3 ticaret ge • .! . ~. z savaş yyare.sı a bomba atml§larc:ıır. Bombalara biri 
misi babrmııjlar ve diğer bir bü • duşürmuşlerdir. . patlamıştır. 
Jil.k tia.cret gemisini ciddi ha.sa.ra. DUn gece Alınan toprakları Uze-
uğratmışlardxr. rinde harekat olmamıştır. RÖSTENCE COMBALANnl 

l)lğ&r savaş tayyareleri dUn ~ lkıdapette, ı (A.A.) - lılac&1'fııtıı. Moskova, ı (A.A.) - Bovyet tay. 
le f!tgiltercnhı §ark, cenubu şar - nın şark mmtakaauıda da bu aabab yarcl"rinin bir Rumen limanı olan 
Jd ve eenubu garbisinde mütead • hareMt ba§l&ml§ttr. Macar hududun. Kcistcnceyt yeniden bombardıman et.. 
dit Umulan bombardanan etmiş- da Sovyet kıtaıan kalmamıııtır. Havı 

1 

tikle:-i blldlrllmektedir, Şeçilen hedef. 
lerdlr. lruvveUer!mlz ordunun hareketlerine lere atılan bombaların bu hedetıere 

l1maJI Atrlka 6nlbııde Alman w tealrll mtıaııereUe bulum:nUflardir. 11abet ettikleri görWmUftQr. 

Başmu
harrir~r 
anlamıva 
başladı.,, •• 

# 

Necıp Fazıl Kısakürek 

<Bat tarafı 1 incide) 
au,.,ı l:"onns Nadi: öbürü de tezle 
en·eli alay et.mis; olan Necmeddln 
Sadak. 

Şimdi Necmeddln Sadak diyor 
ki, diyebiliyor ld: · 

"So''Y~t baı-bi f ngilt.ereoin 
ekmeğine yağ sürüyor mu! •• . . . . . . . . 

Bu barekeUn a..~ri veya Rlyasi 
bi r plin icabı olduğuna hükmet. 
me'k zanıridir. 

Ve
0 

ba ~retİe A~·nı.;. .ı; tnitı. 
tereyi ka.r,ı luuJıya koy!U'&k yeni. 
den bir sulha davet etmek niyeti 
olabilir. Böyle bir ~Utfün ,·ere. 
bileceği net.keleri ancak o zaman 
göreblliriz. Zira, Alınan - Ru har. 
bhıia WbeU büytik de~Utlikler 
1apaeak mUılyettecllr.• 

işte Necmcddln S:ı.dak, 1>a.5ta 
bir İngilb. Alman uyupııaanu ka. 
bal etmemeklfı beraber, sonda bu. 
aa ihtimal v~ bdar yeni ft. 

candan tezahürle tesi tnden de. 
nizcilerin tazimlerini arz.etmekle 
bahtiyarım. 

BAŞVEidL1M1ZE 
ÇEKİLEN TELGRAFLAR 

Milli Şefi.1 yüksek azim ve ira
desinin ma.'ısulü olan Loza.n sul. 
hunun Türk sularında ka;botaj 
hakkının Türk sancağına ve 
Türk evladma bahşettiği günün 
on altrncr yıldörııürnünün tesidi 
vesilesiyle Münakalat ailesinin 
ve Tür~ denizciler;nin muzaffer 
ve kudretli başvekillerine hür. 
metlerini arzetmekle bahtiyarım. 

RE1S!CU1vlHURUMUZUN 
CEVAPLARI 

D~nizciler bayramı vesilesivle, 
bildirdiğiniz; cısil duygulardan 
dolayı ve temsil ettiğiniz vekalet 
ailesivle Türk deni?..cilerine te
şekkür ve tebriklerimi sunarım. 

ismet in.önü 

l\1ECLİS RE1S1NtN 
CEVAPLARI 

Kabotaj bayramının on altıncı 
yıldönümüniin ktrtlanma..tıı mil
nasebetiyle izhar buyurulan his. 
siyata te~kkür eder, saygıları· 
mı sunarım. 

BAŞVEK1LtM1Z1N CEVABI 
Lozan sulhunun kabotaj hak. 

kını Türk sancağına bahşettiği 
mesut günün yıldönümü dolavı. 
~iyle denizcilerimizin hakkrmda
ki güzel duygularına t~ekkür 
eder, bu mutlu günü ben de kut. 
lularım. 

P ART! GENEL SEKRETER! 
FlKRt TÜZERİN TELGRAFI 

Türk vatanının istihlas beratı 
olan Lozan muahedesinin yurdu. 
muza temin ettiği nimetlerden 
birisi olan ve Türk denizlerinde 
kabotaj hakkını Türk vatandaşı
na ve Türk bayrağına kazandı. 
r~~ mesut güniin senei devriye. 
smı candan tezahürlerle kutla.ı
ke.o bizi bugünlere ula§utan Mı. 
.yUklt:rimi...in ii.niinA.o. t .. .a ... ~. o. 
gfür ve yüksek şahsiyetinizde 
bütün denizci yurt~lan tebrik 
eder, derin saygılarımı sunarmı. 

CEVDET KERİMİN CEVABI 

Türk istiklal ve istikbalinin te 
meli olan Loza.n muahedesinin 
m.iUetimim kazandırdığı sayısız 
saadetler arasmda Türk dnniui. 
liğine de tam bir istiklal ve inkl· 
şaf nimetini veren kabotaj dava. 
sının hallinin yıldönümtı müna
sebetiyle denizcilerimiz hakl·mda 
izhar buyurduğunuz 5aırııimi ve 
himayekir alakanızdan çok mü. 
tehassis olduğun.u arzeder ve 
bütün denizc.ilerın büyük parti· 
mizin muhterem g.~...el sekreteri. 
ne sevgi ve saygılarımı sıu:arnn. 

C. K. !Nt.:En.4.Yl 

zlyeU ince \ 'e \'Bidklr bulmakta. .. 
Bu da Net"meddln Sadak Ustadmu. 
zı, netlce ballnde k'\bol edllm bir 
ilıtlmalln sebep halinde de kabô. 
lüne yol ~JIM.'aiı dikkatini Uımal 
etmeğe kadar götllriir ki, başına.. 
harrlrler IU'Bllmda en ıtevdlğlmlz 

muhterem tistadnnıza böyle bir 
ldri.k lhmaH atfetmekten (!ekini. 
rfz. 

\ 'unur; Nadi ise enelkl giinldi 
yazısında alelfüml her b&ıJmuhar. 
rlr yazrsmda olduğu gibi. (yarı 
yoldan ziyade maha yakın • yan 
yoldan ziyade yenim uzak) bir 
t&rzda t.eze :r.anin t.am'Jamaktadır. 

Ha gayret, ha gayret!_ 
Şimdiki halde ma&OOle dolu te. 

ı:lmlziıı pek ~ ..... ıerçek. 
le~ De tanda açık bir beda.. 
hat.e ka\-utacağı ve bu bedabat et. 
r&fmda , başmuharrlrlerfn nud 
gayrete geleceği göröleeektlr. .. 

Dün ya.zıp gazeteye bıraktığmı 
yukarıdaki yazıdan 80lll'a bu sa. 
ba.h, Amerika Bahriye Nazın AL 
bay (Ndlm) un. bir Amerllıan 

mecmoasmda ıu satırlan netret. 
mit olduğunu duyuyorum: 

- (filtler ) İnglltereye ıterefl1 
blr suJh t.ekllf etml§Ur. 

Mes'ul \"e haberdar bir maJuım 

Jıahlbinin bu sözünden sonra me. 
&ele kalmıyor ••• 

Biri şerefli solhtt teklif eder, 
öt_. ele lhtlrad kaydJanu sıralar 
ve bwuı muayyen §&rl.lara mğlar, 
.. r1ı tstibmctlnde teıebbtts "' 
hareket başlar ve neticede kolla. 
nır; buna da t8rllçede, adıyla ... 
myla gizil J'e ince bk Q1lllU der. 
ıer .• 

Kazım Dirik 
vefat etti 

(Baf tarafı 1 incide) 
hamlelerle kalkmmumda en bü • 
yük ve başlıca !mil olnu11tur. 

Bugün köylerimı varmcaya ka. 
dar muntazam yollarla biribirine 
bağlı Trakya eeh1r ve kasabalarl· 
nm göııterdj,ği canlı ma:ızara, yep. 
yeni göçmen evlerinden milreJtkep 
köyler, yer yer açr!ruı artezlyen 
kuyularının civara aaçbğı feyis ve 
bereket, an.::ılık, ~ ve sıfat lsW. 
yonlan, meyvaeılığ:n g&rterdiğt 
gen.iş inkişaf onun bllyük ve yo -
rulmak bilmez mesai ve gayretle• 
rinin muvaffak eserleridir. 

Huli8a General K&znn Dlrik 
büyük ve ba.cjarıcı bi.r idareciydi. 
Ufulü memleket içJn bllyiik bir ıı. 
yad·r. 

Kederli ailesine ve dostların• 
en snmimi ta.ziyctlerimizi bildirir. 
öltiye AII&htan rahm~t diler:.z. 

Şubeye davet 
Fatlb aakerllk tubcelndj•n: 
S. 7. TUfe!ı:çt wıtuı Met.met Cemal 

oğlu ömer (321-1) ile Yd. Ecz. TtnJ· 
Kuatata oğlu Ahmet HamdJ (51101' 
çok acele "1beye mUraca&tı il&n olu.o 
nur. 

Fa.ttlı ukerUk tubealııdea: 
l - 337 doğumlular ve bu doğumlu

larla muayeneye ta.bl kııı& hizmeuue.. 
rin ve sıhhi hallerinden aola.yı orıa.ı 
aeneye bırakılm~ diğer doğumlulardl 
eon yoklanıuma 1 temmuz 941 ' d4I 
başlanmıştır ve 31 ağuatoe 941 tarlbJJI 
de hitam bul&C!f-klır. 

2 - Yoklama aşağıdaki şekilde .,. 
aa.hlye nahiye mükell;ıtıerin aıacakl .. 
rı nun:ıa.ra uraalle yapılacaktır. 

A - 1:7 temmuz lDU Fatih merkel 
nablyeı!li. 

B - 8i15 temmua 9il Karqümrtlll 
nahl~ııi 

C - 16:22 temmuz 9U Şelıremıo! 
nah!yl.'l'L 

D - 23:81 temmuz 9U Bamat,
ll&hiyesi. 

E - 1:7 ağustoe 9U Fener uhlye.. 
11. 

F - 8:15 ağuatoıı 941 Eyüp~ 
merkez n&h.iyeal. 

G - 16:22 ağuatoe 941 Rami nah'
yealle Burgu, Boyalık, Arn&vutııö)', 
Ayazma, Bulgurca köyleri. 

H - 23:31 ağwıtoı 941 bUtün laa& 

blzmetlilerle erte.il seneye t.erklet'Jl 
yoklaaıaaı. 

3 - LJ.ııeyt bltirm1f ve daha ~ 
okullara girml§ okurlar d& IOD yokla. -
malArmı zamanında yaptıracaklardJr. 

BilA.lura seneal içinde daha yüksek o
k\&l& girerek vutka getlrlrlene ldar9 
heyeti kararlle erteal ııeneye bıra~a.. 
cakJarc1Jr. 
~ - Halen bir okula devam eden o. 

kurlarda fotoğraflı •e put.uz mektep 
vealkal.armı beraber getirmeleri' l&zrro 
dır. 

. 
5 - BUUinlemeye kalan okurl&rm 

lmtlhanlarmı b9 tkJ ay içinde lkm&1 
ederek geÇeeeklerf smı:ta gl>re mektep 
veslkalan getirmeleri mlırecc&htır. 

6 - Ahvali ınbhiyeteri dol&yulle er. 
te.si a('neye kalanlar nahiyeleri mUke\. 
lefterlle kur'a meclialne geleeekler 98 

ellerindeki ~orlaruıı d& br&ber geU. 
receklerdir. 

7 - Yoklama cum.arteaa gUDJerl 

hariç olmak üzere hergtlo aab&h --~ 
8,30 dan 12,30 a kadıir devam ede. 
oektir. 

8 - Yoklama yeri Fatih ukertııE 

f\lbelll bl.na.B:ıdır. 
9 - Şimdiye kadar blrinel yokıa

masmr yaptırın&.mıv olanların iki yok
ıamaa bir arada yapılacatmd&n Ud 
aCS.t zarf ve dört fot.otraf getirecek
lerdir. 

ıo - Temmua ve apioe ayta.rmda 
bUA mazeret yokıimaıarmı yaptırmı
yanla.rnı ve İnat.eretıerilıi ınu~ber ,,. 
eikalaı:la zamanmd& blldlimiyenlcin 
1111 numaralı kanunun 88 tnet mad. 
deSlne tabt t'ıtuıacaklan ll1n olunur. 

Hem kıza çarptı, hem 
otobüse •• 

Bakn-köyünde oturan pör 
Ali iıdlıreıôJdelri 14 numaralı o
tomobiliyle dün Çar;ıkapıdan 
Beyazıda. doğru gi&s'ketı Sa.. 
matyada oturan Ahmed.in kısl 
N uri.yeye ça.rpml§, ba.cabn!daP 
ya.rala.nmışt?r. 
Hrzmı alamayan pör kasa

dan sonra yaptığı ~ aı:rv 
amda arkadan gelen ve Kooeı
mustapaş ' hattında · if1eydl 
3105 runarah otOOIMe de ça$ 
mış, otobUslln arka camlan ~ 
nımıvtu'· 

Nuriye t.eda'Vi altına üwmdfı 
pör Ali yak.ıla.ımugtır. . . ••• 

Sllle;ymaniyede dllanecller il> 
kağmda oturan simitçi Salilı· 
dün Galaı&t.da. Necatibey cadde.
sinden ~ken, fOf6r H~ 
Mandaıcmm idare!rfndeki ~ 
numaralı ~un admdit\4' 
maruz kaJmır.ır. Salıh t.ecıavı 
altına almmllt ıot:, yakalaJ"' 
mJlflr,. . 
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FRANSA HARBiNi FiLME 
-- NASIL ÇEKTiM 

• 1 • Yazan: Dr. Hans Henkel 

- Almanlar, garpte vuku 1 Girdiğimiz yol Ilınan istikame. 
bulan büyük harlbi, filme çek· tinde gidiyordu. Deniz tarafı a.. 
t lor. Filmi çekenler orduya çıktr. Bir evden a,ru olarak ba 
mensup subaylardı. Bunlar, ğrrdrlar: "Siper alm, çabuk a.;. 
hususi kamyoolarla, gah or_ buk!" $-'.)Sİn sahibini görmediği_ 
dunun ilerisinde, gfilı yanın· miz halde hemen itaat ettik. 
da veya geriainde çalıştılar. Operatörlerimden Hammer ve 
Bazı anlard!l. düşmanla. çar. HoJt.<)apfel'i hemen indirdim ve 
pışnıak ~ecb~ri_yetinde .ksldr: j ka.rny~~u, . mümkün olduğu sür. 
l~. Çektikten fılrnl_er •. bır çok atle (ot.ekıleri geride bıralmuş_ 
Blner;ıalarda göste~ld.ı:. . tım) evlerin arkasına götürdüm. 

1"'ılmin nasıl çekıldıgını an. Sonra. vakit geçirmeden sesin 
latan miralay Dr. Hans Hen- geldiği eve daldık. 
kel'dir. Dr. Hans Henkel. U.. ~ . ~· 
nıumi harpte, Silveyş kanalın. ö~~ı~ın.ize gC.:re, di\şmanm 
da ve Sina çölünde savaş tay_ makınelı _tüfek ateşi altına alı. 
yarecisi olarak temayüz et.

1 
nan_ bu köşede ,bizden bir kaç 

mişti. d~kıka evvel zayiat verilmiş, bir 
Dr. Hans Henkel, inşa edi. yuzba.'.;!ı ölmüş ve bir kaç piyade 

len hususi bir kamyon ve askeri de yaralanmış. . ·ı 1 
Fransızlardan ele gıeçın en o. Evd b' · ı ·k· k k . . e ızı ya nı:z ı ı as er ar. 
tomobıllerle her tarafta faali_ 1 srladı B' k ı tan b. · .. · alt ~ · ıraz sonra so a.c ır 

d_ABER-?\ffam= 

Büyük kültür 
seferberliQi 

1940 ta yapılan istatistiklere göre 7 -16 
gaş arasındaki 4 milyona yakın çocuğun 
güzde 70,6 sı okuma yazma bilmiyor 

Bu yazıda Maarif Vekaletinin açtığı mücacelenin verdiği 
neticeleri ve memleketin ilk tahsil vaziyetini 

topluca gözden g~çireceksiniz 
1 ~ • 

Yete geçtı. Düşman ateşı ın. yu·· "'b b' +..w;..... 'k' . .. aşı, ır as.-6 ... en ve ı ı ı 
da.sayı.sız heyecanlı sahnelen j topç d h eld' .,... ed t' · . ti . u a a g ı . .ı. .... er en ge ır. / . 
fılme çek · . . diık!erini bilmedi~im uf ak çapta 

Bu satırlar kendı kalemın. b'ı t t' . 1 ro.· 
d rkm t 

r op ge ırmış e ı. 
en ç ışır. 

''BOULOO~E'' Ll~lAı.~I ... 

mukabele etmiş yani bu sözü 
Hedef imiz. Fransnrun şimalin. 

de, kanal sahilindeki büyük Bou. 
Jogne limanıydı. Cenup ist.ikame_ 
tinde bulunan ve kısa bir gece 
geçinniş olduğumuz Montreuil. 
den geliyorduk. Sabah erkenden 
şehir meydamdaki sayısız esirle. 
ri ve vuku bulan en büyük tahri. 
batı filme çekerek yolumuza de 
\,'am etmiştik. 

Samer'e kadar giden yol Mo. 
noton bir havaliden geçiyordu. 
Bir köyden geçerken karşımıza 
iki büyük çukur ~ıktı. Stuka 
~rolorimô..i~ V.c>~fığınr,;j,ab. 

TOP VE FİLM MAKİNESİYLE 

Liman mahallini Fransız kr
talarından temizlemeye karar 
verdik. Top, evin kap•sı önüne 
kondu ve makineli tüf ek ateşi. 
nin geldiği evlerin istikameti.ne 
çevrildi. Evler iki rüz metre 
mesafede idi. 

Düşmanın bulw1dUc~ evler, 
top ateş ettikçe teker teker yı. 
kılıyordu. Operatörler, topun 
yambaşmda, her şeyi vaktinde 
çekebilmek için faaliyete g~ 
mişlerdi. Film çeken erler, piya. 
de veya otpçu gibi siper alamaz. 
İyi ve güzel resimler almak ister. 
$, düşman ateşinin karşısında. 

san'Kı att"ry&;~ in1Ş ıtıfüÇilrşma_ 
sı lfı.zımdır. Kwnand~ ol:ıniı.k 

hasebiyle adamları::nm dalına 

yanında bulunurdum; kendileri. 
ne hiç bir tehlike olmadığını tel. 
kin etmeliydim. Ölümün, krl ka. 
dar yanından geçtik. 

• rnin ettiğimiz bu bliyük çukurlar 
fi}t.\e çckilmeğe değerdi. Fakat, 
ufd.k bir evin enkazı altından çı. 
kan yaşlı bir adam bomba ~u. 
kurlarını ve kö···'"'ki_ enkazı, tay. 
ayrelerin yapru.ı.dı~_mı söyledi. 
Meğer 1ngilizlcr. m·ınakale hat. 
!arını bozmak. için, Y_.?lu dinamit_ 
le tahrip etmışler. Kırk seooaen Topumuz, a.lelAcele ateş eder. 
beri para biriktirerek ?Pt:roığı ken yanlışlıkla on metre ileride 
ufacrk evi, infilakın ~tdd~tinden bir düşmana isabet etti. Şamdan 
yıkılmış. Bundan tam ~ır sene altmdaki bam.baların üstüne düş 
evvel yeni evine yerleşırken en tü. Mermiler üzerimizden geçti. 
mesut dakikalarını yaşamış. lakin infilak o derece şiddetli 
Halbuki şimdi! Evi bir enkaz yr. oldu ki on bir saat kadar kulak· 
ğınmdan ibaretti. larını bir şey işitmez oldu. Eve 

Fransız bUkQrnetinin, harpten girdik, ve pencerelerden birine 
zarar görenlere tazminat verece-: yerleşerek düşmanın bulunduğu 
ğin.i söyliyerek zavallıyı tesellı evlere va.ki olan isa.'betleri telE> 

ettik. ?bie:ktifle filı.1e çektik. (Teleob. 
Boulogne şehrine ya;kla~tı~- jektıf, kilometreleroe uzaktaki. 

mrz zaman yavaşladık. Şebnn §e?•leri, birkaç metre ileridey. 
drş1 görülecek manzaralardan~ı. mış gibi resme çeken en son i
Her şey altüst olmuştu. Devrıl.. catlardanlardır.) 
tniş İngiliz ve Fransız zırhlı ara- . Evler arka arkaya yrlaldı ve 
balan, ölmüş beygirler, 'beyaz bıra.z sonra beyaz bir bezin sal.. 

). ( . nci) Fra.nSIZ -
'17e renk ı yanı ze. landıgını gördük Evde 
askerlerinin cesetten... larak beyaz .... _'\rro<ı·~ n ayn. 

"-J ..... gın istikame. 
Şehrin medhaline giden yolu , tinde ilerledinı. 

i)ti büyük Alınan tankı kapa.ID* 1 önüme çıkan ·F· 
tı. Tanklar ,,_hrin içine tıkrlan ' t b'ldi w• f ra.nsızlara, ~t 

"J"' • ı pa 1 gım ra.rısı:zca Ue "eller 
ve Almanyaya naklolunacak bın. ı ""1.lk:lrl" diye ha"'kll'Cl . El' d 
1 F . . t e- .1 J· ım. ım E> 
~rce ransız esırme neza.re ı ki otomatik tabancayı onlara 
dıyordu. cih etmişti 

Şehrin liman mahalleRine git. tev m. Yıkılmış ev. 
tikçe yaklaşryorduk. Liman dıı· lerden ar~>~ arkaya Yetmiş Fran. 
ha Fransrzlann elindeydi ve mu.. sız askerının dah_a çıktığını gö
harebe devam ediyordu. Tek rünce hayret e~. Teslim olu,. 
tük gürleyen top ateşi arasında yorlardı. Sahneyı hemen filme 
makineli tüf eklerin tak takları çektirdim. 
duyuluyordu. İstasyon ve civa
rmdaki b i n a l a r alev
ler içinde yanıyordu. Havaya 
uçan mühimmat ambarlarmm 
infilak sesi hŞ.Ja kulaklarımda
dır. 

Ufak bir kanal üzerindeki köp. 
tiiye ihtiyatla yaklaştık. Müthiş 
bir harekette bulunuyorduk, zira 
görünürde ne bir Fransız nede 
bir Alman askeri vardı; köprüye 
ına.y:n dökiildüğiinU hesaba kat. 
tnakta lazımdı. Sağ tarafnnızda 
~iddetli döifüsler devam eded{en., ... 
tehlikeyi göze alarak geçtik, ve 
•1..ır lJit' yola girdik. 

GALA.İS (KALE> ALEVLER 
lÇlNDE 

Aradan bir kaç gün. g~iızıce. 
d" şmek UzerC olan Gala.is lıman.ı: 
is~ikametini tuttuk, Ga.lais'~e bir 
.kaçkilometre kala yaklaştrgı:mız 
zaman ufukta siyah bulutlarm 
yükseldiğini gördük. Şehre yak_ 
laşmca duman bulutları büyü. 
yordu. Şose bizi bir tepeye gö. 
türüyordu. Tepede dürbün 'başın. 
da iki Alman subayı gördük. 

(DevmM ooi)~ 

Adetleri rfuıden '11ne artan ve köylerimize irfan J§ıp aaçan ye Dl köy mekteplerlnclell blrf 

Köy en!>tltülerinl Cumhuriyetin 
eserleri lf:lnde en kı;ymetıı .. ı ve en 
se\·gllisi sayıyorum. Köy enstitü. 
lerlnde yetişen ~lltlarmıızm mu. 
vaffakıyetlcrlni ömrüm oldukı;a 

yakmda.n ta.kip cileccğ'm. 

9-5-911 

1SMET tNöNtJ 

ille tahsil umumi bilginin teme • 
lini teşkil eder, düsturu; Maarif 
Vekaletinin en mühim prensipleri 
arasına girmiş bulunuyor. Cu.mhu. 
riyet hlikfımett yurdun hor yanı
na, hücra kÔşelerinc ka.d.ar~Ultii. 
run yayılrö8fa ~rnr proğra.mınm 
en mUhim maddeleri arasına al • 
mıştır. MilU Şet !Dönünün köy 
eruıtitilleıine Utffatlan, bu mUhim 
gayenin tahakkukuna ne kadar 
ehemmiyet verildiğini gösterme • 
ğe kati bir delildir. 

Memleltetimizin ilk tahsil duru
munu tcSbit etmek üzere, yapıJa.n 
i8tati8tiklar bize şu neticeleri ve
riyor: 

1935 yılı nüfus sa.yımI netkele • 
rine göre, erkek nU.fusun yüzde 
23,3 il, kadın nüfusun yüzde 8,2 si 
okuma yazma bilmekte, yine erkek 
lerin yilıde 76,7 si ve kadmla.n.n 
da yüzde 9\,8 i bilmemektedir. 
10 binden az nüfuslu yerlerde o • 
kuma .yazma. bilmeyenlerin ıüsbe
ti yüzde 89,3 ve bu miktardan faz.. 

Yazan: 
Hasan Bedretm Ülgen 

• 
la yerlerde de yüzde 59, 7 dir. Nü. 
fus sayımında. yurttaşların. vaziye
ti bu şeklide görüldüğü gibi yine 
1940 yılında tes.bit edilen istatia -
tiklere göre de ders yılı ba.şm.da 

şehir ve kaMbalarda vkuma. yaz • 
ma bilmiyen çocuklarıu n.isbeti 
:vume 39,4, köylerde yüi.de 78 dir. 
Bundan &nlaşıldığmıı ğ6re, U.k taı1:ı 

sil çağı ola.n 7 • 16 Ya§ arasında 
bulunan ~uklarm sayısı 3,749,909 
oku.ma yazma bilm.iyenlerin n.is • 
beti de yüıAe 70,6 dır. 

Bu çocuklarm şehir ve kasaba • 
larda yüzde 60 ı, köylerde yüzde 
20 si okutule.bilmekter.ir. Bu re. • 
kamlar bize ilk tahsil vermek üze. 
re takip edilecek programın en 
miihlın krsmmı köyler teşkil ede • 
ceğini ve işe köylerden başlamak 
18.zurıgeleceğinl göstermektedir. 
Maarif VekUeti ta.rafından hazır • 
lana.n köy kalkınma prograJJlf. 
memleketimizde muvaffakıyetle 

1936 yılmdanberi tatbik edilmek -
te ve millıim semereler verdiği de 
müşahede edilmektedir. 

1936 yılında köy kalkmma işin. 
' ~ 

de ilk ola.ra.k ele alman şey, köy
lüyü bilgiye kavuşturmak, umumi 
bilgi verildiği gibi onlarda, köyde 
fennl istihsal ka.biliyetini, artır • 
mak teknik ve zi.re.t usulleri öğreL 
mek, bu sayede ziraat işlerini mo. 
dem bir şekilde yapmasmı temin 

etmek, diğer çiftlik işleri bakı -
mmdan da tenvir etmek, srbht ka.. 
ideleri, köyün sihht işlerinin tan _ 
ziıriini bilfiil milrakabe edebilecek 
köy eleme.nla.rmm yet'§tirilmeai _ 

gözönllnde tutulmuştur. B u n. u , 
köyde yaşamamr.ş, köy işleriyle 

meşgul olmamış, daha doğrusu kö 
ytt ken~ berıhnseı:rnemJı kimse
lerden seçmek hata ola.ca.ğmı gö. 
ren Maarif V ekilliğl, bir kanun 1L 
yjhası hazırlayarak köy egitmen • 
lcri tcşlcil8.tmı vücuda getirmiştir. 

Bu layiha umnmi meclisce de ka - I 
bul edilere'k tatbik mevki.ine kon
mtiştur. tık olarak 194-0 yılnıda 
teSbit edilen bir istatistik de 40 
bin köyden 3815 ine egi tmen temin 
edildiği muvaffakıyetle görülmüş. 

tür. Bundan· sonra yine geri kalan 
31,000 köye öğretmen veya egit. 
men yc.t.iştlmıck ihtiye.eı vardır. 

Beş yıl evvel başlanan bu tS§kil!t 
yılda 1500 ili 2000 egitmen ye~ 
t:irecCk vaziyete konulmuştur. 

F.gitmen yetjştirilirken, Maarif 
VekAletinin takip ettiği ve ilk tah
silin en kenar köylere kadar ya _ 
yılması hususunda ele aldığı §U 

iki tedbir gi>7.e çarpmaktadır: 

1 - Nüfusu 400 den aşağı olan 
köylere köy egitmeni yetiştirmek 

' iş.ine devam etmek, 

2 - Köy enstitüleri kurarak, 
köy öğretmeni ve köye lüzumlu 
elemanlar yetiştirecek yeni bir 

ı teşkilat kumıak. 

Maarif Vekilliği köy öğretmen. 
lerini yetiştirmek huswrunda ayn 
bir program tatbik etmektedir. 
Bu programa. göre, ~tmenlcri 

kültür bakmundan tenvir edecek 
bir müfredat he.zırlanmış, ve yine 
bu egit.menlerin köylerde tatbik 
edecekleri ve köylU çocuğunu ye • 
tiştirecek: köy müfredat ve kita.p
lan da bastırılmıştır. Bu kitaplar 
bilhassa. köy diline, köy yaşayışı -

• na, köy umumi 8.detlerine, ça.hşms. 
şekline göre, yazılmış, rosim.ler 
köyltl çocuğunun yadu-ga.nııya.ca.ğı 
şekilde ihzar edilmiştir. 

F.€itmenlerin takip ettiklçri 

Kö1·dG kültür nili<'adeleelnirı muvattak neUcelertndf-n: A.nWyada Aksu köy 

~ telebeıll mo~ri~ ıtıetıyor 

müfredata bir göz gezdireook olur 
sak bunun ilkokul programııım bi. 
rinci devresi müfrcdatl olduE;"ll gö
ze çarpar. Aynca köyde zirai 1§ -
ler marangozluk işleri, nUmune 
bahçeler, köy sağlık işleri de mfif. 
redatın çevresi içindedir. Yapılan 
teftişlerde egitmenlerin bu progra 
mı muvaffakıyetle takip ettikleri 
görülmüştür • 

x- -..u-....ı.....ı~ beek& &y· ay~~~- . 

Kasta1M1nu Gölkily enstttili.llndc im 
talebe nı;ıl• ha,;ada derse ı;.nlışcyor 

nca bilyük köylerde çalışacak öğ. 
ret.men okulu mezunları gıöi öğ -
retmenler de yetiştirilecektir. Bu 
ycti!}tirme büsblitün ayn bir ııe • 

kilde olacaktır. 
Köylerden alınacak, çocuklar yi 

ne köy he.yatı içinde yetiştirile • 
rek iyi bir çütçinin sahip olacağı 
bilgiler verılecektir. Umumi ,e 
öğretmenlik bilgisinden maada ay· 
rıca. yapıcılık, dülgerlik, koopcra • 
tifçilik ,kız talebelere QOCUk bakı. 

mı, dikiş, ev idaresi, ziraat sanat. 
lan, hn.staya ibakmak gibi mnlU • 
mat verilecekUr. A~TJca fevkaIBde 
istidatlı görillenlere yüksek tahsil 
imkanlan da temin edilecek, bu O· 

kullardan mezun olanlardan öğret 
menn olarak kalmak istemiycnler 
de diğer sanatlardan birini ter • 
cih ederek köyiinde çalışacnktrr. 

İşte bu gayeyi de tahakkuk ~
tirmek üzere yeni bir teı:klla.t da.
ha. vilcude getirilmiştir ki, o da; 
köy enstitüleri teşkllntrdır. 

Hasan BcdrcftJn ÜLGEN 

Gönüllü Amerikan 

tayyarecileri 
İşgal altındaki Fransa 

üzerinde 

3 Alman 
tayyaresi 
düşürdüler 

Dünkü çarpışmalarda 

İngilizler de 14 tayyare 

düşürdüler 

Londra, 2 (A.A.) - Bugün öğ. 
leden sonr.ı. Blenheim yakının~ 
lngiliz bombardıman tayyarelen 
büyük avcı teşekküllerinin hiJlUl.: 
yesinde olarak Lille civaruıdakı 
Merzille düşman tayyare meyda • 
nme. taarruz etmişlerdir. Uç\lfi 
pistlerine, binalara ve yerde da. 
ğmık bir halde bulunan tayyarclc. 
re bombalar atılmıştır. Lille'in ce. 
nubundaki demiryolu da bomb:ır • 
donan edilmi5tlr. 

Bu taarruzlan düşman karaifa;t1 
yaptığı şiddetli mildaf°':1ya ve bır 
çok av tayyarelerine rngmen ne -
ticelendirilmiştir. Düşman ta~e. • 
releri ağır zayiatla ta'rdcdilmı.ş • 
tir. Şimdiyo kadar t~bit edilen 
rakamlara göre, 17 duşman tay • 
ye.resi tahrip olunmuştur. Bunlar
dan ikisi bombardıman tn~'Y.~e~e. 
rfmiz tarafından düşi.irülm~~U~: 
''Eagle" adını taşıyan ".'e ~önUllu 
Amerikan tayyarecile.r~nın ıdare . 
sinde bulunan he.va fılosu da ~u 
tahrip edilen düşman tayynresinın 
üçünü düşürmüşlerdir. 

İki lngiliz bombardıman tayya -
resi ne yedi av tayyaresi kayıptD". 

Basın Birliğ~ 

umumi kongresi 
Türk .suın BirU'-1 Merkez llcyoU 

Rcl.ııliğlnden: 
Birliğin umumt kongresi 18 temmuz 

1941 saat 11 de Ankaroda birlik 
mcrkeZ!nde toplanacağından mubto • 
rem azaıarmm te§riflerl rica olunur. 

BV°.lNAME: 
1 ·- Reislik divanı seçiml 
2 - Merkez Heyetl raporlarmuı e. 

kunm:ısı 

a - Encümenler MÇUDI 
4 - Raporlarm müzakerem 
ıs - Seçimler 
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çocuklar 
Oç yaşandı haf p, yirmi J1'11• l 2 lisanla manzum 

ve mensur şiirler JIZll if'k, Hng_onun hıfyDz 
mısraı. Mikal Anjin ilk eseri. Geometriyi 

yeniden g&ffeden çocuk 
T at acele etma. 1Dvwll clUrOst ı~lemiyen bir ~ukken 

omurcağı, soma çiçeği. daha oJduqa dil2glin bir şekilde lltin. 
sonra m ·yvayı vUcuda getirir. ce 8ÖylİJllm!a. 
Aynı kanun yq&yanlar bak- 1580 tarihhide PVise .._ 

kında da caridir 1ııaan doğar, len Jan Krihtm iaminde V'C 

!'liiyür, ihtiyarlar ve ölür. Zeka- yirmi yqmda bil' İakıDçyah 
run bu umum! kanuna uyup uy. gellÇ Nl&var lm>llejine bat vura
madrğr düşftnWecek bir meeqie- rak Fıamız Alimlerine Meydan 
dir. Dehi. yrllarm ayısını bek.. okudu. &mıBlerile iatenllen mev. 
emez. demek acele bir hOktlm zu illıeriDde on iki lisanla ilmi 
vermektır. .....,..uelere hazır olctutunu 

Fakat büyük adamların daha söyledi. Sözlerini karşınıdaki 

küçük yaşta iken fevkalMelik· Alimlerin arzusuna göre mamum 
lerlni meydana çikardı:klarma da veya mensur olarak söyliyebile
ir bir çok hikayeler vardır Tarih ceğini ili.ve etti. İs1wçyalı de-
ten evv ki zamarU.ra ait muaJ. likanlı arapça, lnıılae, SOırya.. 
1ar bile böyle harikulMe Taka- nice glJt anıp llemtnde en aa 
larla BÜSlüdür. F.eatir. devrinin tanman Hanlarla Juım11tu. Luw 
kahramanlarından evvel Hmdll aa.ra.yma bbı1 olunarak ebllJe. 
daha befikteyken, Jaslwıc bir tini cında da llbat etti. Fa. 
mal"1t tarafından kend&lim 61· lmt Dd -- IOlll'a ... itin 99\'. 
d8rmek için g&ıderilen Jmcaman dill bir ımo ı.m .,.._. al-
bir yılanı mini mbıi koDannm anda ~ ... - tfiri o. 
hartlıtUlAde kuvvetiy!e bolmut. kurken rakti tantaclaıı hançer. 
t& Tarihi nlaılar arumcla ff/11 le wralarü. 6lcllı1Udtl. 
lmllde 9C)CUkJara alt ....... P1g • Mınındolo'dan bir 
ba1mak gllç bir " aetfldtr, .,.. mh.Wjm pu'ÇIL ..... 

Plltark, Romalı bllytlk hatip deli'lll. Plc} On Y8IDda ._ 116 
C'lına•mı, daha mettebme kamneJ bir hatipti. On lekiıl ya,. 
lHJ'r"W IÜD g4lai 8Ö111tri"9 pıda Jinni iki li8an bi1fyonlu 
~ etrafmc1a topladı ltatJ*, Almaııyada l'rumda 
ima kaydeder. Çiçeron. llOJrakta llllllyat ,mil, ll'UI*' tlllsll et.. 
,....,_ arkadqlarmm orta miltf. 73 JllllDda Rmıa,w. gtıder. 
,..mele bir kumandan pruriy. kenen- anmıdı& Romada l. 
le yürllrmil§. Yolda eberlya 1imt4ırie mGmlkalıil edecefi 900 
bir tepecik ilzerine çıkar, on- ta vardu. 
dan ağızlan hayretten bir karii ll'akat bu lr&dar biigl neye ya 
&Clk olarak kendisini dinleyen rard. a'ftlh ilimin i.m budn 
arkadaşlanııa nutuklar. aöyier ınaanlar ...... Jllms alay 
mit; bu nutuklar ebeti)a, bil ımnmıdur. 
yük hatiplerin llÖZleri gibi el Ga.l .,. aG)tllDlk .... da 
ve kol ipretlerlyle lllalenm ~ l'ak&t imlll ~ 

Uzel aözlermif. tltlr dalar· 8'ı halde pir P'*.. 
T"elemak mlelllfl l'mıeklll 16 lal', '-tip ~Mdan dllba ,__ 

apnda iken lri"'ede haJka cııa.e..ımr. 

aaz etmeğe bafladı. lletblU' Roftlall ltliT OVit pek Wlı;la 1111 
Bosue on iki yaşında Rombuyye ta iken manzumeler ,....,. 
telinde bir içthmda gece yara brl'r a41b .. BabMı bmldln «. 
a doğra hitabelerinin m tıUzel. 1Delıni)or, tiiJdell t111Uel'nDlk" 
erinden birisini irat etmiştir. i~itl her gün~ o-ar. 

Fakat tarihin kaJdettlint; UmçJler altında illlel'lsen t6D 
göre Mirabo'nun g\lsel .ns 116J· ediyor, fakat t6vbe ederken tul
lem.e kudreti Uç y&l1l1da iken, landılı cUmlelerde WllllnH ft 
bqla.mıştı. Zaten MJrabo'mm kafty8ü uluyoldu. 
tabiat kanuıılarma aylan ,._,. Dantıe de cm 111 • • ,_. 
yacağı doğuşundan bel1iJd1. mala ballımJlb. 
.&mıesi Mıraboyu doğururken '111.yllk oocat'' • 'Jle ..a. 
a daha ötilyordu, bir ayağı ter- Viktcr Hulo'm.uı İlle cm iki ,. 
lllneQemJmiş,, dlU ....... dli- flDda .. baiJGI: JlllDbk im. 
jftaalenmişti. Doiarbn aimıda caman llir kit.ap 1ubil maib 
ld dltl vardı. dur. Bil ............... ~ 
~ J8IDda - clJQwle gÜllel - ftft!I: Alla .... " .... 

- doğnı d'tr:'thır ....... ....... ..... eler, 
tnk IDmel lıir .,,.ıtr ..... ~ --- blltıJlıl•, 
1alfl 1ııea1z i E ln'R. 

~ bu maamm. yazıların 

kıymet itlmiyle "asırlarm ma
salı" isimli Jr:itaı dolduran güzel 
lilrlerle hiç bir alA.Jaw yoktur. 

-· ...... ,,.,.,:#..,•· 
~ t I< ~:cLL~• -A.J -

Ahçı JA!!!klqpllumJ ~iek'r. ........ ,.i ..... 
LüDi'ain he,keli 

K6gl1k ancukfaı :mm cWta- ke. 
narm& Qtdkled ft8im1ere ... 
1am ..... ..,.. hıılJ8lvm çat de-
fWar ~ bbeı .. ;yav. 
:ramm bltJlk - tt olaieak., 
dftni- r. 
~ de Bqin bir ailenin ~ 

euitı bhm Jall: Kalo'.Dllll annesi 
ve babam böyle dUı!IGnmüyor _ 

çen diişUnceleri çbgi halinde an.. 
latmak isteyordu. Fa.kat çiY.ecek 
kağıt olmadığı için tablolarmı 
geçtiği yoUarm kumlan flr.erine 
ya.pıyor.iıı. 

Bir gün Veapigaoodan geçen 
Cimabue yol üzerinde bir taşın 
ta.erinde cömelm.lf, bir çivi uciy. 
le bu taşa çi2giler çi2n Giotto'yu 
gördü. On yaşındaki çocuk bir 
koyun resmi yapıyordu. 
Ciamlbue derhal kendhünl de ge 

çen bu ,... istidadı allladı. her.. 
berinde göttlrdü, evlMı gibi bll
yüttü, ölüırken dehaatyle be~ 
her Mrfttinİ de t.a:lebesine 'br.. 
raktı. 

MJı1lıal Anj, on altı )'aPnda i· 
ken mermer ümrinde çalışmağ'a 
balluqtı. ~ ancak 
ı.,Jııelın. yaoıağı olarak yahut 
balmumu 8zerinıde çal...,81'1 
bu ,..., lıllbl .Anj bil çll'8kbk 
denesine 1Uzum görmemie, tqcı 
kalemini eline aldığı gibi doğru. 
dan doğıuJıa. mermere yapış. 

mıwtı. 

. tardı, etine pçirdfil JdbOro par_ 

Çak Si samandan kalm11 bir 
hayvan l1qmı kolbye etmeğe 
başladı. Bu başın dudakları bo 
zulmuş ve bumu kopmuştu. 
Zeki çocuk modelinde noksan 
olan noktalan hayalinden ta
mamlayacak kadar ciır•etk&r 

da.vraodı. Canavarm ağzını açtı, 
dioleri arasıma.ıı JJebirli diliıti 
göstadi. Bu heykeli gören Lo. 
ran dö Medici esere takdirle 
baktıktan sonra Mikel Anj'la şa, 
kalaştı: 

''Delıkanlı ihtiyar cam.vann 
birkaç dili dökülmilf olur. Hal 
buld sen bütün dişlerini tam yap 

--~•ıı.a.:1h•l•r•ll:lr·Jıa ,_ W Jl!PEisW .. a. 

çalatJ)e dlrNdln W. ~ 
de --.. bil J'&1'8lllM çocuğu 

--,.,... .. Jlllnr ftmlitl~ mJlllD.,, 
dl l'lbt ~ .... 111Z1 olma.. Artist yaptığı hfYkeliın bir di· 
dL On ld ,....,... Bcm baba e. şıni kirdi. ve dilfmGI diPI.. dit 
vinıden bgb. D i 1 e • e i 1 er. etinde bıraktlğı bot1uğn bile 
le IJlll'ur 1 1 n 51, llıöy kfif, kaaa. heykelinde g&terdi. 
b& kura. clJaalk ft>ransaya, Mikel ADı1 Fioranıada giiniin 
aoma Ran&7a pldL Ranada kahramanı oldu. Hm- bQJ6k a. 
bıa bllJ& evi Jraek••ma rut«elen dam gibi küı;ük arti8tl de Jaiııka.. 
Nami'li t8aCaıta' kulajmdan nan1ar çoktu. HaU& delhdı 
tutarak _.., ....... talim ile Medici bahçesinde ~ 
ettiler. l'ldrat .Tak 1-. evinde çalJl&ll lmkanç bir aaıı'Mktr. 
bir IM'edm fak Gibldı. Ye. öfkesini a1aımyan.t bum11na 

• nidan bgl;ı w aılQiu rr.aıde müthiş bir yumruk inclirdL Ve 
aldı. aı dala da lıılldeli. 1ıu ee. delikanlıyı yaraladı. Seben yı1_ 
.bire '* fi ~ getince, tehrkı dan da.ha fazla Y8llll18D ı.tikel 
mlaıldarmdt. Jak ile karlJJqtı. Anj ~ bu Jmı1amçbıt eee. 
bir dalla ete getirdi, fakat artık rini bir fıMıar nilmı gibi t81J1.. 
ofalanmn m1Mı CJlraimdan Ü· yorc11a. 
mtflerlnl Jıwn anne ile baba, Mlkel AnJ )'etmiıt altı yaşında 
çocuJdarmr .... ,,. gtlR Y8'8- ikAıın gocıılrken 18Pbjl eaerler-
makta ...... llRaktlJar. den blrjlini görm.illj ve "çoegk• 

San'atir ocmJan. dair en çok kerı bikiijilJı tefler, sonradan 
örnek 'V8l'ell memleket İtalyadır. ~ da.ha ttstUlı
Cimabue gramer kitabmm ke. mit,, demil}tir. 
narlannı şekillerle doldumı-.,tu. Şimdide aan'at saiıe8ı blraka 
Büyük Giotto mm ise kenarlarına rak 'biraz da ilim taratma baıka
resim çizecek bir graır.erl bile 'ın: 
yoktu. Girotto. Vespipno kö. 1timde barie f/flY ._ ~
,;tnde fa kir bir çiftinin ~. ceksiniz. P.lka.t ~ olmum, 
~obanhk yapıyordu. Koymthrrmı işte misaHeri: 
~erken ~ r&'düllt .,...n. Sofi Jftllnell on tıd ya pnsda 

(llU elltnllda okıı' ırııl~ ca. 
aıt ' ,........... kupoıda llııldlldıt ............ 
SVLmNllS TWlll.tn.Dt. 1Ş O~ • 
il.&. .. vaum, ALIM. aüül ................... ....,.. .. 
tlftic lllnJan ....- 1 ı? ) 

Eolenme teldilleri 
* Eoaelıt ... e1raWJet mektıeplerlD. 

de bocallk ... orta ,...., Jmmral ... 
ta lıoJl1I bir lıQ; Sbel. lanpD bııce 
ıaPdl teraDaaD 7eoD sa.Hl bir bayan. 
la .,.ıqm.a1r J8temektedlr. Ke•anc• 
bir at.ıey1 pelndlrecek kadardlr. Jılllll., 
,.,t Jll8ftlluballa değUdlr. En .. orta 
taıuım1 olman -.e ~ glyiDme8bd n 
lflerbll bUme8l 11.zmıdlr. BDb•ua 
taldı' Ye Jdmaesbs o1aD tercih edilir. 
(Sermet) rem.sine m1lracaat. 203) 

* Kt.lçllk takat iyi kazançlı bir mO. 
eeaeae sahibi orta baDt bir aileden nL 
mualu, dtırflst. iyi &hllklı. dedikodu.. 
dan iıoşlanmıyan, ııen bir bayan tanış. 
mak ve evlenmek istemektedir. Re
aimle (KOçtlk 204) remzine mllraca • 
at. 2'M 

l ı oe ifçi arayanlar: 
• Ortamektep meaunu 17 yapnd&, 

beııap ve daktilo i§lerindeıı uılaJ&D 
bir geno 1§ aramaktadır. Gtbıel :e.. 
dJrma otelinde Samiye müracaat. 

• l'rallllZC& olarak uae s programı. 
.na kadar (dahil) matematik (hesap, 
hendese, cebir, mu.eııesat) deraler1 
ftl'lr. (D.A.. 17) remzine mUracaat. 

• Llae ona geçml§ dakWo bilen bir 
senç as bır llcretıe heriıa.ngi bir 1§ a. 
n.maktadır. (9. 707. A) remslne ma. 
racaat. 

• Onivenlte tahalUnde bir pııç n.. 
sik. kimya. biyoloji dersltn verir. Bu 
denlerden ikmalleri olanlan yetl§tlrir. 
(U A.) reııımte mOracaat. 

• Bir yllkeek lktıaat ve ticaret mek 
tebl talebem tatilde her gOn ve mek· 
tep zamanında haftada bam gUDler 
bir mUeueeede çaiışmak Llttyor. Ak· 
ar&J Kocamuatafapap caddesi 84 
numaraya mtıracaatlan. 

• Galata.saray ltll'!lsi 8 inci sınıfına 
kadar okumuş, gtlzel tra:ıaızca okur 
yazar ve konUfUJ', daktilo bilir, bir 
geno' JUihane ve diğer müesseselerde 
as bir ücretle !taramaktadır. latekli
lerin (SE.U.P.) remzine mektupla 
m11raeaatlarr:. 

• Y., 1' • .d8e blrlncl uııtlaD ayni. 
1IUf bir bayan. ,.......... uoaetb&ne 
w 1ııQDa beaMr J9derdıe yam lf1erblde 
çal..,ak latemektedlr. o(S.A.. '1.) rem. 

zl ilimlerin tarihi" iaimli kitabım 
okudu. O vakit klzcıağız da aile. 
am&ı e.rzmRı hilAfmda riyazi 
kitapları okumak arzusu uyandı. 
Dinden hı kitaplan aldılar, ço. 
euk yeni kitaplar buldu ve aak.. 
tadı. Sa.kladıfı: yeri keeıfettiler, 
fakat bir tO:rlil SaCmin kitap üna 
na mani olamadJlar. Kmcağm 

gündüz mütemadi ııemret altın.. 
da bulunduğu içtn geceleri çalı
pyordu. Işık vermiyorlardı,. 

Şamdanlarm dibinde kalmıe 
mum pe.rçal&rmı topluyor, ve 
ışık snmaam diye mahzenlere 
inerek orada çabşıyordu. Gece 
yataktan çıkamamn diye ?Qbunu 
sakl&')'Orlaıdı. Fakat o yorgam 
bürtiDüyor, yine ~JllYordu. On 
sem Y8ıllllda İ.lrar) o zamana ka,. 

dar halledilmemiş bir ta.kmı me.. 
seleleri hallederek Politeknik 
mektebi profesörlerinden meş.. 
hur riyaztyci Lagra.nj'a gönder. 
dı. 

Sofi Jemıen. riyaziyeyi kitap
lardan ~işti. F'akat Paskal 
on iki yaşında hocasız, kite.pısız, 
yardmısız Geometriyi yeniden 
kurmW,JtlL Bebem Paskalm 11-
tince ~~; . f.W- te ~...,. .. .......,.... JSwJ'Vl.ı m.a • 
matik öğrenmeatıııi eonraya bı
ralaymdu. Paakal'm hendese 
öğıftie mac:erasım 1m kardeei. 
ninkalerninden dnemek daıha 
tatlı olur: 

-eahaSDUll rty~ öğrenme. 
sille mani olduturaı gören b:rde. 
şiın,, bir gliıı lbaıba.ama yalva.rdı: 
"'Bana yalnız geometrflıin neden 
bahsettljini aa,tıe.,, Bıibam ona 
geometri doğru tekiller çizmek. 
a.rab.rmda.ki nisbet!eri !bulmak 
ilmidir,, dedi. 

''Bu tarif kardeşime Wi gel
di. Boş saatlerinde havbnm 
taşlan üarinde k&nürle tekiHer 
çizmeğe başladı ve m1ıayet ken
di kendine Öklit Otuz mr dava 
811'l'J ,eniıdıen kurarak hallet.ti. 

'' Bir 6ggentııı 6ç aı:m 180 de 
recedir.,, danmnı itibat ederken 
babaa gönlü ve bundan 90Dr8 
~- geoı.m.et . ·1e ~ "'89-~i I Ulll••ıa&ı. 

3 TEMKUB ~ 19'1 

zlne mllracaat. 
• Lwe llOD mmfa POlldl. ftw 

bllen Ye çaiIJmall ~ G. 
lan bir ba;van Nlllll •IJJH•ı?lrdlla 
blriııde t:abatUJe mlltenulp berbangt 
bir it artmıaktadır. ~ lmnet. 
U. ,.._ f1tdlr. (Çokacele) remzine 
mtlracaat. • 190 

• Bir ODlTenite mtıd&Ylml tat 
mDddettnoe pltfmak latemektedir. fU 
yut malQmatı iyicllı'. Herhangi bir 
mQeae11cle caJışablUr. (H.H.E) rem.. 
alrıe mllracaat. 

• t.tanbul Amerikan kolejinden 
mezmı .,. Londra Relıeat eutttl.aünt.ı 
bltlrmtf maarif ebliyetn•meaDe ilan 
öğretmenliğine tayin olunmut bir bil. 
yan lngtlizce daraleri vermektedir. ı. 
kamet.gAhlara da gide'blJ.lr. (Bayan 
Klera) remzine müracaat. 

• Uzun mtıddet Pari8te kalmlf Ptjt. 
ye ticaret mektebinde n Sorbonda 
tahsil görmut bir bayan tranınzca. 

daktilo ve lateno dersler! ?ermektedir. 
!steno metodu beynetmlleldtr. Torkçe. 
de dahil aırrl llaaıılan yazar. (H.A.> 
remztne mUracaat. 

• ı 1 yqmda llaeDln blrincl amıtuı. 
dan aynlmtf bir bayan. yazıhane, tı. 
careıruµ. Ye buna benr.er yerlerde 
yazı iflerJnde çalqmak ıatemektedir. 
(S.A. 41) remzine müracaat. 

• Resmi vazlfeat olall orta :ra1ıı 

ve yabWI bir kadın Uskfldarda terci· 
han Pqa Umam kısmında yahut Ka. 
dıldSyde bir aile yanmda kiralık Ye q. 
7UJZ iki oda aramaktadır. balıb 
mektupla (Arkadaf 4) remslne 111Ura. 
caat. 

it-Amerikan öoleji ticaret kıamm. 

dan mezun ingillzce Ucart muhabera. 
ta ve wrctımeye l§1na. blru daktilo 
bilen bir genç 1.§ aramakta:tbr. (Tez1fl 
remzıne müracaat. 

•Antalya matbaumda mUretUpllk 
makinistlik yapmtf, daktilo bWr, aı. 
manca okur yasar, franarzca teren.. 
meye muktedir, spor yazııan yaaabL 
ten O:'tamektep mezunu bir !9ftQ ma.. 
nasip btr it aramaktadır. (8.N.T.) 
remzine- nıtıracaaL 

• Bir hemoire mektebi mezunu evin 
de hastalara her ttlrl\l enjeksiyon ya 
par: Öömer Rtl§tUpa§a sokatı nu • 
ra 34 Te§Vilttye, Muradiye. 

• Ticarethane ve mtıeııaeselerin batı 
ka. gUmrUk ve kambiyo i§Jerlnl mu 
kemmel bir surette baiarabilir bir 
genç tf aramaktadır. (Droç) renııalM 

mOracaat. 
• 17 7.,mda ortaokul me11UDU. fll

yaztyesl kuvvatı bir ~ li ~ 
maktadır. Bellktq T&ldegeple Aks 
tar .okatı numara 2G e milraacat. 

• Lime bire kadu olwmUf, f)md 
nbblye mektebinde okUJaD bir r•ı. 
tatllde çabp.bilecell bir it aramak. 
tadır. Yum aerl ve okunaklıdır" Ko. 
camutafapqa caddem Dawt.pa,a 
TarbaDa mektep eokall 2111 A.H. v. 

• 17 JafUlda U8e 2 de kim._. bir 
genç it aramaktadır. Yur.a 'Sbel. 
rlJ&Zl3teal lmnetlldlr. As bir UcreUe 
çalıpb!llr. (Çalıfkan 'I'llrk) remzine 
milracaaL 

• Matematik ve tizlk deralert, lk. 
male kalan ll• Ye orta okul talebele. 
rine en uygun prtlarla d&ra, ( mate. 
matik) remzine mtıracaat. 

• Orta mezunu, ıulun'likle &!lkuı 
bulunmıyan eski yazılan Ye daktilo 
bllen blr bay 1§ aramaktadır. IB.\{.) 
remzine ı.ıUracaat. 

• İl:ebolu nahtyelll balkevl klllplt. 
fhıde 25 Ura ücret ve köy kltiplilfni 
de yaparak ayrıca ıo.,ı5 Ura kadar 
ki ceman 40 Ura maq alacak ve blla.. 
hıra memur olabilecek 18.20 y&tların
da orta hsilll yazısı &11zel bir gen< 
aranmaktadır. latlyenler Beyoflunda 
Tarıabqmda Kireçbane BOkağmda ı ı 
numarada Muzaffer Utkere bizzat pıu 
racaat ed bilirler. 

• Li1e son amıfta dakt.uo bilen bı 

genç kız herhangi bir mtieaae84"1:1ı ,, 
aramaktadır. Bir ecnebi ıuıe yanmdı\ 
da ev i§lerini de yapabDlr. ( Y .A. ) rem 
zlne mtıracaat • 174 

• .lkmaıe kaian veya önUmf.iZdekı 

den yılma hazırlanmak ıateyen ortJI 
ve lise taıebe.siı:ıe ucuzca franaızca 

denılerl verilir. -(0.T.) remzine mtlra· 
Ca&t. 

• Fança kODUf&D, aıme,,.., ma 
caraa, ttaıyanca, ru-oa. ,aso.lavca 
tGrJroe JUIP, okuyan .. koDUf8.D bır 
b&:r terctımaıılık i§t aramaktadır. Tar 
l&bqı Klllt aokak numara 10, 5 inci 
katta Hamdt Orbay& mUracaat 

Alclınms: 

...,_ ı 'n,.,... .... • 
.,_.___ ......._ ıet.a 

mekıap!an ldlıl ' r ' Cr ı ...... 
....... ....,. ...... 9IQa .... 11 .. _........__, ... ....._, 
(Pü 87) (8. 3) (K. M. (r. K. 26) 
(Çevik llSIS) (Tekyıldız 8) (Nflllbe 87> 
(BaJ&D afÇl) <HadlJe> (2092) (A.26> 
<ötretmen> (Gantll B> fA.rjul) es. 
(K.11) (Ydmaz) <Ofretmea) (Arjanı 
(R.Ç.81) CY.A.) (Kar) !X.N) 
(8. S. TalW) (8. 207 A..) ıl!:rol) 

<Kunao) ~) (Ylbelr) Te!J 

" 
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NG.kleden: 

MUZAFFER ESEN 

- Diitıldi nüshadan deoom -

- Hastalandı, Guraiba hasta. 
hanesinde. 

Büyük Milli Roman 
Bundan fazlasını işitmek is

temedim. Kaçar gi'bi eczahane. 
den çıktım. Rahmi hastahanede 
ha! -6- Yazan: MAH UT ATTiLA AYKUT 

Rahmi hasta! Onun ız.tırap 

İhsan dedığini yaptı. Kahve 
gelmeden konusmadı. Necmiye 
eline nca.ru uzattığı zaman: 

- Affedersiniz.Biraz arsızlık 
ettını ama sevincime b3.c~laym. 
Ne yapalım bu dünya uğursuz
la arsızın kahveden derın, derin 
oır kaç yudum çekti. 

- Canip Beyin C\ ini .sorma -
dan. aramadan rahatça buldıun. 
Ca?i p ~Y denen zatla teşerrüf 
ettım. Bır hayli çenebaz ibir zat. 
Durm.adan. komşu. O söyledi 
~n dınledun. Eh, kardeşim o si. 
zı 0 kadar yakınUan tamvor ki.. 
~ konll:~rken ben şaşırdİm kal. 
:nı. Bılnıediği, tanımadığı dost 
~ madığı adam yok. 'Te paşalar-

an bahsetti. Ne bevlerden dem 
~11:ıd Ben tarih klta'bmda bile 
U?.at ar adamı tanımam. Lafı 
1 tı nııyahın. Bizim mesclevi an. 
a n"'a · • kalkb. Ycrınd:m hop oturdu, hop 

k~ay Rerikciğim vay canım 
ninı 1!1:1·· Aman efendim o be. 

deg1l, hani vallahi biz de ka
kı kOC'a her gece iki dertli gibi 
k~~~a geçip . ınlnızlı'ktan 
Yo 1~. somurtup duru :· 
ik·~· Allah sıilere ömür versın 
ikfi~num vardı bir yıl içinde 
tırah:; de gömdüm. Elem ve ız.. 
bağlacı kalbimiz o kadar nasır 
Didı' . 1 ki.. Fakat, neye yarar. 

nıyoruz w k' . 
ıl'in n· • ugra.~ıyoruz ımın 
K ; ır ~uru l:'afamız irin mi? 

e 1ır' e • · · · CÜ • n • <'Cmıy •ı getır. 

İznıi .. N<'Crniyeyi Uefikciğbı ile 
~ö~üı ~eraber gittiğimiz zaman 
sin güş um. Alla.lı rnhmet eyle -
dın zeı bir anlle! i ' rriı. Ka -
gibi~ ~ •. on g~n ım~de top 

. . edı gıtti. '\ a.. Necmiye 
~ımdı sizin yanınızda ha. Yerin. 

hcnkıkalktı kapıyı açtı Dışarıya 
ay nh: 

~'lan llı:ıızri\.-~'Ul.lm. , 
rdcsın? ~ 

Ve birden 'bana dönerek· 
.... Kusura bakma beyim. ha . 

bö 1 "ınrünıUzU nı y e o y:ın d~li. yan 
akıllı geçirmezsek bü"bütün zı-
vanad..uı çıka: zır deh oluruz. 

Kahve getiren kıza sataştı: 
- i\onOŞum .. Hanı benim kah 

.,.\.m ? .. 
Vellıasıl, uzun söziın kı as.r. 

~hbeti, gü1ü.s\i. küfrti bol adam. 
Si~ kahvelerimizi iQerkcn i~eri • 
Ye siyahlar giyinmiş cok zayıf, 

"k"iz uzun boylu b'r hanım 
ı.:ırcıı. Karım dediği Ilayrhe ha
nını bu h:ıtuncağız imiı:ı. Kocası 
lle kadar p:ı.tırtıcı ise k .Jmcağ'ız 
da o kadar sakin. 

. Canip Beye şastıın doğrusu 
Bılnıcdi~i. tanımadığı yok. C&ne 
1'al "Harincton" dostu "MJn 
Ben,.,, ahbabı VÜ"cra vül:elfı ar. 
kada<=l rr t vi ·ımiyorum am:ı 
bu n t ı · t da <'lİ 
\" r ~ n d b'ID'.l 
\"~ptı b n alı o mı. Ha. 
~ızc. 1' • m iiJ:ie d:ılı:ı. 

- 1 efil cıif m oradan kurtaP 
~1 boıP· İ!l:m 0lsun dı' e de gıina
\ 

1 bY• . da bir savurma yaptı .. 
<' • u un sizi hemen beki' or. 
Nccıniye bir c;ocuk gib; sevini 

Çuku:}~ Yana.klan ve parla _ çektiğini hiç görmemiştim. Kal_ 
yan gozlen!e ne ~adar güzel olu. bim tekrar çarpıyor, onun sesini 
yordu. ~~ç.; bır sar'a gibi ibir işitmek. onu görmek istiyorum. 

dnndaNhepı;nızı sardı. Oh .. diyor- Derhal hastahaneye yollar.• 
u. ccnuye: dmı. 

mi? r-l::-J:: kurtar~";k ~le Hastahanenin bitip tükenmek 
di eınrediniz i~~~dım. Şım 'bilmiyen koridorunda rehberimin 
kahve plşi"'",; ....... ~.~zı k·:ıdaraka.ı: arkasından giderken hiç lbir şey 
dı"'"''" ·-J..... " crav d" .. .. Hast bak L. · ·~ ıya çıl:tı. · · uşunmuyorum. a rcı ıuır 

Şımdiye kadar söze knrı~a _ koğuş kaprsmı açtı ve scc:lendı: 
yan K::aı, yalnız kalınca: - Bay Rahmi! 
d - na lbak. l~san. dedi. Bu Uzun boylu bir adam ve ya\·aş 

a n.mı sen pek ıyı tanıyorsun a- . ... . :ı...· ·-.. 
ma, ban:ı biraz 1 tan .b. .. yavaş bıze dogru geldi. O vır ı 
.. d.. şar a gı ı go. dar haf'f . H .1. ak 

rurı u. Malfun abu kızcağız bize kelet ka ı tı. ıs-.amn 
emanaettir. Bir defa Rüştü Ba - üzere olduğumu !hissetıtim. Fa
b1. aY.a SOrsa.k derim. Yarın ihma • kat ag·lamag·a hakkım yoktu. 
ımız ·· .. Yllzunden bu zavallının ba· Sakin olmak icabediyordu · şim. 
şma onJ ...,.,_,_ b 0 ~ 1"·1• t' deli • 
mane~i ~ ır !'e .~e ın ma • eli onun gözlerine \bakarak: 

mesullerı lbızız. R h . 1 ded. - a mı. ım. 

. - Düşündüğün şeye bak be. _ Şermin! 
Bız Nec..'lliye hanımı nerden tanı _ Ne kadar zamandanberi bu· 
~·oruz .. İloğlu onun sülalesini ta.
n~.YO~'. Onu ben kucağrmda bü • 
yuttum. O, şu kadar çocuktu di
yor .. Ba'ba dostu.. Baba arka-
daşı. Bunun daha ötesi var mı? 
~İzim i<'in de kapısının açık oldu 
gunu 1 r istediğimiz zaman ser
bestçe evine r.irebileceğimizi söy 
ledi. Hem mrumuz yok ya bira. 
der. Bakar ~örürüz. 1.ş istediği • 
miz gibi çrkmnzsa d?ı.yanınz Rüş 
tü ba:banm evine. Sen <mu bırak 
da diln aksamkl macerayı sor 
bana. Baksana, sille tokat dövüş. 
mekt"n cru:1>~1 somun gibi f{şt.i. 

- Sahi. O ensenin hali ne Ö\ -
le? Hani terı."\ağdan kıl çeker gL 
bi işi hallettik dediydin? 

- Sen bu i~i o kadar kolay mı 
sandın be bir:ıder. İçindesin. Bi
lirsın. Dün akşam biz de ensemi. 
ze yayık çallcatmasaydık ne o 
yağ olur, ne de o kıl ~c:Kilirdi. 

- Hayrola. Patırtılı bir iş ol
madı ·n? 

ı..- Glıuculı, <>lrno.dı cnnn1~C 
epey dayak yedik! 

V.? anlatmağa başladı: 
- "Karaağaç" \•akasından 

sonra nöbetçiler çiftleşti. Dün 
akşam anbardn. da iki nöbetçi 
vardı. Fakat, Rtiştıü Baba plıin 
hazırl~ık. Rüştü Baba tali. 
matı verdi .• 'öbetçi zabiti Muh
tar Beydi. ~e i i için kayıkçı 
.. Tavabil" ile arabacı Caferi gizli 
Yoldan anbara sokduk. Onlar ka 
çınlacak mnfaemeyi istif edeook. 
leı ve gece el ayak çekildikten 
~nra da. biz 1 Iasan onbaşı ile ka
pı önünde yalandan ibir kavga.ya 
tu~tışacaktrk. Nöbetçi tabii bire 
nıudn.hal edecekti. Bizimle mcş. 
~ul olacaktı. Bu r.aman zarfında 
~ hazırlanan malzeme motöre 

I~ üklctiie<.-ekti. Sonra da biz an • 
aş 0 ra.dan firar edecektik. 

- ty.ı bır plan. 
d .. - lyı :una, sen gel de bir kere 
Has a sor. Şakn makn. d-erken 

an On> ıd"n bır lı:ıyli de ds 
vak )edim. · 

Kapıda b. =· . n ahi b ır nınUı ac;ık<'r vardı. 
u ). ~ daynk vemeğe liiz.um 

kalm_:fan ışı ıı~b~~~ halledecek 
tım. evesun. unııdim ku:ıısag·ım 
da kaldı. 

(Devamı var) 

radasm? 
Rahminin dudakları arasından 

ıslığa benzeyen bir cevap fırladı: 
-Çok oluyor. 
- Fakat sen ne sağlam a<lnm .. 

dm. 
- Zatilrrc bu. sağlamı, çürü• 

ğü dinler mi? 
Bana bakmıyordu. fakat hiç 

ehemmiyet vermeden sözüme de. 
vam ettim: 

- Evde daha rahnt edersin 
Rahmi. Hem oraya ~ldiğin va_ 
kit küçük Ayseli de görmilş olur· 
sun. 

Dudakları titredi: 
- Küçük Aysel mi? 
- Kmm. sana öyle benziyor 

ki Rahmi. 
O vakit bana baktı. 

_Aradan altı n~ ecii Rahmi 
yavaş yavaş işileşıyor. Sıhhati 
yerine gelip i~ başlayınca tama. 
mivle mesut olacağım. Fakat 
şi~di de halimden şikayet etmi
yorum. ihtimal ki Rahmi hasta 
olmasaydı bir daha biribirimi7.e 
ka vuşamıyacaktık. 

Rahmi. lbenikolları arasına a
lınca hala ilk aşkrmı hi~sed.iyo . 
nım. Bu aşk ölünceye kadar 
sürüp gide~~ck. 

- Beni <liı 1-e; ~uk oluyor
sun. Eğer her vakit böyle yapa· 
caksan çocuklarının yanında o· 
tursan daha i)i olur. Bu kızla 
dan!'ettim diye öfkclenmiye lii
zum yok. Bu benim hakkım ... lki 
ayın altı haftası karısı tarafın· 

dan tcrkedilcn bir erkek isOOdiğı 
kadınla dansedebilir. 

- Seni ben mi terkediyonını? 
- Öyle ya.. Sadik bir kadm 

kocasına iş seyahatlerinde d~ ar
kada~lık eder, halbuki sen ~ocuk 
!arım diye çıldırıyorsun. Onları 

bana tercih ediyorsun. Buna hnn 
gi erkek tahammül ~(!~bilir. 

- Haksız ve ::>Crt olan bu hücum ~~fo. Gu "vor. \"e ağlı)ordıı. 
--~ l'"i'US :awww:uıc~w::c::> *dlll« 

Burada1 ll ti 1 
•\ drla karşıya geç 

Semen b Yın 1 
lar rn ııdd (SYanınc aki atlı

anova) k. · 
nun t:oıunu bil oyu. 

J enler de v rdı 
r\ larınT koşturarak l ... d .. · 

1:ul . ·1 yo n u. 
üU eı. 

m.şt •. 

l'aci ahın ondan ho~landığı 
muhakkc ktı. 

;arta şimd~ ne yapacaktı'! 
J, ı..stem gelırsc onu ar 

d 
amı. 

)<lCC'k mıy .. ı? . 
1 

I 

ümidimi kırdı. Ona mahzun mah 
zun .baktım. 

- Artık iki p;ç kurusu uğrun· 
da her yoklu~-a katlanmaktan 
bıktım. Ya her yolculukta . be. 
nimle beraber gefüsin, yahut öm· 
rünün sonuna kadar yüzümü gör· 
meden çocuklarının yanında ka
lırsın. anlıyor mUSWl? 

Gözlerine baktım, bu bakışlar 
sert, soğuk ve zalimdi. O. daki· 
kamda kulaklarımda aC'ı bır ses 
çınladı: "Bu işin fena biteoeğini 
evlenirken \bilmiyor muydun?Bu
na istiyerek katlandın. Cezanı çe· 

kece'ksin.,. 
Odamıza çıktığnnız zaman pcn 

cereden gökyüzüoc uzun uzıuı 

baktım. 
o coktan yatağa girmişti. Ben 

de ;aiağa sokuldum ve: 
_ Rahmi· diye :!11!}kırdrın, bun 

dan sonra. her vakit yanında ka· 

lncağrm. 
Döndü ve beni kucakladı. 

tş seyahati zevk için dolaşını
va benremİj"Ordu. Hahmi bütün 
İ;ün uğraşıyor, .yemek zamanları 
bile otele uğramıyor, birçok ge· 
celer müstcrilerinin yanında ka· 
hyordu. -\rakit kazanmak için ge
celeri seyahat ederek şehirden 
şehire dolaşıyorduk. Yolların ve 
şehirlerin benim için yalnız ismı 
değişiyor, hepsi birbirine öyle 
benziyor ki. Omrüm otel odala· 
rmda pencereden bakmak, yahut 
kitap olnrmakla geçiyor. 

Rahmi :beni çok krsknmyor. 
''erkeklere emniyet edilmez, se· 
nin ıgibi güı.el 'bir k:ıdmı yabancı 
bir şehirde yalnız başına soknJc· 
lara bırakamam.,, 

Çocukfonmdan uzak çok sfkı· 
hyorum, aklım. fikrim hep on· 

hı.rda. 
Rahmi bir gece çok geç kaldı 

ve içeriye girince mazeret olarak 
bir iş arkasında koştuğunu söy· 
ledi. Artık dayanamadım: 

- Buna tahammül edilmez. 
diye :haykırdım. 

Fakat o beni kucağına doğru 
C)Ckince saadetimden titriyerek 
-,·ustum 

Ertem giln yüz elli kilometre· 
den uzun bir yolcı.ı1uktan sonra 
beş gün cvvc>l ayrıldığımız Ankn
raya geldik, otele girer girmez 
kapıcı elimize bir telgraf uzattı: 

- Bel} gtlndenberi sizi bekli-
yor. dedi. 

Okudum: 
''Cavat hasta cabuk dönünüz. 

Mediha., 
Rahmi de omuzumun üzerin· 

den okurordu: 
- Garip ş;"'y, niçin ha5talığ.l 

dair tafsilat vermiyor. 
- Aman yarabbi .. Sa.kın ya~ 

rum ölmüş olma.sın. Ben lstan· 
bulda olsaydım cocuğun başına 

Sa ıca bey ı>'"..ıoa <Sar d •. R ıova) 
" ırmenındc U!'!t mi bu) 1 . lec<'k mi) di ') a :ıı. 

ı .. ta <ıoyl: bı~ ~aıb:ni yok. 
le> )ı. Kustemı hala sevdiğinin 
tarkmd3ydı. O halde Riistem 
gelince t '.rar ona mı c!önecek. 
ti) 

ıY azan: /skender F. SERTELLi 
• 60. 

MART ANIN SI:V!NCJ 
J arıca bey, Hi.istPnıi uray...,_ 
lJt un .. 

t Ru sır" da Edirne) t gitm ğ 
l " 1.man \ e knfileu tı hnrt-'•c.'
ını beklıyen Martan.n kulağı. 

na "'Öyle bir ha 1er erİ<:t i · 
"Rii l"'m c •,n .. d ·ir. 

neni L b m ı ı'rlu . _ rıca 

ev onu k - . t\1 u. tannaga rrıttı.,, 
"ak ~ta p:ıdisah gözdesi ola

~: ~~ırn . sarnyınd-. yaşıyca. 
f" ınJ ... rı ta'1nyyü1 edrrken, 
'ııı•e d 

cur cl·~ ~n .gcl..!n bu 1 !lb"'r :'\la 
erının zihnini altüst et-

1\ 1art<l kendi kendiı e: 
- Bcısuna düşüı,\iyorurn 

d~1i ou ·padişahın bileceği bi; 
ış.ir . .E~er br-ni be{ı·ndiyse, 
f üsr,.ı-ıe kap.ırm3Z .. ~amyına 
gönderir. Rüstemın yararlık. 
l "'ını taitdir ederse belki de: 
t ·kr-.r beni ona bağ1slar. Şim. 
Jir' n l>en ne söyle~em bo~tur. 

M..ırtanm yüzünden Niğbo. 
lud 1 

r kişinin canı yanmı§tı. 
Üugan bey, Rüstemden ha. 

bcr ••elince: · 
- Bunu l\larta duymasın .. 

l.>elkı gene Rusteme temayiil 

eder. 
Dedi. Fakat, Marta bu im. 

beri • nöbetçilerden - herkes
ten önce duymuştu. 

Marta, scıat er geçtikçe Rüs. 
.temin hayaliyle uğraşmağa, o 
yanındaymış gibi, kendi ken
dine konuşmn.ğa başlamıştı: 

- H üstem 1 beni çok sevi -
yor musun? Benimle evlen • 
mek ıster misin? Bana evlilik
ten hiç bahsetınezdin. Bir ge. 
ce: .. Niğbolu muhasaradan 
kurtulursa, o zaman seninle 
evleneceğim!., demiştin. Sonra 
Niğbolunun muhasaradan kur. 

tulmıyacağma inamırnk, evlen 
ınek meselesini kapamıjtm. İş • 
te, şimdi Niğbolu kalesi rn11ha. 
saradan kurtuldu. Türk ordusu 
dünyayı hayrete düşüren bir 
zafer kazandı. Boyle bir zaman 
da en meydanda olmalıydın. 
Rüsteml 

Martanm çadırına Niğbolu -
da yararhklarile tanınmış olan 
ihtiyar bir kadın hizmet edi. 
yordu. Ayşe nine... bu kadın, 
düşman kaleyi rnuhasamya ba§ 
ladığı gündenperi Doğan beye 
hizmet ediyordu. Ayşe nineyi 
Doğan bey Martanın çadırına 

vo 
bu felaket ~elmezdi. Ben hemeu 
gidiyorum. 

- Biraz dur Şermin. hele bir 
lstaribula telefon edelim. 

Mükateme açıJmcıya kadal" a· 
bırsızlığımdan bir yerlerde dura· 
madım. Ya\'ruınun başına ne gel· 
mişti? Aynldığımız gün mahzun 
mahzun bana bakan ela gözlerini 
şimdi tekrar görür gibi oluyo
rum. Alnına sarkmış saçlarını, 

kirli ve kemirilmiş tırnaklarım 

hatırlıyorum. Hasta, hasta. niçin 
Mt>diha daha fazla tafsilat ver
miyor. yoksa ... 

Nihayet telefon açıldı, Mediha 
Ankara ile konuŞll).anın heyec'.l.nı 
içerisinde, Cavadın çocuklarla 
oynadığını, terlediğini sonra ce· 
ketini çrkarak soğuk aldığını söy· 
Iedi. 

0

Ateş birdenbire yükselince 
Mediha ne yapacağım şaşırmıs· 
tı. Şimdi çocuk iyice idi. 

Telefon kapandıktan sonra 
Rahmi sordu: 

- Şimdi ne yapacaksın? 
- Taıbii ilk trenle lstanbula 

dönüyorum. 
- Dinle beni. mademki çocuk 

iyileşmiş, bu dönüşe ne ltizum 
var. Seyahatimize devam ede· 
lim. Sen yokken çok üzülüyorum 
bütün işlerim bozuluyor. 

Bir defa daha m:ı.ğlOp oldum. 
Hasta çocuğumu unuttum. 

Ancak on beş gün sonra lstan
bula döndüğümüz vakit hasta 
y:ıvrumu kucaklıyabUdim. O sol· 
gun gözlerile bana baktı ve: 

- Anne. dedi, niçin böyle sık 
sık beni yalnız bırakıyorsun? 
Çocuğu bağrıma bastım: 
Artrk her zaman seninle kala-

c:ığım. 

* "' * 
Rahmi evde neşesiz ve aksi 

suratlı bir adam oluyor. Çocuk
lar da ondan çok çekinirler, ben 
de sinirlenirim. Hele son ay. 
Iar içerisinde Rahminin işleri bo· 
zulunca bu acaipliği bir kat daha 
arttı. 

Bir gün ona: 
- Rahmi, dedim. Bir kızımız 

olsaydı bari ne mesut olacaktık. 
- Bir krznnız mı ? 
- Evet ... 
- Analıktan daha bıkmadın 

mı Şermin. Fakat ben baba ol· 
mak istemiyorum. Hatta bu iki 
qocuk da olmasaydı. o vakit sen 
\'eben. .. 

'I 

- Sen bilirs·n, fakat kararımı 
unutma. ya ben ya çocuklnr. 

O dtı.kikada cevap veremedım. 
Rahmi kapıyı çekti ve gitti. 

Artık Rahmi benim için kay
bolmuştu. fakat onsuz nasıl ya· 
şıyacaktım. 

Ertesi sabah çocuklarımı ve 
ufak tefek eşyamı aldım. kü~ilk 
bir odaya taşmdım. 

Tekrar çalLqnıya başladım. 
Fakat birknç gün sonra tekrar 
anne olmak üzere olduğumu his· 
settim. Şimdi çocuklarıma nasrl 
bakacaktım? Onları kime brra· 
kacnktım?. 

Ve sonra bir kızım oldu ... 
Sefalet i~risinde günler günleri, 
aylar ayları yıllar kovaladı. Bir 
gün hasta olan kıznna ilfi.ç almak 
için eczahaneye gitmiştim. Orada 
Rahminin tanıdığı müessesede 
çahşnn bir memur ile karşılaş
tım. 

Düşünmeden ona bir sual sor-

dum: 
- Rahmi ne oldu, biliyor mu· 

sınıuz? 
Basını salladı: 

- Bay Rahmi artık müessese 
ile alfıkadar değil. Epeyce zaman 
evvel ayrıldı. 

- Nerede?. 
SON 

Uğursuz pul 
Sakın pulun da uğursuzu olur 

mu dC!Ileyiniz. 1915 senesinde Bir 
leşik Amerika hUkümeti üç sent 
kıvmctinde bir pul bastırmıştır. 

·Bu pullar basılırken matbaad 
bir yangın çıkmış, bir hayli has3 • 
ratn sebep olmuştın. 

Pullar bas•ldıktnn sonFa stok 
halinde trenle sevkedilirken tren 
bir istasyonda makasçmm hntnsı 
yiizünden başka bir trerile çarpı ... 
mtş ve 25 kişi bu sırada ölmüııtür. 

Pullar tedavüle çıkcırıldıktnn 
Uç hafta sonra pullnrm ressamı 
Nevyorkta bir meyhanenin önün
de göğsUnden yediği bir bıçakla 
ötii olarak bulunmuştur. 

Bu hadiseden sonra AmC'rikıı.da 
bu pullar nleyhinP. bir galeyan 
b:ıı:; göstermi.c:ı v<' hükümet 3 ~ent 
lik pulları ancı!k bir ay tedavülde 
ko.ldıktan sonra kaldırmıştır . 

- Sus Rahmi, sonra senden 
iğrenirim. ır•ırraımmı=m•' 

- lstcr iğren, ister iğrenme '>r. /(, emôl Oz.san 
htı.Jdkat bu, bu iki çocuk bizi ·,.ar yollan hastahk· 
mesut olmaktan menediyor. 

Ve bu konuşmadan sonra Rnh ian mütehassısı 
mi tekrar seyahate çıkarken ara-
mı7.da fırtma koptu. ı ·~ocıu ıı.ımılil JJ dd•ııst No.. Slil 1 

- Bu sefer seninle beraber 1 tJunıa Pa """ Oıtıu Obao)'BD 

gitmiyorum. &!Jftrtr - .. L: 41%83 

- Sahi mi söylüyorsun? 
- Evet. --ım:••l-

ve onun hizmetine göndermiş
ti. 
Ayşe nine erkek gibi cesur, 

atılgan bir kadındı. Y nşı altmışı 
geçtiği halde dinç ve kuvvet -
liydi. Koşmaktan, ağır yük ta
şımaktan yılmazdı. Hergün 
Martanm çadırına gider, onun 
yemeğini pişirir, suyunu verir, 
hizmetine bakardı. 

O gün Ayşe nine çadıra gel. 
diği zaman Martayı pek dii
şünceli gördü: 

- Padişah himayesine gtr • 
din ... yarın Edirne sarayına gi. 
deceksin .• belki de Yıldırımın 
en has gözdesi olacaksın .. daha 
ne düşünüyorsun? 

Dedi. Marta içini çekerek: 
- Ya Rüstem gelirse ... be-

ni ararsa? ..• 
Diye söylenmeğe başlayın. 

ca, Ayşe nine gözlerini açtı: 
- Sen deli misin, a kızım? 

Rüstem gelse bile, artık seni a
rayıp sorıM,Z. O, çocuk değil. 

ya. Padişahın göz attığı bir ka
dına nasıl el uzatabilir? He1?1 
sen onu artık düşünmemelı
sin? Onu öhnüş bilmelisin 1 

Sonra birden gülerek Marta. 
nın yanma oturdu: 

_ Başına bir tali kuşu ko~
muş .. Bu kuşu ürkütürsen, pı 
man olursun! Rüstcme varsan 
bile, onun yüzünü b:lki yılda 
bir kere görürsün! Rnstem a
tılrrın bir akıncıdır.. Seferde1 

sefere, memleketten ~em~~~~ 
te koşı:ır. Sen bu suretle butuı 
ömrünü yalnızlık ve ıstırab j · 
çinde geçirmiş olursun 1 Halbu. 
ki, padişah gözdesi olarak sara. 
ya gırerscn, tasavvur etmedı 
ğin saadetler ayağının dibine 
serilecek.. Edime sarayında 
krali~eler gibi yaşıyacaksm! E. 
ğer bir tutum aklın varsa, onu 
unut ve omuzuna konan dev. 
let kuşunu kaçırmamağa ça1ıs' 

( I:>evct1rn '1'1{1 ) 



Bu Basit 
3. 7.1941 

12.SS Saz eserleri 
12.45 Ajans 
ıs.oo Hartı 

türküler 
lS.15 Karışık 

program 
18.08 Cu 

orl•estras1 
18.30 :Memleket 

postası 

18.40 Piyasa 
,arlulan 

9.00 Dertleşme 
saati 

19.-l5 \'urttan 
sesler 

20.15 Radyo 
Gazetesi 

.:?0.45 Fasıl 

heylltl 
:n.oo Ziraat 

Takvimi 

1 G lf Z E L Li K 
IREÇETESiNi l Tecrübe ediniz. 

9.15 Caz 
orl<l'fitras1 

19.30 A J:uıs 

21.10 Fasıl heyeti 
.U.2,j San'atkilrla• : 

rı:ın.ız 

konu~nyor 

.21.40 ~nfonl 
orke"ltra 

22.SC Ajan!! 
22.45 Dans 

müzl~I 

Rasit Rıza Tiyatrosu 
Bu akll}am Bağlarba~mda, yarın ak. 

şam Kadıköy Sllreyyadn: 

- BOBST1L -
Komedi (S) perde 

Hal!de Pişkin temslllere iştir!k ede. 
cektir. 

-<>---

Beyoğlu Halk Sineması 
BngUn matine 11, de, gece 8,SO da: 
l - Makine adam. Seri TekmW 

birden. 
l - Dolu dizgin. (Kovboy). 
s - )Dkf. 

OPERA.TÖR 

Halid Ziya Konuralp 
lKtNOt OERRABI DOÇENTi 

Beyoğlu İstiklA.J Caddesi Elhamra 
A.partmam 1 Numarada 

Her gtin öğleden 80111'8. 7 ye kadar 
Telefon: 42204 

·:····································~ ..................................... 
.. Doktor Hıfzı Bakım · 
r R :! Dahiliye mtltelıa8smı Ü 
il T&.kslm: Tnllmhane •• d ~ 
IJ Gtbıgör Ap. i: 
H BergUn öğ'edcn sofu-a !i - -c=nr:::::::::.-:-.::_:::::::==:~:: :::::::::::: 

GÖZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan oaşka, her gün 
OGLEDEN SONRA 

Taksım, Kamer Palas 
1 nci kat 

Telefon: 49818 

1 Çocuk Oeklınl 1 
Ahmet Akkoyunlu 

1 fakslm l'allınhu.ne Palu No. ' 
ı•ıı7.ardan maada bergUn sa.<ı 1 F 1 

• ten !Wnra. 'fl'IPfnn 40~'?~ ... 

·- -

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Parmak.kapı, lma.ıı sokaı. 

No. 2, Tel: 41558 

Aynı genç kızın bu 
tecrübeden evvel ve 
sonraki fotografla· 

Bayan M. S. 
''kendimi ay. 
nada gördUğ!lmde 
AdP.ta gözle.. 
rime i'lanama. 
dmı. Cildim 

bakınız. 

eskisine nazaran daha taze daha açık 
ve da.ha sevimli bir şekil aldı. Tenimin 
yeni gilzelllği, bUtlin arkadaşlarnnm 
gıpta r.azarlarmr celbetti.,, Diye itiraf 
etti. 

Siz ae, yeni ve taze bir cilde, şayanı 
hayret bir tilne malik olabillrslnlz. 
Hemen bugünden bu genç kızm kul. 
landtğt pek basit tarzı tedaviyi. tatbik 
ediniz. Bu akııam yatmazdan evvel, 
yU.ZUnllze ve boynunuza pembe renkte 
ki Tokalon kremini sllr\lDUz. Tetdibln 
de bUttın dünyada meşhur Nr cilt mu 
tehassrsmm keşfi olan ve "B!OCEL,, 
ta.bir edilen gayet kıymetli ve cazip 
gençlik cevheri vardrr. Uykunuzun her 
dakikasında cildiniz, bu cevheri mas
sedecek ve her sabah daha gençleş. 
mlı;ı olarak uyanacaksınız. Ertesi sa. 
balı (yağsız beyaz renkteki) TOKA • 
LON kremini sUrünUz. Biltun siyah 
noktalan giderir ve açık mesameleri , 
Biklaı;ıtın.r, cildi yumuşatıp tazeleı;ıu. 

rlr, kadife gibi tat!Ilaştırır. Bu basit 
usum • günde Uç dakika • tatbik eden 
her kadm bırçok seneler genc;leşmeğe 
ve yeni gilz<?llikte bir ten temine mu
va!fak oluyor. TOK.ALON kremlerinin 
müsmir neticeleri garantilidir. Aksi 

ll•::ıa•mmımıma•••• .. I takdirde paranız iade olunur. 

inhisarlar ~ umum 
müdürlüğünden: 

1 - Mevcut numune mucicir • .:e 1000 metre kauçuklu şerit açık eksilt.. 
me usulil" rı..tm alınacaktır. 

2 -- Muhammen hı·dcli 580 Jl;·::ı. muvakkat temiDatI 43,50 lirıı.dır. 
3 - Eksiltme 15.7 041 salı '{lh.C saat 9,30 da Kabataşta levazım şubesin 

deki alım kom!syonunda yapıla ~aktır. 
4 -- Namune !!Özt! geçen r.ıu:>?:!e &"örülebilir. 
5 -- tsteklıll'rin cltı;lltme 'çi:. tayin olunan gUn ve saatte yUzde 7,rl gu. 

•cıruııe paraıaril" blr'ikte mezk!\r komisyona mti!'acaatları. (53f.'S) 

S A B E R - Aksam postam 3 TEMMUZ - 1941 -m 

Türkiye Cumhuriyet iVlerkez Bankası 28 / 6 / 1941 vaziyeti 
AKTiF 

KM&: 

Altnı: San Kilogram 
Banknot . 

72.604,515 

• • 
Ufaklık . • • 

Dahildeki Mobblrler ı 
l'ürk L1raaı . 

Harlçteld HDbablrler : 
• • 

A.Jtm: Safi Kilogram 13.115,382 
A.ltma tah't'llJ k&bJJ terbeat dö
vizler 
Diğer döviZler Ye bOrı;lu Kliring 
bakiyeleri . • 

Hazine Tabvlllerl : 
Deruhte edilen e...-rakı nakdiye 
lıtar§llığı . 
Kanunun 6 · 8 maddelerine tevft. 
lcan Hazine taratmuan •W 
t.ediyat . • • 

Senedat otlzdanJ: 
Tie&rl Senedat . • • • 

Ealı&m ve taltvUAt clb:danı ı 
Deruhte edllen enakı aakdl· 
yenill ka.r§ılJğ:ı eshaın Ye 

tabvtla.t itibarı kıymetle 
Serbeııt Es.tıam ve Tabvtat: 
AY1l!lslar: 

Altm n dli'riz il.zerine a"ftnl . 
l'abYiJAt tızertne ava.ıı.a . 

• 
• 

Hazineye kısa vad aT&na • , 

H&zlneye S850 No. kalluna &"Ort 
açıJan ıı.ltm karşıl.ıklı a•ım. • 

Hl.ssedarlar • • • • 
lııluhteill • • • • • • 

102.124.058,03 
22.404.073,50 

590.499.84 

362.237,48 

18.447.834,60 

44.988.139,33 

158. 7 48.5&3,-

21.683.011,-

270. 727 .347 ,19 

45.9Ui.603,93 

8.310.245,19 

4.741,69 
7 .808.722,-

167.684.926, 7:S 

Yektlıı 

125.118.631,37 

362.237,48 

83.435.973,93 

137.065.552,-

270.727.347,19 

54.255.849,12 

175.498.390,44 

4.500.000,-
9.178.419,24 

' 40.142.400,77 

1 Temmuz 1938 ta.rUıinden itibaren. 

, ..... T·ur--k·ı,·a--c·a·aaa--ar·a-,~gr----•,l 
ZiRAA T BANKASI 

1
' 

Kurul~ tanbı. 1888. - Sermayesı; 100.000,000 I'iırk Lı.rası 
Şube ve AJans adedi; 265. 

Zirai r1e tıcari '•er nevı banka muameltltrl. 
Para b1rlktt.relller ı&.800 ura lkraaıl1e nıQor. 

.&raat Bank.aımıda rumbarab ,,. lbtıa.nnz tua.rnıt ıırft .... ,._ ... ,,,,, eıı u 
50 Uram bUltmaıı.Jara senede • cıeıa •pkUeceJJ kur'a U• qagıd&ID 

pJa.na gOre l.kr&mlye dağrtıl&C8lrtrr. 

' aded 1,000 llre.lıll l.000 On 100 Mled 110 Uraltll 5.000 Ura 

' • 500 • 1.000 • l%G • ..., • &,80CI • 

' • ı60 • l,000 • uıo • ıo • UO«ı • 
ICI • 100 • &.OtlO • 

OlKKA T: B.esapıarmdaJCi paraJAr bt7 eeııe içindi! 3C liradan a.şa~ 

ltıomlYenieN ilı:nLmlyt l;lJltı!lı takdirde '91ı 4ro tazlas1VI~ Hrtlı.~N· <tt r 

ıs.~~ı · ,.: 11 Mart, ıı t:laziran 11 Eylil.l, 11 BtriDclkAnun uı.rthle. 

r1Tl•je yapılır. .................................... 

Otel yapılmaya elverişli I 
kirahk bina 

Ankara caddeslnlıı er n.l!teber yerinde fevkalade oa.zaretli ha , • 
\'adar ve ayclmlık bir blnn kita.ldıtrr. • 

Vakit gazetesi lclar('Jıa!'ler.ine müracaat. 

l!AStE 
Sermaye 
ihtiyat aqe.t • 

Adl Te feTkallde • t • • t 

Hll#Ult . • ' • ' 

Cdevtlldeld Banknotlar ı 
Deruhıe .o.nen ewaıa nakdiye 
Kanunun s • a inci maddelerine 
tnfikan Hazine taratmdu 'Y&kf 

tediy&t . 
Deruhte edllen e'n'alD ııakd!,.e 
tıaklyea1 

Kal'§tlığı tama.men &ltm ot.nlı 

llAveten tedtivül• vazedlleD • 
Reeskont ınuluı.blli D&nten tedL 

vıı.zed. . • 
Hazineye yap: ~" altm k4l"§Ilıklı 
uan.s muluı.biM 390Z No.b k&nwı 
mucibince füheten teda'YW• R· 

zedllen 
ME\DOA'J: ı 

1'11rk LlruJ: 

• • • 

AJtm: sati Klloın-&m 877,150 

5850 No. kanuna l:'Öl."9 Bazmeye 
açılaD avan.ıı mtıkabW teTdt olu
nan ıı.ıtmıar: 
SA.ti Kilogram 55.541,930 

Divtz Taahhl!ldatı: 

Altma ta.b't'lU ltabll dövizler • 
Diğer dö'rizler Ye alae&klJ IOl-
r1ng baldyeleı1 • • 
Mu.btelit • • t t • ı • • 

'1.822.019,15 
6.000.000,-

158.7ü.563,-

21.683.011,-

137 .065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

118.000.000,-

74.519.697,1~ 

1.233.782,03 

78.12U67,9C 

-.-
28.748.109,46 

YekQıı 

Iskonto baddl % ' Altm !lzerln• ...-ana "' ı 

Ura 

ı5.ooo.ooo.-

13.822.019,111 

522.065.552, ..... 

75.753.4 79,18 

18.124.167 ,90 

!?8.748.109,'6 

106.629.073,08 

840.142.400, 11 .. 
ıstanbul Belediyesi 

ııanıarı 
rah.Bed. ll.k Temi. 

1741.80 130.65 Karaağaç n.Cessesatı buz fabrikası. ve soğukbav& 

2460.00 

26l:ı!.24 

2370 

1050.00 

mahZenlen Uıtıyacı ic;ln almacak 7 kalem boya ıeıo 

vazımı v.-ır..aire. 

184..50 Motörlü v-.ıPait için aluıacak 19 adet büyük, 11 acıet 
orta ve 7 ac:E't küçült yağ filitre cihazı 

U!5 92 Haseki, Curahpaşa. Beyoğlu ve ZUhrevt hastalıklar 
haste.ne,~"'°ne Zeynepd.mil Doğumevtnin yıllık lhtlYllJ 
c; için alı-ıacak 6 kalem kuru erzak. 

177.75 haseki, e•.rrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastaI·\tlaı' 
tıastaneıe~iil) Zeynepkl!.mll Doğum evinin yıllık ;,stı.. 
yacı için 'iıuıacak 1580 kilo tereyağı. 

78.7~ Cerrahp~ ve Beyoğlu bastanelerile ZeynepklDlil 
Doğunı l!M için alınacak 1400 kilo birinci nevi Ad.., 
il& pan:ı~ 

Tahmin bedellerile ilk temına~ mlkta.rlan yukarda yazılı 1.§ler ayrı a~ 
açık <'ksiltmeye konu rrıuştur. 9artna'meleri zabıt ve muamelA.t mlldUrlUğll 
kaleminde görülebilir. İhale 7. 7 941 pazarte.ii gUnil saat 14 te d&lmJ enciY 

mende yapılacaktır. J ~üııleriD ll:.t teminat makbuz veya mektuplan ve 9,l 
yılına ait tıcaret odası v~.sikalıı...-u• lli&le gü:ıü muayyen saatte dainıl encU. 
mende bwunmaıarı. ,4.988) 

Bizzat kendisi saç kıvırma malrJnesl ..tullanan kadm berberler:lnin blJ 
husustaki t~lgıl<!rinin ııilımtihan ~esbiti ve oodehu belediyeden ruhaatnam• 
almaları, bcl;?diye "?abı.ası, talLııat!'amesi uUKUmlerlnden olduğ-..l cihetle bU 

gibi makine kullanan oerberlertı:ı makine ve sanayi şubesi mUdUrltiğünde 

lml!hanıarı yapılmak ve lmtiha ... da ı:rıuvaffak olduklan takdirde lfizııngelell 
rıı.'lsatnameyi almak ı~re bir &11T'da lle beıediye riyasetine mUracaatıarı ve 

• •. 8.1141 tarıhıne kaı:ar n·hsatname ~mamış olan berberlerin bu gibi makine.. 
lerl kullanmcı.ıut ır.cne . Ueceğı g-ıM lıaklıı.rında kanun! muamele yapılacağı 
i.14.n olunur. ( 5394) 

Temizlik i!j!lerl, mezarlıklnr \'e bahçeler mUdürlUklerine ait hayvanların 
yıllık ihtiyacı için satm almaca•t ı;ıo:40 kilo arpa kapalı zart usullle eksilt. 
meye konulmuştur. Ml cmuunun tahmin bed<!li 4.9413 lira 30 kuruş ve ilk teoo 
mlnatı :noı; liradır. Umı.mt ve !:xsu!'I şartname ve buna müteferrt diğer ev. 
rak 12-t kuruş mukabiliJıde leva.zım r.ıUdUrlı.lğünden verill'Cektlr. !ııate 7.7.941 
paz.ı.rtest gUııU saat 15 te daimi cncUme&de ya.pxlacaktır. 

Taliplt'riD ilk tem 1 at mak'JU~ '-'t.ya mektuplan 941 yılma a.it ticaret o. 
dası vesikalarile ım?<alı şartnam? v- kanunen ibrazı IAzmıgelen diğer vıısall< 
ile 2490 numarıı.ı - iranur.un tarifa .ı çevresinde hazırlıyacakJarı tekli! mek
tuplarmr ihale gUnti ıııaat 14 de !tarlar da.im! encUmene vermeleri IA.zrmdrr. 

• (4798) 

"Zannederim majestenize ben 
engel oluyorum.,. demiş ve 
imparator bu söze sükutla 
mukabele etmiş yani bu sözü 
kaıbul etmişti. 

Bir başka defa Bismark Prus_ 
yahüktlmetindeki bütün vazifele
rini terkederek yalnız hariciye 
nezaretiyle uğraşmasına mü sa"
de edilmesini imp:ıratorClan talep 
etti. İmparator bunu hemen ka. 
bul etti . Ertesi gün başvekil iş 

arkadaşlarına yarı istifasını 

bildirdi. Bir kaç zaman wnra 
da. artık bütün bu hadiselerden 
yorgun ve bezgin bir vaziyette 
bulunan ihtivar adam oğluna: 

S\ntJ~Ct 93lilfJclm•ia 
te geçmek, çok geç harekete g~ 
mekten iyidir,, diye mu.kabJe 
etti. Pek hiddetliydi: ''Sosyal 
demokrasiyi rekonnlarla öldül"' 
mek imkanı yoktur. Er veya. 
geç ona sililıla karşı konula• 
caktrr .. ,, 

"İmparator beni baştan atmak, 
benden kurtulmak istiyor .. , dedi. 

İmparator gale!:-e ~iyor ve 
Başvekil gündengüne kuvvetten 
düştüğıinü hissediyordu. Sonra 
da inanılmayacak ~Y vuku lbul_ 
muştu. Bismark müsteşarları 

yazzhanelerinde ziyaret ecı,or. 

oolarm ya:nlanna. oturuyor, Te 

imparatora karşı küfürler savu_ 
ruyordu. Herkes hayret ediyor~ 
du. Öyle bir hali vardı ki sanki 
kendi müstahkem kalesi içinde 
dolaşan bir kumandana berl.7i. 
yordu. Daha sonra Moltke'yi 
ve Valder~cc'yi ziyaret etmişti. 
Hatta eski düşmanı imparatori. 
çe Fredriği bile gônneğe gitmiş 
ti ve orada müşterek düşmanlı:ı.. 
nna karşı duyduğu kini boşa!t,. 
mrştı. 

t~tihaıbat günü eski oese.ı·et 

ve kahramanlığmı ~u. 

Şimdi titreY.en impentolıda .. 

HAYATI ,YAZAN 

EMiL LUDVf6 

• 32 • 
Nüfuzunu göstermek için saba} .• 
leyin tempelhofda askc·r'lt!rine 
resmigeçit yaptırmrşh. Y~lmz 

orada kendi muhafızları ar.:ı.sm. 

da, kendini emniyette hi~~·cdiyor. 
du. Bir sel gibi rey s:uıdıklarnıa 

doğru kO!jan Burjova kütleleri 
katşzsında korkuyordu. Ertesi 
gü11 inirhabatm nr •icesi öfı'enil. 

m.işti. Kız1l liste bir buçuk mil 
yondu. Sooıyalistler ~ ll'ritiıti art. 
mrşlarnı. 

ihtiyar siltatı1'ırımö ..... 

dığı sıralarda imparator büyük 
bir inkisarı hayal içinde bitkin 
bir vaziyetteydi. İhtiyar, impa. 
ratorum ilk intiha.batta kay. 

bettiğini hissediyordu ve }>u fi, 
kir onu daha cesaretlendiriyor. 
du.Ayru zamanda yeni vazi~~t 

onu yeni bir mücadeleye teşvik 
ediyordu. Arlık istifa ede.mezdi. 
"Bu intihabattan sonra artık 

~- ~u daha sert 
bir~ 8dtmıa& ~· Ve 
:iiııllll!Jl( pqa!Pi CW et:tinnıelk ıa. 

zım. Belki intihabat kanwıunu 
tadil etmek ,devletin en büyük 
düşmanı olan sosyalistlerden in. 
tihap hakkmı geri almak ıa. 

zım ... İmparator son hareketin. 
den dolayı vicdan azabı hissedi. 
yordu. Fa.kat Buna rağmen şöy~ 
le cevap veriyordu: 

''Tebaalarunın arzularına ben 
nasıl top sesleriyle cevap vere. 
bil irim, hal'km beni de büyük ha. 
bam gmi kötü gömıesini istemi. 
~ .. 

imparator: ··Ben kan içinde 
yüzmek istemiyorum.,, cevahrnJ 
verdİ. Şaşkm bir haldeydi. 

Bismaı:'k gayet soğuk bit 
r.srarla: 

''Majeste dedi. Şimdi alınacaıl' 
tedlbirleri ahnaktan çekinit"8elli~ 
ileride çok daıha şedit ~ıt&laf 
kullanmak ınecıburiyetinde ka. 
lacakstmz. Fakat ne olursa ol· 
sun ben böyle bir mesuliyeti da• 
ha fazla taşryanuyacağmı.,, 

İhtiyar Biama.rk kendisini c_,cftı 
kuvvetli hiseed.iıyordu. Ve bu ii.. 
çüncii tehdidin doğrudan doğı"IJ. 

ya impanıtonm kal>ine ~· 
ğiımı eıniıri. 

(~ tJ(Jf) 


