
-• 

·-" 
,ııı 

4J 

u. 

de 

eJ) 

ve 

SON MAVADiSLER lUIMGZ 

~ •• ,~. • ~-'9 • .......,..,...,. ~ • ~. '~> • .. ,,. .. . • • ..... .. .. . 

..... .. . . ·-
7 

::ı 

ST 4 
CUMA 
1 9 4 ı 
Sa : 3364 

..;&.re Tel. 24370 • Sene lı . 
tDAREYERt: ANKARA CADDESİ VAKiT YURDU: İSTANBUL Yazı işle,n Tel. 23872 Fi:,~tı 5 KURUŞ 

BUyOk illet Meclisinde 

Başvekil bugün beya-
natta bulunacak 

Sovyet tebliği 
----<>-

·Alman 
orduları 

Meclisin bir aylık yaz tatili yapması münasebetile 

Başvekilimiz harici ve dahili 
umumi vaziyeti anlatacak 

~r. Refık Saydamın beyanatı saat 15 den sonra Meclis 

Sovyet 
topraklarına 
girdikleri üç 
mınlakada 

Sovyet 
askerlerinin 

3Ceı: aAşwıı: salonundan radyo ile nakledilecek An uda ne 
mukave-~-

Gazete 
urken 

""""--........ ..... --:---------} R7.8n. 

YfnCabit ----•rke_cl_y_e_k--a .... d _____ , ____ _ 
aıçın 

,.,uzergih ar .. \nupn treni 
lerin l rnda hulunan teneke ev 1 
'erını stlmlüklnc belediye karar 1 
ayrıırnıtir. Bu ~aksatla tahsi at 
de!Jrıı ı;tır. Bu •~n istimlak be 
t.ah ~ 20 bin llrnyı ru mı'.\·ac~~ı 
S()n;" n edilmektedir. ı t~mi kt.cn 

d a lıuralnrda yt•sfl sabalar \ti- ı 
cu a ~Nlrllc•cel."tir 8 . re il 1' 'ndlı.I okurh<>n bi--" b. 

ınum. uı !."\J\.'llKıvı;uıı{uen 1-
imde ea:ılandı. ÇiinkU 

0 
, _naya 

denbcrl tren yolundnki bu n:~~le~-
8\'lf':Jden ga7.etclerdc "ikiı·" teke 
dil . d . • "' .,c e 

.. mesıne a.mı uret1e hfclim. 
• uphesiz 'ki ben dof.'111.n.dnn ev" 1 
hu demiryolu yapıldı;:,., UUnanıla~. 
~rl devrin gazeteleri bu rirldn
lıklertn kaldırılması için t menni 
lerde bulunup durmu lardır. Bu. 
günkü parayla 20 bin llrnya halla 
dilecek bir mesele Jdmblllr vaı.u. 
le ne kadar ucur.a ortadan kalkar. 
dı. Fakat bu işi görmek de se' gl 
il Liıtfi Kırılara nasip olacakmı>I 

Teneke e\lerle beraber gazete. 
ler itin daimi n'ktüaliteden biri 
rlaJıa tarihe karışını oldu. Bir İs 
tanbut hem eri i slfatiylc beledi. 
l"e rcl lmize teşckkUr ederken ga
ıetect sıfath'Jc de içimizden belld 

bfraz kızacağız. 1 
"'*:r 

l\faarif Vekaleti zamanın icap 
Iarrnı gözönUndo tut.anıl• ~nebi 
tııemJeketlcrde hükümct namına 
tab ilde bulunan talebemize Yer
diği aylıktan arttırmaya kanır 
\'ernıı~. Gazetede okuduğum liste 
Ye göre dünyanın en pahalı mem- ı' 
~keti İngiltere, en uc111 memlc'ke-

Almanya oluyor. Çünkü Alman j 
Yadaki talebcl,rlnıiı ayda 94,!l n. 
;ı'Y• Y&şıya.blldlklert halde tngil 
ı~redo okuyanlara hemen iki mis-
11,!u~~D~k Yetfslyor. Onlara 180 1 

meşhur :ı lecekttr. Palıahlığı ile 
kalıyor. ç~:ku\merıı.n bile ch\'en 1 
yerlerinde taıe~erlkanm bazı 1 
ycrlerlndeldlere ae e~:o 180, ~~ 
ı:örölmUştUr. lira kııfı 

Yalnız zihnimiz blr 
Acaba bu paralarla Ye ili~ti. 

Q.Jınan ,.e ·e 
nen Şeylerin cinslerı ve kc ·fl '! • 
lerı birlblrinin nyni nıidlr1> l' l'Ct-

l\fuht.clif memlctketıe..de b 
~Uhtelif parafa.rlıı nynl . e\'lycd~ 
esıenmek \'C giyinmek kabil ola.. 

~'I< rnıdrr. 
~*~ 

R An:ıerika cumhurrei"'i .l\Jis~r 
J ~·eıt parli.mentoda.n harp tatı 
ın~b l! tJyor. Gazetel<>r bunu 70 

11 l\r dolar diye haber ,·erdiler. 
d.? -~ ne demek olcluj;"tlnu 
~"ünclUnöz milf Benim zihnim bu 
dJ ~ J>arayı ihata edemedi. Ken. 
bir hdinıe bu i ı anhyabUcceğim 
b ŞCkJe Okmak için şöyle bir 

.Bn "·eJdllıruz Hefll< Saydam 

Partı grupunda 

Milli Müdafaa 
Vekili 

hakkrnda 
Başvekilimizın 

arzusu üzerine 

Gizli reyle 
itimat beyan 

edildi 
r~as~akil grup da 
itimadını bildırdi 

Ankara, 3 (A.~.) - C. H p 
Meclıs grupu bugün fevkalade ~ıS..: 
rak toplaIID'!ıştı~: ~~Iscnin açılma. 
sını mUteakıp. kursuye gelen Baş
vekil Dr. R~f~k Saydam, Parti u
mumi heyetinın geçen satı glinkü 
celsesinde milli müdafaa \'ekili 
Saffet Arıkan'ın vekillikten affını 
rica ettiğini beyan ederek muai
Ieyh hakkında parti umumi heye. 
tinin hakiki temayülünü öğren • 
nıek istediğini ve bunun gizli rey· 
le bilctirilmeslni rica etmiştir. 

(De\'nmı 4 üncüde) 

11~P Yaptnn: 
~~ d~Jan liç Türk lirası olarak 
'riır)( : lnı. Y~nu 210 milyar 
Qrııtırm r:-~ını buldu, Bfzhn senelik 
JlaJ.latı üt~Cmirln yekiınunu to
ton lira lıtısap olarak 300 mu. 

§11 ~ !ltkardon. 

nln harp mıL<ıra.fı olarak btcdiğt 
tab Isa.tın blT.im tam yedi yüz se 
nelik büti;emlz yekfınuna baliğ o
laca~ netıcccılne \'ardan. Eğer 
telgrafta bir yanlışlık yoksa insa
nın zihnini bozacak kadar bir :ra· 
kam. 

AnıCrlka c111Dhurrei8J.. 

MecJf!rt~ beyanatta bulunurke>u 

mık.ara, f (Telefonla) - Bıiyük 
Millet Met'lisl b~lln .. t 1~ de top • 
lanacal.-tır. Ru7.namedn bir la)ihanrn 
ikinci ,.e bir IA.ylhanm da birinci mU· 
zakerıılert ,.arsa da umumi heyete 

1 M'vkolunan diğer bazı lıiyih.ıılann da 
ru1.1ıameye almarak miı.&~rllyetle 

konu'1ulrnMı muhtemeldir. 
Bii;pik :\lillct Mecll"l bugilnktı top· 

JantJBruda bir &)' J'.117. tatJJI yapı:J.maar 

na karar vf're<'d<Ur. Bn mlnta.ııebetlcı 
ruznıımenhı mlizakeroslnl müteakip 
Başvekilimiz Doktor ~lk Saydam 
sö:r. nlarıık harici ve d.a.hllf umumi 
vaziyet hılltkmda ~yaoatta buluna· 
ca.ktrr. 83§\·ı-klJlmlz.lrı bu meyanda 
"Refnh" vapunı bAdl.,cal hakkında 

izahatta bulunması da muhtcmeldlr. 

meti le 
karsılaş

tı ar 
Almanlar binlerce 

ölii verdi 

Atman k•taları şimalde 
Duna nehrini geçt11er 
Lond~ 4 (A.A.) - Moskova res· 

m1 tcbli Alman ordularJDIO Sovyet 
topraklarımı. glrdtklcrl Uç mıutaknda, 
so,-yet askerlerinin anudane bir mu· 
kavemel göstcrdikler!nl söylUyor. 
.Mulıarcbcler, birlbirlnl takip ediyor. 
Sovyet aııkerlcrl dUşmana ağır zayiat 
verdiriyor • 

Tebliğ, Aımanlann şimal mıntak&· 

ıımda muva!!akıyctıer kazandıklannı 

~tirat etmekte. fakat Sovyet tayyare· 
cill~in yavaş yavsı hava hAklmlye· 
tini >ı:o.zanmağ"a ve Alman tayyare · 
ciliğın~ tefovvuk etmeğe muvaffak 
olduğunu temin etmektedir 
Mo~kova, 4 (l'.adyo) - Sovyet en· 

formasyon bUrosu tarafından bu sa· 
bah neşredilen Sovyet hnrp tebl!ği: 

3 teuımuz giln:ı ordularrnıız Dvinsk, 
(Denmı 4 üncüde) 

Macar 
kıta/arı 

Ba§vekUlmlzln beyanı.ı.tı Ankara 
Radyoııu tarafından Me<>Uııı ııalonun· 

dna naklf'n neşrNllleoektlr Radyo 1· • 
dare!!I, müml•lin olduğu takdirde, 
Ba,vekllfmJrln bf'yanntmı ak~m Dil§ 

riyatrnda da plAkla tckrdr edt'<',.ktlr. 

Karpatlarda 
ilerliyor 

l\lfl<"lla mlizakert>lerlne saat 15 de 

1ıa,1ayacak1Jla nazaran Bafv<ıkillmlıln 
nutku snat 15,80 ne 16 arasında rad· 
yodan d.lnlencbllecektır. 

Buılapc§fe, ~ ( .tl.A.) - Kar. 
patlarda Macar askerleri, ricat 
etmekte olan Krztlorduyu takip 
ediyor. 

Şeni bir tecavüz 
Hisarda canavar ruhlu bir çoban 

2 yaşında bir çocuğu kirletti 
Dün Rumelihisannda. Halim 

paşa köprüsünde bir facia cere. 
yan etmiş ve çobanlık yapan bir 
genç koruda oynayan iki yaşın. 
da bir çocuğun ırzına geçmiştir. 

Btı canavar ~li çoban Ru. 
nıelihisarında oturan Cevdet a
dında biridir. Cevdet dün Halim 
paşa korusu civarında inek otla. 
tn-ken, civarda otlar arasmd~ 
o~yan Mehmedin 2 yaşındaki 
oglunu görmüş ve birdenbire ço
cuğu kucağına alarak koruya 
k<>ş:muştur. 

Insan kılıklı cana.var, burada 
küç~ ~ şeni filini tatbik 
etmig ve Tcmuyu kadar içinde 

bırakıp ka.çnuştn. 
Bilahare elheveyni çocuğu ça.. 

yırda baygın ve perişan bir hal
de bulmaları üzerine iş anJa.'.iıl. 
mış ve çoban Cevdet yakalan
mıştır. 

Tahkikata Sarryer müddeiu
mumi muavini Fahri elkoymuş 
~ban sulh mahkemesi tarafın
dan tevkif edilerek İstanbul ağır 
ceza mahkemesine ' sevkedilmiş
tir. Muhakemeye bugün cürmü.. 
meşhut kanununa göre ~emen 
başla.nacaktır. 

Tecavüze uğrayan küçük ~ 
cuk Et.fal hasta.hanesine kaldı
nh:nıu tedM>i altına alınmıştır. 

GENERAL KAZIM DiRiK'iN 
CENAZE MERASiMi 

Merhumun naşı bu sabah merasimle 
vapura konarak izmire gönderildi 

DUnkU sa.yımıZda vefatını tecastlrle 
haber verdiğimiz Trakya Umuınl Mü· 
tottisıi General Klzrm Dırlk'fn nAşı 

dftn akgam otomobflle g hrlmizo gc· 
tltile~ek GU!bane hııatnncslne tevdi 
edilın13Ur. 

Jıiel."humun naııı vasiyeti mucibince 
tzmlre götUrülmek tiıerc bu sa.balı 

Amerika Genel 
Kurmay Reisi 
Amerikaya 

karşı 

Gizli bir taarruzun 
hazırlandığını 

söylüyor 
Vaşington, 4 ( r1.A. - Ameri. 

ka genel kunnay reisi askerlik 
hizmetini bir seneden fazlaya 
çıkarmak. ağır ordu tayyareleri_ 
nin imalatını hızlaştırmak lazım 
geldiğini ve Amerikaya karşı 
gizlice mua7.zam bir taarruz ha. 
zırlandığmı söylemiştir. 

ÇERÇEVE 

Kırmızı 
GOi 

Necip Fazıl Kısakürek 
1ki sen<'Yc ,·akın bir zamandan 

beri Auuİıa~; terkip eden müte 
arrrz veya. miıdnfl, müteşchbl<ı \'e• 
ya müt<'reddJt, muharip \."Cya bita· 
raf, hemen her de,·Jet , .c millet l· 
dar<'<'i~inin scsindf'n bir örnek sa
hibiydik. Fakat nil.rndım (ığhğa, 
hak ·kü'kre\'isinden imdad ynh an
şma., ldeol~ya. '\'C sistem iddiasın
dan \aJışet ve kıtal lı.-nadma ka· 
dar her renkwn bin bir ~ çiçe .. 
A:inl derleyen bu demet, tek istfo; 
na. halinde en milhim nümuncsin
den ma.hrumdu. Bu bir kmnızr. ı:iil· 
ilü; , .c galiba bütün öbür !•çek· 
ıer, doğradan doğruya. w:ya dola
yıslyle onun yüzünden demete gir 
mişl<>.:rd.I. 

Bütün AYnıparun c;e!'inı \'e MI• 
hunu derleyen demette 1'ınnrıı 
~üliin yeri, yapma b1r cıükilt çi(~· 
ğine tcrkedllmJşt.l. Hakiki nü~ba· 
slyte tmmm gtit ön.dl. JIOkta:; ve 

hastaneden alınmış ve askeri mcrR 
simle Galata rıhtımına getirilere. 
9,80 da Bandırmaya hareket eder 
)ıfanı.kaz vapuruna konmll§tur. lı1:nrcı 

ltrı.z, bugtln Bandırmaya vnracnk " 
tabut oradan trenle lzmiro götilrOlc 
cekUr. 

!)EllRtMlZDEKl 'l\IEI~.\ Dl 
Bu 5abah saat 8 de, bir Türk bay 

rağın:ı. sanlı oıan ta.but GUlha.nc has 
tanesirıden alınmış ve cenaze otomo 
biline konularak ıılay hıırckct etml§ 
t!r • 

Cenaze alayı, en önde bir motosik· 
leUI ir.zıbat. komutanı, arkasından be§ 
motosikleUf, onu takiben bir aUı polis 
mUfrezeırl, askeri ill.Zlbat kıtnsı, as • 
kert bir mlitrez~. Şehir bandosu, cc· 
naza otomobili, merhumun son le§yi· 
elleri, askeri kıtaattan mUrckkepU. 
Cenaze merasiminde, Vali ve Belediye 
ReL<;i Doktor Lftt!I Kırdar, ba§ta or 
du mıitettişlerindi!n. Orgeneral Falı · 
rettin Altay olmak üzere lstanbul Ko 
mutanı vesalr generallerle askeı1 er 
kAD, mczunen şehrimizde hulwımakta 
olan 1zmlr valisi Fuat Tuksal, Tekir· 
dağ valisi Salim GUnday, 1stanbul va· 
il muavinlerinden Ra§it Demlrta§, İs
tanbul Emniyet Dirckt.örlUğü ,,kili 
Saltı.hallin Arslan Korkud, merhu· 
mun otlJllan Turan ile Orhan, akra· 
baları, dostl:ın, birçok !zınlrll!cr ha· 
zır bulunmu_şlardır. Cenazenin Hemen 

• (Dcrnnu 4 iinrUde) 

bu hale bakarak kınnıı.ı gülün ~ 
cıkh bir bile petıindc gezdiği, bu
tün A\'rupa s~ \'e nıh ifade...tni 
avrıl demet içinde türüt:Up tek 
~5ına kalmak i .. tediğl zannedilse 
hata olmazdı. 

Ktmııı:ı ~ütün yerindeki ya.pmn 
:sükut çiç<>iı, kimine nıuanıma, ki 
mine dehi, kimine mucize, ~<' 
,•Acize ~ibi ~örünürkcn, birkaç an. 
layı lı in.,ana da onlarm tamamen 
t<>rs· halinde ~örünmüs \'e kırmızı 
~ütü~, barındığı derin sükut i~ 
de ne kıymet temo;ll c<lebiltte;;i· 
nl soru ... turtmuştu. 

Nlha~·et kırmızı ~ül, A\';upan~ıı 
l'n acı !.<''>lerfni demetıeştırm~n~n 
belki bu ba.şhea amJii, amclınırı 
ilahi navrcti ta.,ıran miky:ısı neli 
resinde. birdenbire dcmett.e ha.l.;t. 
ki nü .. h~iyle merkezi &imaya dıı 
,.f't ediliverdi. Nihayet kım117.ı 
gilt kliroüye tıktı. 

Artık demette, ha.klkatcn on. 
dan ba~ks hi!;bir çi~eğe yer yo~ 
tur; ,·e onun ne muztarip bir c:ı 
f'Ck olduğu bcsbeUidir. Her yn.pnı 
fı blribir.ind<>n ba.c;.'ka renkler ta.51. 
'.\"&D her nesci ayrı bir ka.v'1 \'e 

Ür~rfsle tit.rcyen kmnm gül, ilk 
defa tconuşmaya m<"cbur olur ol 
mu bütün beya.or güller ~ı; 
\'e susan e8kt Jumuzı gilti. ~ft'th 
v~ lmAdl. 
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E~~Q~~~~~~ ~~~~~·,IKonservatuarı! · 
Artıf~ v('ı· h',. doirutamıyordu; h sürü ,.Je!li ordu ve 

yuzu b s rı olmu tu. Sipahilerden bile ona acıyanlnr vardı; 
lakin Tım:ır Beyinden korktulc !arı ıçin ses ÇJkannıyorlardı. 

{ af mulıabe- 1 Mezun ~gence ı 
za İ • k tt ~ Merasimle ! 
Çalı~si21 e erı ço ar l 1 diplo~etııd' Nihayet onu hurukliyen iki r.ipahi, subası Mehmet Ağaya 

d" 'Her ki: kuru§tan fazlaya B .. t .. t 1 f k 1 . . : .,, ız•//zA C'ef 
A dullah Efendi Cin Ali ve di. 

erleri rwdan k 1-irnlırkeıı 

fbrah.m B yın nrttasından yum • 
ıkarak sallryor \ e bağın. 

\Ordu 

- Allah zalimlcn kalırcd r! Se 
nı de .ı. ... rcd ektir! 

Sonrn tfcrfümna. diyordu ki: 
- Efoı-t elimle dc>v1et adanılan 

kotü de !ildir; hemen Miliis kadı _ 
smı:ı, hatt A:, dın sancak beyme 
dah · ı;ıd • r; §lkayetiınizi yaparım ı 

Kö;dc hi<;ı t knlnuımı:ştı; iki e. 
~ek hazırlandı; heybelerine yiye • 
cek kodular ve imamla yeğeni 

Durmuş dag )Olund::uı Aydına git
tiler. Koyltilerin bır kısmı: 

- ş >ayet fizerine tinıar beyi_ 

ni büsblltUn kızdırmış olmıyallm ! 
Dcdi!t'rse de Abdullah Efendi 

daha çok kızmıştı: 
- Bu uğurda ölümü dahi g&e 

alıruşmı ! 7A:ılim ld,silmiıı. ha.kkm • 
dan gelmek gıı.zndrr! 

Cin Al yl berabcrlne almak. üıtc
m.i.Jti fn'k.nt o !bunu kabul etmedi: 

- Ben ba.b:ı.mm ardmda.n gide
rim; zira yolda. 9mp k~ğmdan 
bir tarafa at.ncaklanndan korka. 

~a. da lt.zum {,'Ör. 

med ; to ".lira ekmek, ze'ytln ve 
peynir oydu; ince, sivri ve boy_ 

l' küçük b•çağnu :u.~ 
ktu; küçük kard~lcrini 

::a ı. h ;n yUzU ve 6ll"tı fena 
1 e r .. ~ rdu. :}imdi kclm. iple. 

-.ı büe-klen de a.ğmyordll; 
atlar rohvan gittiği :::ıma.n onlara. 
\eL erııiyor; ıı~ağı kll"'lik bir. taşa 
• k...rrs!ı muw~:=:ü temin. ede. 

k olnn elleri eemc>st olmadığı 

ı~fn d i J:Or; bir mllddct yerde 
Jr ·lenıyordu. EllClinm '\'e kollıı... 

m d:ımıı.rları 6işmi'jti; kizıırmrş.. 
tı; morn~ı. Deriler.! Br}nlıyor. 
du. A}aklan aa yer yer szynlmıu, 

al nım t.. Bir tnş:ı. ç.:ı:rptrkça. 

s rt t praklam sii!iilöükçe derllc. 
r kopı u. Za".·allı i1ı... 

tiynrın :Je.niyor; b..,şı 

go Une ve omuzlarm.n dfiıüyor; 

d ftrlll ıp da ytlribnelc ve koşmak 
için u~ boşa gidiyortl'1.. 
B n bir yo1.ı:;a çıkiı.rken siivn • 
riler yavaşlıyor; Koca V.eli o m • 
man kendisilli toparln.mağa.; beş 

on ... d:...:;.] atmnğn. muvaffak oluyor. 
du. lAkin çok geçmeden İbrahim 
Bey ~or, mt;.. c.:ze d~ on uy 
mağa. mcobur ko.lıyordu. Art.Ik Ko. 
C."1 Veü hiç doğrulamıyordu; hep 
süruklcm:, rdu ve yüzü sapsarı ol 
muştu. Slp:ıhllcrden !bile ona acı • 
yanl:ı.r vnrdı; l~ tlın=ır Beyin • 
drn koı•kt klru-r için ses çtlmranı1. 
yorlardı. Niılı:ıyet onu sUrllkleycn 
iki sına.hl, suhll81 Mclımet Ağaya 
df>d!' .. 

- Bu "dış. Çu .. geçmeden ö. 
lecektir; be) c s3yleytsiz ı 

Mehmet Ağn on''U'U hn.k verdi 
V<' !ur m Beye söyledi: 

ı.. " yavaş gitsek! 
.)e • 

N g~ ın.ftxr ! Bu kadar 
a ı, yUrUyfü:ihi l blr piyn.dcye uy. 
duı ' olur nıu? 

r ...... in teı ıusıne ::ı.lsa.k ! 
- Koca herif terkiye nlırunuz! 

rnı 

b 1 

Bıraz a cileccktir. 

t t .... hlın Bey yüzUııü bile çovir. 
u; bil tun bu :işkenceyi bile 

"aptı"mı, ıfild.'la iiti\rllp de 
!t t .:nak irldiasmm ba..lıa.. 

.., OC! Veli mosmor obnu.,_ 
-rtıl:ı.."Ilıyordu; 11f'tr Ur 
ar :.nzdı; bas;mda.ld tc1t.. 

<'O nd· 

v t 
vnkrt akıt :yerlere 

la.-n çarpıyordu; kJSa .saçla. 

rınm arasında.ki kan srzıntılan ve 
pıhulan ~urnsmm burasının yarıl. 

dığnu nnlat~ordu. 

satı}mıyacak 1 LJ Un e gra mer ez ennın : lVlı ~ ' 
ı.,ıyat MLlrakabe Komisyonu dün beynelmilel muhabereye açık i Gençlerı tebrik ve 

topl:ınmı§, ı;!l.lı fasulyeslnln bakkallar 1 t l 1 1 1 k 1 
d:ı pcrnkende olarak 21 kuruş, top - u u masına ça ı şı aca 1 ı lt fatta bulundular 

İkindi olmuştu· uç sant süren tan döl:me mısrrm kilosunu s,:ı kuruş 
miıUıiş yolculuğu bu kadar daya.n. olarak te.sbit etml§, odun fiyıı.tlannı Memlekcii.mlzde tclgrnf muha
m:ık da ınsan kudretinin üstünde da tekrar mUrakabeyc t.Abi tutmağa beratının son za.nuı.nlardn. çok art. 
bir mukavemet sahibi olmaga bağ kanır vcrmlşttr. ı tığı nazarı dikkati celbetmekte -
lydı. Aynca yeni gc en lW30 kilo kalay dir. Esnsen telgraf ımuhaberatı se 

8
. ftyıı.U:ın d..ı lcsbit olunmu tur. neden seneye fazlnlnşmaktadır. 
ır ormnnın kenarınto n g~yor. _ ı 023 senesinde telgraf muhabera.. 

geruşlemesi 3.mil olduğu gibi son 
ı.amanlaım bazı h8dtscleri do c _ 
saslr lbi r sel>ep te;",}kil etmektedir. 

Son on lbeş .sene :zar.fmda yeni. 
den temdit olwuı.n telgraf devre. 
lerlnin uzunluğu 20.613.000 met • 
redir. Yine bu cümleden olarak on 
beş ~ene evvel ancak 90 telgraf 
merkezi m illetlel' arası muh:ı.bcrc. 
ye açıkken 19..U de bunların ade. 
di 397 ye çıkanlml§lır. Müna.ka • 
lit vekileti lbiitun telgraf mer • 
kezlerinin beynelmflel muhabere-

lar; cill: bit- yoku a tırmamyorlar. y · b • t • k h tınd=ın eldi' edilen gelir ancak 
dr. I\oca Velinin başı tamamiyle enı ır f.aı- 1 a ve 1.737.954 ilrayken geçeıı sene teı-
sarkıyordu; nğzı çarpılmıştı; hiç ge ıyor graf muho.bcratI 3.965.933 llrayıı 
bir tarafında ha at eseri örUlmiL 1 Bu hrı.fta iı;lndc ycnlcren hrlmıze 1 baliğ' olmnıj.tur. Bundanw telgraf 

. , . ) ... g . mılhlm bir parti kasve ... irllecck ve merkezle'rlnın süratle çogalması • 
yordu• carur ıken süruklenmesı halka tevzi olunacaktır. nm ve telgraf hatlarının gittikçe 
miımkl .,ıiU; Jakin butiln kuvveti-
ni ayb tmemcs.i bütün arırlığmı 

sipahilere vermemesi demkti. Bu 
takdirde o tam mfurnslle ağır bir 
yük oluyordu; iki sipahi, arkadnj. 
lo.rma yet.Şnekte güçlük çekiyor. 
lnrdı; 9lldan kurtulıruı.k istiyor • 
lardı: 

- Ağa! .• Bundan ilıa.yır yok ar-
tık! 

- Ötdu mü? 
- Öyle görlinU:ror! 
Mehmet Ağa İbrahim Bey.o yak 

lnştJ: 

- Koca Veli ölmilş! 
'!'imar :&..~ bir an ve rasgcle dô. 

nup 'b:ıktr; hiç hwnı ltesmcden ve 
düşünmeden cevap verdi: 

-Brrakm! 
- G&nseJc mi? 
- Şimdi Ollunla IIU 

ğız? Bu.n!m çöl dci;'il ya, gelip gc
ce;:ı köylüler görürler ve ona bh
çukıır ilttwp :it')ne atarım-. 

Sipahiler ~ konuşmayı duymlJI 
hrdı; ~ eöy'lemesine ın _ 
zum ıı.mlmadaiı lıer ikisi de atıan.. 
ru :;-olun sağ tara..fındn, orman kc
nıııındaki çlmenliğo çektiler; O _ 

vacıkdanbe11 sımsıkı tuttuk1nr1 
iplorln uçlarını bını.ktııar; gayet 
hafiflemiş olduklıın halde atlarım 
sürdüler; kırk elli arşın ~
tnll'I olan a.rlmda.şlanna yetiF.tiler .. 

Koca Veli serin çimenler ınıe. 
rlne gerçekten cansız denecek gi.. 

bi serlUp ''W tı; fakat iki ta.. 
rnftlJl ~ehlldikçe blleJ:lerini sıkan 
ipler ~V§cmi'1ti; nemli otlar, yiL 

zünU ve alnm.ı oKşıya.n şefkntli el· 
lcr gibiydi, t.o,ıuk yumuank oldl!
ğu için yatağa ya.tırılnu.s vehmini 
veriyordu. Ağaçların serdiği göl • 

gclcr, köydeki küçük evinln od.:ı.c;ı 

k"dar unıs görilnüyordu. Bütün 
bunlar onun üzerinde, farkında oL 
maksızın tesir yaptıkça Koca Ve. 
li nefes nlına..,'9. b:u:ıfa.nuştı; bhihi-

ıine :yn.p~ o öz kapaklan 
açıldı, ınn v rçalarmı.J ~-
nıl&ı kollariyle blicaktarı hafif 
hafif gerildi; etrafına baktı; ne. 
rede olduğunu ,.c niçin burada bu
lunduh'lUlU kestiremiyordu; sene 
den sonra kopup kalnu.5 olan hn.u
rıılnrnu o andaki görllşlcrJne bağ. 
lndı ve ba mı yavaşça kaldırdı, 

yanıbncımdn ynhut yolJa Jdmseyl 

goı .... mcyinco sevindi. Bu 1-..ada.r 
kUçUk ve eh"""' iyctsız hareketler 
onu o ko.dar yormuştu ki yeniden 
başı çınıenlero d0.§til ve öyle knJ. 
dı • 

(Devamı var) 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cablt Yo.ıçm, ':C yaz ırkm 

hSyslyetl" başlıklı mnknlesinde, Fran· 
sız harbiye nazın General Hutzlgcrin 
bcıyruıntını bahis mevzuu yapmaktıı. • 
dtr. Muharrir diyor k · 

•'Genemi Hutziı:t'r SurlJe ı~ 
s!ı:ıf ru :aıbnh.<ıed13 or. urlyedo l ngl· 
lli!ımn Jrnllıındılı.I:ın usnli kullan -
m~ tm~UI etmNlıldcrtnl anlatı· 

~or. Bıuııın da ıbcbl, gcnernlln süz
lerhıl a3, <'tı t 'nnr lltrnk lf&zıuı glll"'" 

"• ''YerlOr.ro lJe'yn:ıla.rm ~ bir ,-a
Y.lyctte btıltınllıı m hbı8lnl vcrnıemcık" 

arzusııd r. Oı:lar.ı bh.)1e bir hl" ver
mek, Ql('(I :ni~cto ı:nrr:ı )"2lpmamak ls
tedllderl bir hl otlnt"t olu~. G<..'lle -
mı nJ!ıny<'t m::ı.ll!latlannı fU dim!e i-
çin ele hul ediyor: 

'Uo.)ır& U'km prestljhd mobafll?a ~ 

Asfa yolar 
Sıcaktan bozulmaması 

için takviye edilecek 
• 

Bet dı) e. şehir d.ıh ·ıındeki ııs -
fıılt yolların ynz a)1nrmda hara.ret 
ve fazh rü rd n ::ı. faz-
la boz..ıld ind t ta 
rak mıı ' il;;ın .ıtUn bu a.s. 
falt ) ollnrm kntranh m 1Iutıa 

kB!lla.nıp ta.kviyc edilmesine kn • 
rnr vc.nnl{}t.ir. Bu usul snyesınde 

n!!falt yolların hcp::l bu yaz zar • 
fmda ye'lilen~ olc.cnktır. 

Diğer taraftan asfalt yollardan 
demir tekerlekli nakil vasıtaları • 
nm geçmemesi irjn ve ilen kara _ 
rm t.atbikatma at tertibat ikmal 
olunmuştur. Bu knnırm tatbikatı 
1ıer tnrın talnninin fevkinde iyi 
netice venni'.itfr. Bu s yede as -
fultlarnı ömrü w.::ı.blmıntır. .A$.

falt yollıınn ba.~ma demir teker
lekli vruct.a.larm gcÇinesini mene • 
den iıµrcUer konulmuştur. 

11eridn ı:ıebir dnlıllinde asfalt 
yofüır ço,;ıildıfh zaınnn arabahrm 
tek~lekl "rlncieki demir çrunberI -
rtn eentşlltt lbcş santime kadar 
çıknrıbna.k suretiyle asfaltta de • 
mir çemberin yıı.pa'blleeeği tn.fui -
batın önlenmesin ısıl 

Şımdi arabalarm dem r ~emberleri 
üç Balltimden fazla. değildir. 

Münakalat Veki i 
Edirne de 

Edim<.-den bildirildiğine göre, .MUıu
kal!l.t Vcldll Cevdet Kerim 1nccd:ıyı, 
dün öğleden sonra Edim"yc gitmiş ve 
bazı tctldk\erde bılundulrtan sonra 
akşam sıı:ıt 17,5 d:ı şehfroen ıı.yru • 
mrı1tır. 

ilam at Başkatibi 
Yanlış bir teşhise mi 

kurban oldu? 
ı-:vvelkl gün kaldırıldığı husust has· 

taned ııpıındislt amellyal.mdaıı oonra 
ölen mUddclumumllik UAmat dalrest 
bnşk&Ubl Bıı.ynn ıtfct Alazın lıbb1 bir 

.., .., ye ac;ıık tutulması ıçin karar vP.r. a şuş yaglar miş ve .tertibat alma.ğa b~lrunış. 
tır. Bu ~ ohıncaya kadar bıHıusa 

Mürakabe bürosu telsiz istasyonları tf'..sfsine ehem • 
'dd 1. kib k 'ı miyct vcdlmelı:tedir. 
~ et ı ta at yapaca Memleketimizde taJgnü muha. 

Fia.t. muı k.abe bürosu, İs~:bul 1 beratının .:ıslah vo inkişafı iç:n lbeıe 
şohrin.ln esl4 'V<" mühim dNtlerln- senelik bır program hazrrlaıımrş • 
d n tin olan nınğıu yn w me. tır. 
sel iyle <' h bir eld de mem;uı 1 
olmaktadır. BUronun bu mesele \ı. 
zerinde d sına. se'bfp yağ fiat. 
lannda ih r olup olmadığını tct 
kik ederken zuhur eden vaziyet • 
tir. 

Sür "Une mahkom 
edilen nişadır 

muhtekiri Urfa, :Mardin, Antep ve Trnh • 
zon yağlarmm fi tlnrnu tetkik e-
den fiat murakabe bUı'OGuna yağ. 
cılnr hemen ynğ fintln.rrnm men. j Bu def A da ka a }'.: 
fieinde yüksek olduğunu ileri sür.1 ihtikan suçile tevkif 
müşl.erdir. 1'Ukn.t tnhkikat derin- d•ld" 
~tirlldikçe !stmmulda satılan e 1 1 
yağla.nn mUhlm lbir kısmının 1sta.n GeçcnJcrde, Balıkpazannda. lıraksu-
bulda muhtelif hanla.rda t.alreiş -e. diye hnnm<b. tlcarcUc mll§Sul olan 
dildiği neticesine varılmıştır. Fi/_ Marko Pardo adında blr tacir nJaa· 
at munıkabe bürosu fiat tetlı:ika. dır ihtikD.rı yapmak suçundan asliye 
tmı ikmal edobilmek için evvel§ il.."inci ceza. mahkemesince, 2 sene s1lr 
bu c:...:.1ctin halH.ııl ve mnğf.tltŞ olan glln, be§ ytiz lira para cezaaı.na çarp· 
ya.ğln.rm. meydnna çıknrılmasm1 t.IrılDU§tı. 
lüzumlu g-Drmüştür. lıtllddclumumi~ Mnrko P a rdonun 

Diğer taraftan bliro bu ı1ı ğşuş ~ni bir llıtikA.r auçunu da.ha. meyda
ynğı imal ed n yerler.in bir ]iste. 1 na çıkarmış ve kendlelni tekrar nsU· 
shıl do e gl~tir. Bu liste ye W nd ceza ma.bkemesine aevket • 
:üz "ndcn t&kilmtn. lba..,lann.caktır. nıiftlr. 

Denizde 

Bir dın cesedi 
daha bulundu 

:Marko l'a.rdonun bu l!leferkl mar -
!eti de kalay ihtlkA.nJ•r. Tııclr, Sinop
lu Halil adıncm bir taurc, Hırant o.· 
dında btrtsJndcn kilosu 420 kuru§ll 
k a l a y , a ı a r a k kc.ndis!DLl 
yüz kilo &ntml§, böyleil'ltla ytızdc otuz 
ı;ayrlmeşnı kazanç temin etml§ttr. 

Pardo dUnkll duruşmasında ihtikAr 

B "' J k dı b" k I iddiasını r detmlş ve •20 kuruşa al· 
ogu an a nın ır a ı wğl kill.,.e halindeki kalayı erıtuı;ı 

hastası old ğu anlaşıldı zanıan kiloda ıo kuıu§ flre aldığını 
Dün nlqrun Uzcri Kab.ı.tn§ sahlli I böyıece •:;o bı:'U§a wtnrak yüzde beş 

civan!! 00 ya§lannda hlr kadm cc· kAr ettiğin!, Uer l sürmllştur. 
sedi da.ha bulunınll§tur. 1 Sorgu eonUJıda tacir tevkif olun -

VUcuciunun ıstcsı berisi. bnlıklar ta.· muş, ouruşıııa ı,ahlUoin celbi için baş 
ra.fınd:ın yenmiş bir halde olan ceset ka 'bir gllnc brraktlml§tll'. 
morga knldırılmıgtır. 

.,,~:!ı ~°:!
5

a~= :::::~ Bin genç nişanhsını 
ait oıduğu meydana çılanl§tır. HaU· 

oo nkll hastaıığnıa mUbtela. olup, son 1 7 yer"ınden yaraladı 
znmanla.rda. b11sbütün dellınılf bulun· 

hataya kurban gltU&;'1 yolundaki bir maktnydı. Kcndlsin1n 'b1r buhrtuı Anın· Mehmet Tanhıı.n adında bir genç 
lddla llzcrine cesedi dUn morga. lt ldı· 1 d:ı denize yuvarlandığı ve lboğ\ılduğU altı ay kadar evvel, Paşabahçcde, 
nlml!! ve otopsi. yapfülıktnn 90nrn. ;;ö· anlı.wıJmtşbr. GUınUş.suyunda ot.uran 18 yaşlarında 
mUlmUştllr. Naciye adında bir genç kızla nişan • 

Bu bu morg raporu bugtm - lanmış, fakat son zaamnlarılA nnıla -
adliyeye verllocck ve eğer t.ıbbt bir h:ı.· VEFA T rmda geçen bazı kavgnlar sonunda 
ta, yani illt anda yanlış teşııls keyfi· genc• kız .Mehmetlo ynaıvanııyacnıı.-. .. 1 

U btı.hs ise 11\knd <1 kt bık Şarl< Şlmeııdlferlerl bnsldl· " ...,, " o~ 
ye mevzu a · ar o or - 1 a.nlııya.rak ni§aıu bozmuştur. 
tar lınkkındn ndli t. k{bat yapılacaktır. t ibl. elyovm Telefon l<In.ro5ı bıl Naciye, .Meh met Tanlıan.ın uıUte -

mllterclml · Ali Kon~n Sandoğan 
milbtel:l o!dtı~"lı hııstnlıı.-tiı.n lrurtula· l\ddit ricaln,rına aldın;ınmış ve bu 

Hususi inşaata çivi mıynnık teda.vl edilmekti' bulundul,'U burulan muğber oınn :Mehmet, dlln Pa· 
Ve ÇİMCDtO Taksimde Fnın Z Pastör lmstano- pbalıÇC!de Nacıye ile karuıtnşınca bı • 

Ticıı.ret VekA.letı 1n"3 haliude bulu- slııd,. vefat etınlştJr. Ocn:ızest 6 çağmt .;cl;:crck l.t>ııclisini 7 yerinden 
nan hu!U3i ynpıl:mı. vt'T'llmck üzere :temmuz cunııırlesl gUnU hastaneden aj;'lr surette ynr:ılaınUJtır. 
bir defaya mııI:ıswt olmıık kaydlle 15 Vakııdıı.n sonra Mehmet knçmıık is· saat J-amnda lmldml:ırıık Fcrlköy 
ton "vt ve yevmh-e 30 ton "lmcnto 1 tem~ de znbıta t.nra!mdı!Ln yakalan· " " " crurıUo:lo narru:.zı lı:ılm(lrk1an BOnra 
tcvzune kanır vermiştir. Tevziat es- FcrU.öy mcnırlığma dctncdllecektfr. ~ yaraları ağı:- oııı.n Naciye Hay-
kisl gıb1 yapılacaktır. ~· hutaneslne kaldınlmıştn'. 

demi)' ~le bir 'azıyet"to olduğ"wıu gUti 
t.ı>.nnek l.st.f'm.iyGmz. 

H :;ba.t? Ne bO§ ga ·rot!. !jimd1 de· 
ğll, JUıbı Uu:rlndc Sc:ITTegnlll zeneil•'J'6 
nöbet bcldettlrildi 1 gllndmı itibaren 

beyaz ırkın proatlji sırım Snm!~tlr 

VI 1 Harbl3e •aunııtn dllı;UnUş '"C gü
riış t :ı ::.çıkç:ı mı.ıydruıa ı.oyan 

'e onun uunınun nltmCl:ı.kl gurur vo 
~'iimil 1 OOc;:ı bu l!IÖTler blzi 
uzun 07.Ull dil Undlireook blr mahiyet· 
tanr. Çilnldi dilnyruun ~"t!ğl l!Jtım.p 
\ C felaketJerln kuynııklannda.n bh1nl 
bUtün çqılaklığt De tmh cdl)'orlM. 

Genemi llotzl!!'er Avnıpa :tnsnnın -
rnmı "1blanm1akl çh1dn v u tamla • 

co.k ynm birin i farkm da olma -
dan ~ etnıJsUr. Bu Avnıpslılık 

ı,'llnlr ve n~mctldlr; yWa;ek ırk hnl· 
yasıdır. 

DUnynda mll) onla.n.'a ln!mnl:ı.rı, bir 
çc,k ırldAn ldlle haline geUımeık w 
koro ı:ooa. dlyarla.n lns:ıhızca lsUA -

rnar etmek ls1Jyen. yollannr lf&§U11Uf, 

• endllerlnl dev ayn:ı.mnda gönneğe 

~Iamış, ahı:.k ve ideale 1elane vu
rarak yulnız tclaılk vo maddi terak

ki.ti kUIUlr "' mc&-nlyot :rannetmq 
~uruınk. mutoc \iz, hodglmı ve TAiim 
lıısıuıl:ınn ynrat1tldnrı fclllkctttr." 

HQscyin Cab.it Ynlçm, AvrupalıJann 
sna.ıı. se:rvct ~ tekn!lı:: ttıbarne lt~ 

terini kuvveut g6rerck diğer ka~lc

rl esir gibi kullanmakta nasıl kAr bul
duk.lannı anlattıktan eonra §ÖYie de
vam ediyor: 

'"Vl§l Jl'ranalemm bAll SurfJede 
füıtttn ırk roıtmo oynamak bulyMI 
içinde yoluna ıqırmış bir lıalde knldı
ğmt görih'ken. ~yt 1stl1Aya bftt· 
layaa Hlir Fraınaanm blirrly~ met -
lıımnınu bakBıatım anJaml§ .....,,...,. 

yak:rşaeak bir 81l1'6tte Rurlycnln letlk· 
!Alini Db ear..I kalbe lıılra& Omü n 
ın,ırah 'ftlliyor. Frauaıun elllr btr ...
rlye&e d~mt'ld tçtn d dal tıllm FrMr 
sız 'ftfan~ de dlter tarana 
~kA bir ka\'1111 f':Ml'C\ altında tut -
~ ka~M idi, artı,;: intııntll\nn 

mohakemoslndon vo l\ııJblndm limit 
k9!llDdr ., .......... 

Dün Anknradn Devlet Kons r. , 
vatuva.rının ilk mezunlarm.n dıplo
malan mcmı.simle verilmi;tir. 

Refaicumbur lnönü'niin de kn :ı
scrvn.tuva.ra teşrif eilneler1 bu ıı -
rmıime ayn bi rheyecan katm :-tn-. 

Başta. Milli Şefimiz olduğu hol. 
de Büyük Millet M~lisi Reisi Al . 
dü.lhalik Renda, vekiller , birçok 
mebuslar, maarif erkanı ve kes f 
bir davetli k ütlesi ısalonda idiler. 
M~rasime saat 16 da. lst.!klil rnar 
şı ile başlanmıştır. Bundan eon• a 
konsetvatuvar talebMi güfı,~i 
Orhnn. Şalk ta.rafından haz; vna:ı 
ve beste1di.r UM Cemal ne Necil 
Kizmı t.anlfından kompoze .edil • 
mi5 olan Konservatuvar nıarşmı 
söylemişlerdir. 

Buna. müteakip maarif vekıll 
Hn~li Yiicel söz almış ve mc
znn t.aleDeT~ hitaben veci?. bır 
nutuk söylemiştir: 

"Arkadaşlarım, bugün devlet 
konsen•atuvariyle r;efü.•1·i ve iiz ı. 
ları bize !ft.ihar \'erecek Lekem -
mfil etmiş bir orkestrıı. ve vcı in -
1i ~.all§8.Il bir temsil ub si Vr> her 
ik'isb:ı.in mezclndcn. doğan bir opl' -
:raınız vardır diychillriz. Devi( 
konservatuvarımız başta en bü u· 
ğümUz ve Şefimiz olduğu hald . 
milletimizin gözünde ve kulağır
dıı ve memleket meydanında im t · -
han vcrme-ktedir. Mllletimlzfa1 blı
yük aliık:ı.sı ve oovgisi başlndığ•
mız ~te muvaffak olduğumuzun 
ve ol.a.ca.ğmuzm delili olduğu ka -
dar tc,..~kç:s!dir de. Gözden uz:ık 
tutulmamasını bilhassa. istl(t.ıun 
ederim ki, insanlığm en m ltt .11h 
eavaşlarm.dn.n birini yaptığı bö: l 
trir ~-·"'~• ...... ""-~ .--~-
dumanlan ve kızıllıklannm gökl<-
rimize vuniuğu böyle bir zamanda 
tiyatro temsilleriyle. operayla meş 
gul olınamız güzel ıwıat da. va sın n 
namı ciddi bir ımAtıa. verdiğinılzin 
lı!.rihe geçecek kadar kuvvetli 
bü.ıtıaıu tellkkl edilmelidir. Biz t ı_ 
yatro ve op ·a ıjeklindeki temsil 
sanatını ıblr _ ~edcniyet m00elccıı 
halinde; alıyonız. Onun içindir :kı 
az.iz memleketimizin her vaziyette 
mlldafa.a.sı içhı her türlü feda.kal". 
lığı yapmakla 11ğrnştığıınu: 6U sı. 
rnlarda, sanatın bu f'Ubesin.dckl in 
klşafma da onu dur ... urmnk değil. 
bilftkis yUrüyilşilne hız ve rerek 
devam -ediyortı:7 .. ,, 

Maarif Vekili en son olarnk 
gMıç sanatkarlara. hiUı.p ederek: 

''R ehber.iniz iyilik ve ı;Uz<ıllik. 
işiniz daima. yaratmak olmalıdrr. 
Si.Zi devlet konscnatuvarmnı ilk 
me.zunfo.n olarak eel!unlaron,. 
miştir. 

Bundan sonra mektep üdurıi 
Orhnn Şaik ayni mahiyette b -
nutuk söylemiş, mUtea.kil>en me • 
zun olan H gence Maarif Vekili 
tarafından diplomalar verilmf ı; 

tir. :MUzik ktSJDI moounla.n mulı. 
t.elif parçalar ealınışlar, tiyatro 
§Ubeleri, birer perde halinde ten. 
il ctmişlerdlr. 

Bu euretle merasime nltuwet 
ve.ritmi~. bundan l30Jlra mlsafi;ll"'r 
hazırlanan büfede izaz, ikram " -
cli.lmit:i lerdir. 

Mezun talebed!'tı 3 kız. l5 erkek 
olınak üzel'C 8 kişi tiyatro §ubr
ei."ıden, 2 krz harp şubesinden, 4 
erkek nefes ll "'llazlardan olmak üze 
re 14 kişiden ibarettir. 

Milli Şet, takıbeyi muva.ffa _ 
kıyeUerinden hararetl.e tebrik et. 
miştir. 

• Valinin dünltii tetkikleri 
van YC Beledlye R e58l LMfl Kırdar 

yanında tmar, !stim!Ak, i~t. emlA.1" 
fen ve yOJlar m UdUrleriyte ~ıcr 
mUtelı.a.ss:rsı olduğu halde dtln Taksinı 
de tnantı geziBiniıı ~ Taketm bahçe· 
!!!inin ftZiyet1 etralmda tıetJdklerde 
bulumnuıt;ur. 

ln&ın gezlıdDin qut lııjlert IGTaUe 

ikmal edileCekttr. TabfJn bahfea1 ve 
diğer ,oııamı lnfaat faaD1'etl etratııı• 
da ..an. eJAbdın1ere dinık:t:laılc Vllll' 
miştir • 

Cam efY& tröatü 
i'lat mmakahe bllron sice P' 

t.ro9tfi tlzmndekl tetkiklerini ik 
ımn.1 etmek fizercdlr. Bu husustBI- 1 

TapOI' pazartesl gbl fiat mura 
~ :kom~'llft& .....neıceıtttr. 
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Ma suokanın 
yanatı 

Vaziyetin 
in/,işaf znz 

En kuvvetli dıkkat ve 
azimle takip edeceğiz 

l 
Tolc!Jo, 3 ( A.A.) - Domei a.. 

ansı Japon h . . , • arıcıye nazırı 
j\fatsııok w 

t anın aşagıdaki beyana· 
ınr ~ retı?niştir: 
veç~~tlımetin bildirmiş olduğu 
to 1 ı e. ımnaratorun nyasetiııde 
b' n ... ~n konferansta "mühim 
Jr <;ıvasi karar'' ] n .... T~ Al ~ a ı .... U9..,•· 

· ~·azi~ı · Rb us harbinden doğan 
So e, unun Alm&ınya ile 
h. V}'etler birliği arasında b' 

cı.rp ol •er h ır basit b ,u :ı.kkmd1 yapılacak 
namı r m ·ahade ile karşı kd
Yf.:tin )ı.r~ r fnek ta.b ıdir. Vaz;_ 

1 a ım en b' 'k kuvvetli d'l k ' ~yu 'c <m 
etmek n· 1 t. at ve azımle takıp 
Yap lnı ıyet n leyiz. Ilaz.ırlıklar 
lanı . 'lkt.adu "c· bu hazırlıklara 

ıt. clını ·ard ""? ln ~skeri hucl' v . ı:. .ı. a ıız 
g-U, fak ı ın ınkışafım de
d'u· at av 1 zamanda b"tün· nya vaz . u 
let'kırin · c nı. muhtelif dev 
ve bu dızhar et.tiği temayülleri 
lerini al~~l~lerın dahili vaziyet
•. iti de h.' ar eden siyasi şe. 
Yacak bir ı~ b•r zaman ronılmr
lfiznndı dıl·katıe takip etmemiz r. 

Büttın dti 
Yakın §ark ıırad,ı, fa.kat bilhassa 
rnemlek . ta .do~rudan doğruya 
like v ~tım. z ':ıkadar eden teh 
x • • RZiY<'tı ınkış:ı.f etmakt...:ıı·r 
~ -a...a..aoa._ ..... cu • 

~ n o ~dcrect> daha-fazı~~ 
ve soğuk kanlılık .,.;.;.......__~ ~Un 
_---.:ı B··t . ,....,..,ı..cmesı la..t fil!1'urr. u un kuvvetlen . 
hit bir halde milletimiz 1;11üt.te-

t . ·· ıınpa-
ra ~ ~~n; t.<-baiyet.le, J 
POnya ıçın çızılmış yolda Yürü • 
ken en ufak lbir hata bile işl r-. __ , l e. 
rnemıye IJ'Uışma ıdır. 

~loskol"U, 8 (A. A.) - Bugun.. 
Itu Sovye gazeteleri göze çarpa.. 
~k şekilde, fakat hiçbiı nıutalPa 
Yürütmeksizin prens l<onoye ta
.tafından Jnpnoyu.nm bitaraf kalp. 
<'ağı ve kendi SJynsetini takip e. 
de-eeğ!ni, Mats11t>kn tarafından 
Jupon)anın sakın kalması ve 
b"kJem,.sl Jitz1mgcldiği hc.kkın•la 
rr>:ılan bcyanatT nakletmektedır . 

Vf:l ... StN BI'.. \' A!\'ATI 
\ 'o ln~t-0n, 8 (A. .) - Gazc. 

•ecıler toplnntmmda Sumncr Vcls
tr>n Japon,aıun alncağı vnziyettf'n 
~mcrıkanın r1..'3mfn haberdar pfjı .. 
lıp odılmediği sorulmuş ve şu ce. 
Vap alınmıştır: 

"A, •k Amcn a hükümeti. harp mü. 
na!ebeUlc Japon hUkümet nin ala 
cııı;r vaziyetin Pasifikl~ sulhü ida. 
~. ec· ek mahiyette. olncaı';'lllı 
ümıt et.?nckt-.J•r J h"kfı ti ı,f , CUJ • npon u me 

\asi bnknndan ve dünya işleri 

kkllrı,·sında takip cdecegyi '-'Ol bak-
ında bi k J 
bıldi-ı r. arar VC'Tdiğlni resmen 

.... 6ltl'. 

TEl~tı .. ımt1'· zt . ARI rı 
okyo, 8 ( ' 

14 de AJ A.A.) - Dün saat 
elçilerl. ~nahve ltalyan büyük 

suokayı · t 
etmistir. ıı ..... tsuo zıyare 
d d h.'k'"-- . ka, ı;aat 15 e e. u wıı~tin kı 
hakkında malOnıat !hn be}a!la~ı 
Yen ovyet büyük el • ~ ıstı
< Ylt:mi.Ştir. Çtaını kabul 

-----o---ı,... __ _ 

Cevat Açık~ın 
Beri inde 

-·----

M sol ini 
SOVYEnERE KARŞI 

Harp edecek 
kıtaları teftiş etti 
~ ~ (A.A.) - Bu sabah Mu. 

80llıı1. SovyctJer B1rllC1ne karoı bar. 
~ek olan Jtat,un cuzntamıamu 
~ etmi§tir. Almaııyanm knra ata_ 
§C8i General V011 Rlntıen lılu.Golinlnln 
yanmdn lbultUJu;yordu. 

Tcrti§ten sonra Musounı bir hltabe
d:.- buluno.re.k Mlhvertn Boleevfkliğe 
k~§ı yapnıaktn olduğu harbin ebem. 
m yeUnJ tebarüz ettlrml!ıtır. 

Suriye e 
Tüdmür 

garnizonu 
teslim oldu 

Beyrutun bombardımanı 
İngiltere nezdinde 

şiddetle protesto edildi 
Jiuclü , S (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre Suriyede Tild-. 
m!i,. garnizonu tcıslim olmuştur. 

l\udus, 3 (A.A.) - Askeri söz. 
cU, Palmiri mulınsara eden mtlltc_ 
fik kuvvetlerin manız ko.ldığı mtiş 
külleri izah edC'rek demiştir ki: 

''Palmirin şimalinde motörlü 
nakıl vasıtalnn için g~ilmesi pek 
milskül bir tru]lı ~öl sı:hası vardır. 
Cenubunda bir kum mıntakası mev 
cut olup l ınun da ötesinde büyük 
tuz batnkhklan vardır. Bu ta.bii 
manialardan bn.5ka. Viı i krtnlnrı 
Palmir etrafındaki mükemmel tah 
kima.ttnn istifade cbnektedirler. 

Bununla bclııber mtittefikler, 
Palmitin cenubu gnrbislndc vıi.ki 
Qlup Palmirden HumAa mlintchl 
yola hakim bulunan bil" noktayı iş 
gnle muvaffak olmu,lardır. 

.Z:Uf7- -:J..~1-An ncft\tt.,.tt• ~l 

mil cenubu şarki5inde bulunan 
Husrout mıntnkMmda mü.sademe. 
Ier vuku bulduğu haber verilmek
tedir. Bumda Vişi kuvvetleri kuv. 
v~Ui mevziler tutmakta ve muan. 
nıdnne bir mukavemet göstermek. 
ledirlcr. 

\'l~i, 3 (A. A.) - Havas • Ofi 
bildhiyor: 

Don gece lngiliz bombardıman 
tyYııreleri, B~yrut Uzcrlne yent
ben 'birçok infılfik ve ynngnı bom 
dalan ntmış ve bunun neticesin • 

e Yeniden birçok ev harap ol _ 
nıuştur 
L~· . 

diriıın:an hükümeU, Londraya bil 
devı tl k .Uzere Amerika Blrlcşlk 
Prot~ terı konsolosuna şiudctli bir 

F'ra.s 0 notası tevdi <.'tmiştiT. 
Dt>nt:;: n;ız başkumandanı general 
testo ~:!..~~ hombardımnnlnrı pro. 

~··a.qıtir. 

z· ıra Karı P..oh • "ks 1 ak 
kullandığ . crun o c o ar 

ı nsıstan k b' ce tek b gene ız, .r gc. 
' a uın sin 

teline do d" emadan çıkıp o. 
'-'anrna :: uğü Sll'nda bt n:lenblrc 
.; n derce k 
ı>:ı.rmakln.nnda c şı gıylnmiş, 

ve kı·avntındıı göz 
kamaştıncı v<ı kıymeu· 
parlıyan gu t ı elmaslar 

ye Y~ıkh b' 
cin ynkla.ı t·~ ır gen • 

"6•nı cônnu 'bö ı 
rif ve bar bi ş, Y c 2:8.. 

. . r ndıunın bir katil 
olabılcceğinı aklından . ~ 
. . rgü geçırmedigl 
ıçın se ze~t peşinde k 
fib . l rd <>şan s~ -

zengın e en bh·ı oldu1;..· 
. t' 6unu zan 

nctmış ı. 

Fakat genç kız bu zarif d 
ilz.. b k bn'- a amın 

y une n ar a.ıuıınz deh" ti 
t.ad d

y ,,en. 
den fıdc on ugunu hlssetm· ti 

'f iŞ • 
Zira, bu zan ada:nun gözlerı 

0 
vakte ko.dar hiç görmediği bir deh 
şette. b:tykuş gözleri gibi bak 

Al T.. k maktaydı. 
lllua}ı dm!i~ • ur Zarif adn.m böyle adeta alev sa. 

. !e esının musaddak c:nn "'ayet iri ve sabit kork nu h . . .. 1 •• ' c • unç 

1 8 asını goturau bakışlı gözlerle, genç kızı titreten 
lerlin 3 (A H • b habtrtıx/ . . .A.) - ususı mu- lr he3ibAt içinde ona yakla.cımış 
Finricf bıldırlyor: ve ne olduğunu şaşn-a.n genç kıza 

Ce\'at. A~aJaumumi kaTü~'pkmAulavini gayet mnil'3DC bir ses1e sadece: 
'llUabecı n, son r man 
nı b esinin musaddak nUshast· 
B rı:n"eıı bu sabah saat 11 de 
t aı- ~&elmiş ve ıstasyonda müs. 
arı ve ~hnnnn, Protokol memur • 
""'rndan ~0nsolukluk erkAru ta.. 

'l'ııtL. arşılanmıştır 
il; nııs r· · 1 ve b n ır Adlon oteline in -

u nı" '',.il.ıh . una..'!ebctle otele Türk 
ÇE>kılrni tir 

- Glorya meydanı. Sen !vaıı 
sokağı .. No. ( .. ) n gel!. Yarın öğ. 
leden sonra 5 de-! . 

Enırini verml§tl. 
Baykuş gözlü adam ondan f!On. 

ra gözden knybolmustu. 
Kendisine harikuliıdc kuvvetli 

bir miknatm bataryası yakl 

lngi tereye 
yardım 

komitesi 
Amerikada bir 

beyanname 
neşretti 

lfovyork, S (A.A.) - l~ltereye 

yardım aıret.ile Amcrllmnm mUdn.faıı. 
komitesi gazetelerde neorcttlği bir 
beyanname lle gemi kafileleri teşkil!. 
nl, elde m«M::Ut bQttın tayyıı.relertn. 

Amerikan ~nUllWcrl lle Avrupaya 
gönderil~lnl ve Amerikanm müda
faası için de Atıantık ve Pasitfkteld 
istinat noktalarının 4§gallnl Sat.emeli. 
tedir. 

Sovyet Rusya 
Amerika ya 

memnuniyet ve 
teşekkürlerini 

b.ldirdi 
!los!<o,,._ :S (A.A.) - Gcltcr: 
Çıırşanba. &üntl gnr.et.ecller toplan • 

tısında beyanat.ta bulunan Lowvski 
Alman tahakkümüne ka~ı nıllcadele 
hnkkmd& Rur;veıt., Vcllos ve Konx ta· 
rafından yapılo.n bcynnaUardan dolayı 
Ameıiluı Birtc;;lk dcvleUcrtne Sov • 
yetlerin roemnunlyeUııl ve teockldlr • 
lerlnln blldlrllmlş olduğunu söyleml§
tlr. 

Sovyct ga7.etelerl, lngilH: gıı.zctc.ıe· 
rinin .sempatik neşriyatından ~ 
parç&lar ikUbaa etmektedir. So\'yet 
o.melesi, §imdi art.ık yalnız olmadığını 
n mmeleketioo karşı umuml blr hU· 
cum yapılmaaığln.ı hissediyor. 

Işıkları knrartma ve yangmlııra ve 
gaz.Ierc kareı ihUyat tedbirleri hnk· 
Junclakl nIZaınnameler, 1.!08kovadıı gn 
yet sıkı auret.te tatbik olunmaktadır. 

Sofyada dolu 
Onbinlerce cam 

kırıldı 

• ec 
Finlandiya ıçin 

gönü lü kıtalar teşkil 
etmiye karar verdi 
Yalnız isteyenler şahsen 

gönüllü gidebilecek 
ı:ıtoldıolın, S (A.A.) - !av~ mUll 

Qllldn.fas. birliği cemiyeti, !aveç bı:ı§ -
vekillnln yaptığı bir tqebbtlB 1lzerlne 
FinlAndiya ~ bir lsveo gönWIUleri 
kTtası teşkil etmemcğ'c karar vcrm.Jo· 
tir. Başvekil, yaptığı tcşebbilste, lave
çln mUdaf'a.asr için haur bulunmam 
!Uzumu hakkında 9 ha.zirn.Ddn ııöyledl 
ği. nutku batırlatml§tJr. 

İ8Veçlller, plıSeD. Stokholmdllkl 
Fmlftndlya cıçuıği kıuııılı ne Finl!ndi· 
yn orduısuıın gönUllll yu.zılnblleocklcr-

dir. 

Alman kayak 
§Ampiyonu cephede 

öldü 
Bertin, 8 (A.A.) - Alman kayak 

şampiyOnu Ruddy Krnnz §Brktaki ha • 
reketin ilk günll muparebc meydanm· 
da ölmllştUr. 

Ruddy Kranz bir dağ alayında on· 
ba§I idi. 

Flistinde bir esir 
kampı bombalandı 

ı.oruıra. s (A.A.) - Emin bir men· 
bo.dan hnbcr almdığma göre, dU§tna • 
nm Filistinde bir yerde bir esir ktmı· 
pma y.tptığt tayyare tnarruzundakt 
znylnt 37 kişidir. Bunııınn ikisi filll 
~ 1 ynralıd1r. Bunlar hı:staneye kal • 
dınlmıştı:r. Bu yekQnun 11 Almıın ve 
diğerleri ttnıyan Cl'ba§landır. 1nglllz
lerdc hiçbir zaylnt yoktur. 

Arjantinde 
50 Alman 
evkif edildi 

Baskın. yapılan bir evde 
birçok mektup ve 

vesikalar bulundu 
Boe:ıo Alres, S (A.A.) - Mebusan 

~llsinin Ar,fnntln aıeyhtan faall • 
yeller tızerinde tahkikatta bulunan 
t'llcUmenlnin emri Uc Buenos-Airca el· 
varır.da bir eve polis tarafmdı\n bsB" 

Sof)a, S (r\.A.) - Dlln Sofyaya ve km yapılmış ve burııda eıu Alman 
civarda bir knç k6yo dll§en g1dclcUI ' tevkif edilmlşllr. Bıı evde mUhlm dos 
dolu çok bUyUk basan mucip olmuş. yalar ve evrak bıJlunmugtur. EncU • 
tur. Hasarın yckU.nu henUz tahmin menin tctklltııtı çok ııayanr memnun!· 
edllcmcmektoolr. Yaınız Sot'yada on yet hlr tarzda devam ebnektcdir. Ya· 
blnleı'Ce cnm kırılmıştır. Binden !azla pılan baskınlardan birinde, Brezilya • 
evde alt knUar su içinde lmlm117 \'C dan P.lrnmıs bir mektup bulunmuştur. 
banlıır:ın bır kısmı tahliye olunmu§o' Bu mclttup, totaliter ideoloji llc al!· 
tur. BUytık dolu parçııJarınd:m ve kı.. kadar faaliyetlerde bulunan mkı bir 
nlıı.n camlarm parc;:ılanndan bir ~k ccnubt AmC'r'.ka 1§ birli inin mcvcu • 
kl§i yaralantıll§tır. diyctinı isbat etmektedir. 

Yazıto: 

Casus mektebi profesörlerınden 
İsveçli 

.A. \fcnqh.am 

ÇeTtrcn: 

11. D. 

.. 70 . 
Dil~ gibi adetn blltfin lWIStnın ka. 
sılıp kaldığını hisseden genç kızı, 
bu baykuş gözlü adnm gözden kay. 
bolu olmaz, onun nrnnnn cani oldu 
ğunu derhal anlamış ve bütün tüy 

!eri ürpermLjti. 
Adamın bu hareket ve sdzUnil 

gayet acaip bulm~, korkudan zi 
yade ho.jTet duymuştu. 

I<'akat adam knybolduktan son. 
ra onun vah§i bir sesi(' tnliıffuz 

ettiği adresi ve tayin ct.tiği san • 
Un kulalilarmdn vınlndığını hay _ 
retle gördü, 

1şhı en garip tnrafr, genç kızın, 
Polis hafiyesine cani ile karşılıış
tığını asla söylememesidir. 

Genç kız, sonradan, niçin haber 
V<':rmediğini bir türlil izah cdC'mc. 
nıi§tir. 

Faka.t bu hfıdi.se gi>ste'riyor ki, 
eğer polis hafiyesi genç lnzm ah. 
\•alindcki dcfrı§ikllği merak odc • 
rck işi kurca1nnuunrş olsaydı, bh;. 
zat polre hafiyesinin aslslA.nı dahi 
'sa.tilin pençeni.ne düşecekti. 

Bereket vers...l:n ki zeki polis ha. 

fiyesi, ertesi gUnU gene; kızın hu. 

!inde dehşcUI bir dnlgmhk sez" • 
rek hajTet etti ve asistanını his
scttlııneden göz hapsine aldı. 

Filhakika, o gün, öğleden sonra 
tam saat 17 yC' yirmi dakika ko.la 

genç kızın guyet telü5lı ve dalgın 
bir bald<' P.vindcn süratlc çıktığı. 
nr gördü. 

GC'nC' lrız, Meta uykuda yürlil' 
g bı, garip bir sal''ltlış'a ytirüyor, 
hl<: etrafına bakmıyordu. 

Polis hafiyesi, hayret ve merak 
icindc> genç nsi.cıtanm1 takip tti. 

Gene; kızın Glorya meydanına 

doğnı telfu:lı t<'lıl.'ilı yiırüdüğilnU 

gordu. 
Genç kız, geru.'j meydanı dônen 

tramvay ve otomobillerin arasın. 
dan, hiçbir tel'eddüt göstermeden 
ve süratle geçerek meydanın kar. 
sı sokağına saptı. Asistanının bu 
telfışından son dPrcce hayrete dil
şen poiis hnfıyesi, kuın arkasın • 
dan ayru so1tağ:ı s:ijltığı zaman, 

3 

Hatıraları yazan : Allşçı 
Y enicamide bir nara. - Bahriye Nazırı Hasan Paşanın vefa
b -- Mahallelinin istemediğt gelin hanım - Mahalleli eğer 
isteue bir kadm hakkında ml\bzata tutar! .• - UyguMuz bir 
mahalle: Odalar içi maball<'.ıİ •. - Bir gelin kaynana kavgası. 

43 
Her ne hal ise, 1319 6Cllesi tem.. 

muzunun onuneu per§embe gUnU 
ak§ıımı rcfikamı da aiarnk §imen
difere binip lstan:bula. hareket et. 
tim. 1stıınbu1a vardığnnm ilk gUn.. 
lerlndeydi, ikindi ezanından biraz 
önce Yeni camic gtrdlm. Gördüm 
ki MısD"lı ama bir hafız Kur'a.n o
kuyor, birkaç o.danı etrafmda din. 
llyorlar. Ben de oturdum. Kendlııl 
evlAdı Ara.p .•. GU.Zel kıratetl var
dı. Fakat, nam korkusundan hu. 
zur içinde değildim. Korktuğum 
da başıma geldi. Bizim balyemez 
tc>pu ateş o.lıp nArnmız Yenlcami 
kapısında çınladı... Otumnla1' bi. 
ribirlerioo bakıştılar. Her neyse •• 
Talline bir!_ dedik tst:anbula nak. 
lim mümkün olma.dI. Taşra ordu. 
lanndan htanbula kimseyi nak
letmeme!~ için seraskerliğe bir 
iradei eeniye tebliğ olunım.~ ... 

Bir gün şeyh Fohm.i efendi za
de Ahmet Fevzi efendi ile bera. 
bcr Göksuda Muhtar efendinin 
.kö§kUne gittik. O gece orada ka. 
lıp ertesi gUn Aruıdoluh18armdan 
bir sandala bindik. İncir köyünde 
Sahip Molla efendi hazretlerinin 
BAhilhı.ı.nelerine gi ttlk. Molla efen.. 
dl çiftlikteymtş. lısiınleıimizi bir 
varakaya yazıp vapura bindik. 
Beylerbeyine geldik. Oradan tek • 
:rar sandala binip KuruQCŞmede da· 
madı §Chriyari Halit paşa of endi.. 
nıizin sanıyma gittik. lşte böyle 
erkenden deniz gaz:intisindc §eyh 
efendimizle pek çok muhabbetler 
ettik. Sandal Defterdar burnuna 
gelince neyh efendi pa.panm va. 
fa tını hikaye etti; ve, bahriye nn.. 
ZirI Ha.san paşanın sahillıanesfne 
bakıp: ''Bizim papa henUz vefat 
ebneai!., dedi ve Ha.san paııanm 
bazı hallerini hikaye ettilC?". Hıı· 
Jit paşa efendimizin sarayına gel
dik. Bir mlldddet ııonra }çerden 
tesrii ettiler. Beni görünce çok 
sevindiler. Muho.bbetler olundu, 
Orada milkcmmel öğle tııamı et. 
tik. Bin tUrlU vaitlerlc izin alıp 
Ortaköye gelirken Hasan pll§a sa.. 
hilhanelerinin nrka.smdn pek çok 
::ırabala?' duruyordu. Sorduk. Ha. 
san pll§anm öldüğUnU .söylediler. 
Şeyh efendiye döndüm: ··~te bi-
7.im papa da ölmüş!,, dedim. 

Bizim Uvey oğlumuz 1small c• 
fendinin beş senelik haremi Huri.. 
ye hanını hakkında da bazı şey. 
ıer nnlatayım: Huriye hanım gll. 
zelllğine mağrurdu. Giyinip ku§a
nıp ltendL•dni ltnlka arzcdcrdl. Şu
nun bunun efkarını mUuevveş <'
derdi. Hatta kapıdan geçen satıcı. 
hırla saatlerce pazarlık ederdi, 
muradı ise onlarla çan çan ede'l'ck 
yUzllnü gösterm!'!kti. Bazı yakın 
komşulardan nabeca alıvali söy • 
lı>ndi. "Aman efendim... Siz bu -
radan giderseniz olmıya ki Huriye 
hannnı burnda bırakmayın... Baş. 

genç krzın dudaklarını oynatıp bir 
şeyler mmldıuıamk evlerin nııma. 
ralarmı gözden geçirmekte oldu _ 
ğunu gÖl'dü. 

Nihayet bahçeli kUçUk bir evin 
i5nUndc genç kız ô.dctli birdenbl 
re titreyerek dunlu. 

Son derece meraldanan polis ha 
fiye.c;i, genç kn:ın bıılıçc kapısı ö. 
nünde kısa bir tereddüt geçirdi • 
ğini, o esnada biç kimse görünme. 
diği halde demir bahçe kapısının 

yava.,,,cıça ve her halde e)ektrikle n
çıldığmı, genç kızın b1rde.nbl?'e bı: 
kapıdan içeriye girdiğini ve bah. 

çede hl7Jı hızlı yürüyerek k&.;ke 
girdiğini hayret ve dehşeUe gör • 
dü. 

Genç kız bahçe knpısnu ka.pn • 
mam~ olduğu için pol.ls hafiyesi 

derhal kapıdan içeriye girmek ıu 
zusuna kapılmı~tı. Fakat kızın ou
rayn esrarengiz bir tel!§ "e he • 
yecanla geldiğini gören polis hafi. 
ycsi, bahçe kn.pwnm her balde 
tarassut edileceğini di4.,~nerck bir 

müddet bekledi. 

Sonro yavaşça, ynrı aralık du -
ran bahçe kııpr.smdruı içeri girdi 

ve bahçenin çakıllı yolunu terke • 
derck nğn.çlarm arıuımdnn, mum. 
kUn olduı'.;"U kadar kcndlni gôster. 
memeğe çalıprak bu eer.ırengh: 
eve ya.ki.aştı. 

ka nıa.Jıalleyc naklettirin. Böyle 
olmadığı takdirde ha.kkmdn ma. 
hallece mazbata yapacnğız,, gibi 
sözler 1şitildi. Ancak zevci lsmail 
efendi Huriye hanmn çok sevL 
yordu. Bir gün Huriye hanım ko. 
ca.slyle ne hikmetM kavga etli. 
Sabahleyin erkenden eşyalannt a
lıp validesinin evine gitti. Amn o 
ak§3m lsmall efendi de onun ya. 
nma gidip sabaha kadar yalvar -
~. Sa.bahleyin de Huriye hanun 
bir §ey olmamış glbl eşyalariyle 
dönUp geldi. Bu hallerden çok muz 
tarlp oldum. lSma.U e!'endiyi köle 
ve cariyesi gıbi kullaruyordu. AB. 
la saymaz, tekdir eder, hanenin 
işlerin! yaptınr, yemek p.işirtirdl. 

Bir pazar günilydU. Huriye ha. 
nnn yatağından kalktiğı ı;lbi el' .,. 
kenden, hiç kimseye iltifat etmi
yerek çal'§nfmı başına koyup tey. 
ze ve hemşiresine gitti. Bunlar, 
civarmuzda "Odalar içl,, ta.bir o .. 
lunur bir uygunsuz malu:ıllede o • 
turuyorlardI. Yani ornda her ee'1, 
mevcuttur: çalgı, oynama, ınAııft 
k~ı. gülüp k~nk! .. Zaten kav
galar da bunun içindi. Huriye ha. 
nnn sabahleyin erkenden gitti, btr. 
mlid4et sonra da dönc!ü. Yanında 
bir de kndm vardı. Kendim eve 
girdi, O hatun sokakta duvar di.. 
pinde çömelip oturdu. Huriye ha.. 
nmı doğruca sandık odasına girdi. 
Sandığı karıştırmağa bn.!Jladr. Ben 
pencerede otunıyordum. Bu halt 
görüp: "Huriye hanım! Bu babın 
seni ml bekliyor!., dedim. Penee. 
reye geJip "O nasıl hatun? .. diye 
baktı; ve: "O hatun beni bckleml· 
yor!,. deyip tekrar evden çıktı, 
gitti. Az:reık sonra tekrar geldi "\'e 
hemen refikamla benim üzerimlza 
hilcum edip: "O lcadın .•• kan olur 
83. benim de kötU olmaklığım m • 
ZIIJlgellr! .. İspat edin benim kö_ 
tülUğümü !,, diye feryat ve figana 
başladı. Huriycnin ellerini tut • 
tum. Rcfiknmı dıı dayaktan me. 
nottJm. Huriye artık ai;zına gelen 
kllfür ve hezeyanı l!Öylüyordu. 
G!lç halle evin kapısından dışan· 
ya attım. Kapıyı sUrmeledlm. He .. 
men elbiselerlrnlzi bohçaladık. 
Bir araba getirt.ip Kandilliye can 
nttık. Arabaya binerken eylediği 
rezalP.tln ve söylediği ktlfllr ve he 
zeyanm had ve hesabı yoktur. Ka. 
leme gelmez. Bir daha yüzUne b:ık 
mağn yUz ve surat bırakmadı. 

lstanbulda mezuniyet mlldetim o 
kın 2 ay dolmak Uzereydl. Edime 
ye dönmek üzere bir maaş iste • 
dim. Onu bekliyordum. Edlrneye 
nğlum Arifle kıırı.smı dıı götürınc
ğe karar verdik. E:dimcde, bizim 
3ubemizdeki Asım ef-endiye, ''ka • 
labahk geliyoruz, bize bir miina -
sip ev tut. doğruca ornya inelim,, 
diye ynzmıştmı.. Asım efendi de, 
bize idadi mektebi karşısmd.ıı. bir 
ev tutm~. 

Japon va 
Simali Pasifikte bir 
-adayı imar edecek 

Tokyo, s (A.A.) - Domel ajaıı.sm.. 
bitdirjlğlnc ı;ö:-e, Sakalln acıa.amm r 
man ve Inld§tlfı i§lerlne baJanak e
zere bir şlrket tesla edilıni§tir. Hllldl· 
metin kurduğu bu şirket Ue, .ıa.ponya, 
şimali Paslfiktekl tabii zenginlikler • 
den istlfadeyi fazlaltı§tırrnAk nJycUn 

dedir • 

ingiliz kabinesi 
Ortaşark mümessıh 
Kahırede oturacak 

Londra, s (A. A.) - Ortnşark 
harp ka.bineslni temsil etmek 

~ere harp k~binesi azahğmıı ta .. 
yin olunan ouvcr Lyttcltonun fa. 
nliyet merkezi öğrenildiğine göre 
Kahire oıacııktrr. Lytteltonun 
Knhircdekl fo.allyetl, Mısırın dahi. 
u işleriyle alfıkadnr olınıya.cağı gi. 
bi lngilterenin Knhlre bliyUk el
ci~lnln Mısır hUklurıetl ile mllne. 
sebetlerine de dokunmıyacaktrr. 
Kahire, srrt kolaylığından dolayı 
seçllmistir. Lyt.teltonun faaliyeti 
M:sırın lıUkilmran devlet sıfa.Wc> 
vaziyetine ~bir ISUTCtte dokurı -' 
ıruyn~tJT. Yumalleyhln BM! ' . 
zifelerl aromnda propnga..-rıda '.., 
dlğer clyaı&i faaliyet "'1U'drr 
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Amerikada 
•nezun lahri

ye :lab tleri 
Vazifeler! başrna çagrllda 

Sovyet tebliği J 
· " .:)ı-rı ü_n ·.ve· .b.u_.g ü.n.ü n 11a:b er v.e h a·d iS erer · 

Amerika 
sularındaki 
iki Japon harp gemisi 

Japonyaya dönmek 

emrini aldı 

Stalinin 
nutku 
Tas Ajansı 

tam metni verdi 

cavüz pa.lttı ya.pm.ağa muvafakat Azarbeycanlılann, Sovyetler Birliği • 

Vapıflotı..; (A.A.) - Mezun 
~ zabitleri ftZiteW:ri ~ 
na ~- Keaditerlııe 
bir mDddet e.rtdc lztn ~ye. 
~ tebliğ stilımp. 

Parti Grupunda 
rs.o tarafı ı ncide) 

BqıreldDD bil beyanat? üzerine, 
~e çup ıımumt heyetinin 
Mfllf Mil.da.ta& Vekili hakkm.da giz 
ll reyl..nl lcul1anınası t eklif edil -
mi§ ve intihap daireleri sırasınca 
reylerini kullruı.an 223 mubastan 
14 finiln muhalif ola.ra.k verdiği 
reye mukııhil gurp umumt heye 
tinin 209 reyle miW müdafaa ve 
kiline itimat beyan ettiği anlaşıl
mıştır. 

Bunu mlltealdp, ruzruımesine geçen 
heyet. ulter ailelerine yardım mevzuu 
üzerinde tetkikat yap:ı.n parti komia
yonu mporlarmm müzakeresine baş.. 
lJyarak, bu mevzu Uzertndc mlltalea 
dermlyen eden bir çok hatipleri '" 
bugünkll ka.ııunun tatbik edilmekte o.. 
lan §ekillerini izah eden Da.hlliye Ve. 
kilini dinledikten sonra. asker anele.. 
r.lne yapılacak yardıma da.ha semere. 
li ,eklller verilmesi mlltale2.smı ve bu 
da.iro de blr knnutı lAylham tanzimlle 
:Mecllsa getirllmcsl rica.mu dermeyan 
eden komilJyon raponmwı hüktmıcte 
tevdlln1 kabul etmıı '9'& cel!Je~ nUuı. 

y:ıt vermfotir. 
MtlSTA.KİL GRUPUN TEBLiGt 

Ankara, S A.. A.) - C. H. P . 
milstakil grupu reis vekilliğin • 
den: 

C. H.. P. müstakil grupu !bugün.. 
ltü toplantmmda., Parti gnıpunda 
başvekilin ıbeyana.t.mz dinlemiş ve 
vek.illlkten affmı rica etotiş ibulu.. 
nan milli mtldafaa vekili. Saffet 
Arıkan hakkm<la :i.cXa vekilleri he
yeti reisinin müstakil gru.pun da 
reylıı.i öğrenmek istediğine mutta 
li bulunmu.ı, olan aza.ıuıı gizli re. 
yine müracaat edilerek neticede 
mevcut 87.anın lttifaldyle itimat 
ettikleri teSbit edildikten eonra 
toplantrya nihayet vez:mlştir. 

Cenaze merasimi 
(Baş ta.rafı 1 bıcide) 

arkasında gelen bir subay, siyah bir 
levha Uzerine konmuş merhumun muh 
telif madalyelerlnl taşımaktaydı. 

Alay, GUlhane hastanesinden hare • 
ket etUkten sonra Alemdar caddesi • 
Sirkeci tramvay yolunu takiben lstan· 
bul Paket Postanesi önllnden EmlnO
nUno. buradan da Galata köprüsü yer 
lile Galataya geçml§tlr. Galata nhtı -
mmda cenazeyi nakledecek olan Ma· 
rakıı.z v.ıpurunun yaruı.pış bulundu· 
ğu nhtım d:ıha kalabalıktı. Burada, 
Denlzyollnn Umum MUdllrll Kemal 
Baybora, Limanlar Umum MUdtlrl1 
Raufi aMnyııa, İstanbul GümrUkleri 
~lldUrU 'Mcdhl Adakcm, veaa.lr de· 
nız mr.hefill erkAtu da merulme işti· 
rAk etmiş bulunuyorlardı. 

Saat 9 ,25 de merhumun tabu
tu vapura nakledihniş ve bando 
muzika tarafından çalman ma.. 
tem havası dinlenmiştir. Vapur 
9,30 da lıareket eden vali Doktor 
LUtfi Kırdar ile Orgeneral Falı. 
rettin Altay ve sair askeri ve 
mülki erkAn rıhtım !kenarına. ge_ 

<Bat ııu.b 1 bıelde) 
JıllDılk. Tamopo! iatlk&metıermde dür 
m&AııD b!1,.ok motorUl kunel.lerine 
bqır fldıdetll mubarebeler 'P9t'UÜfler • 
dlr. Bil mmt:akamn bu sahasında 

ctnpn•nm sayi&b peılL bUy\lktllr. DU§" 
:ııum baı.rp saba.ımıda. binlerce lSlll ter
k.etm!§ttr. Düşmanın tayyare ve tank 
lca.)'1bı pek büyüktllr. 

Duna nehrinin garp aa.hlllnde çok 
oJ.ddetll muharebeler cereyan ebni§ • 
tir. Dtıeme.n, ancak yenl kuvvetler ge 
Urnıek sayesinde Yakob§tad w 
DviMk Jatlkametlerinde nehrin garp 
sahllini 8.§Jll$ muv&!fak olabllmi§" 
tir. 

Mlııaic ı.tıka.metinde dtl§man §id • 

detli mukave:netimiz aye.sl.Dde pek 
çok zayiat vermlftlr. DU~, bil • 
hallsa aakerlerlmizin ııUrıgtl hUcumuna 
dayanamamaktadlr. 
Berezbıa ceplıealndıe bl1tün g11n, çok 

flddetll mUharebaler cereyan etmlf, 
dllpıan. piyade, tank. topçu ve h&va 
kuvvetlerimizin at6§i.nden ılddeW za· 
yiata uğra.mtftır. 
Te~t edildiğine naz.aran dllşman 

tankları, bllhaasa orta ve ağır ceaa -
metteki tankla.rmıızla kaJ11lqm&ktan 
k.a.çmmaktadırlar. 

Avct tayyarelerlmiZin peyda olduğu 
yerlerde iae dOşman tayyareleri der
hal ıw:ma.ta koyulmaktadırlar. 

Ha-n kuV"t'etlerimlz 3 temmuz gUnll 
bllttın fillD, Duna, Tarnopo1, Bereziııa 
llltlkametlerinde d1iJm,an tanklarına. 
§lddeW zayiat Tell"dlrmek.te denm et
ml§~rdtr. 

DDnkU Sovyet tebliğinin 
mabadi 

MotlkotJa. 3 ( A.A.) - Sovyet 
t.ebliğinin m3hacli: 
Şimal tiloewıa mensup harp 

gemileri ve deniz tayyareleri, 
düşman kıtlarma ağır darbeler 
ir..direreJk Kızr!'XdU kıtalarm.a 
müzah.aret etmektedir. Filoya 
men.sup deniz tayyareleri, hava 
muharebelerinde beş düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Bir bölgede birçok düşman 
tank grupları ileri k.ıta1armıızm 
b.a.tlarmı, yarmrya ve geriye gir
miye muvaffak olmuşlardır. Bu 
düşman kuvvetlerine karşı Sov
yet tankları gönderilmiş ve Sov
yet tankları dÜ§mall tanklamıa 
orman içinde bir yolda. ileı-lerken 
hücum etm.işlero.ir. onriah. 'bil: 
ta.nkla.rm çevrilmesine mani ol
muştur. Zafer, bunun üzerine, 
sürate ve azme bağlı bulunmuş
tur. Sovyet taıidan deılıal ateş 
açmış ve üç faşist tankı muba. 
rebe harici bıra.krlnuştır. Düş
man, bu tankların teşkil ettiği 
maniadan istifade ederek en son 
sür'atle geri çekilmiştir. Bu ta
kip e6Ilasmda bir Sovyet tanla 
ka)'bolmuştur. 

Beyaz Ru:Sy.mm garp mmta.. 
kalarmda piyade ile irtibatı ke
silmiş Alman motörlü cüzütam
larma. karşı yapılan muharebede 
piyade cüzütamlarımız, yüzlerce 
düşman tankı tahrip etmif;tir. 
Bir Sovyet piyade alayına men. 
sup askerler. di.i._.<mlan tanklarmı 
tahrip için topçu.dan ve tank tu
mklarmdan başka, muv:ı.f'fakı
yetli bir surette inf il&k madde. 
leri ihtiva. eden şişeler ve el bom
balan kullanmışlardır. Bir tek 
grtll>, üç günlük muharebede 16 
düşman tankı tahrip eylt'.miş
tir. 

OUnkU Alman tebliği 
lerek gözyaşları arasında mer. Bcrlln, s (A..A.) _ Alınan orduları 
huma son ni.şanei tazimi göster.. "ba§kum(lndanlığ'ınm tııbllğl: 
mişlerdir. Şimal! Moldavyadan hareket eden 

Bu sabah. vapur hareket et.-
tikten sonra ihtissaJarmı rica Alman ve Romen teşekkUDeı1, dUn 
eden ibir muharriri.mize vali yanyıını. Prut'u geçmişlerdir. Bu tıe. 

şek.küller, hu.len Dnleeter latlkametln-
Doktor Liltfi Kırdar: ''Merhmn, de 11 1 ekt dir B .. ~•ı utte.. 

:ı. yakm dostlarım.dan er em e . u ıı~ e m 
ÇOA ve mu. · 
hakkak ki tanıdığını en iyi in- fik ordular §imal buz OkyanOIAllldan 

lardan :L.: • d "' ,A,_;_+· 1 Kcı.rac'lcr;.tze kadar taamız. balinde bu,. 
san çELr;?'~~'"'-S'·1r. lunmaktadır. Şimdiye kadar Sov;ret 

Me:rlrıunun bu sabahki mera- kuınandanlığmm fikri şüphem .AlmAıı 
sime şahsen' iştirak edememiş l lleri :o.ıı.rekettnı tutmak ve budat mm
bir çok dostları cenaze aJayma tııka.sıcda durdurmaktL Fakat, fimdi 

çelen.~der göndermişlerdir. Ta. Sovyet ordusıı~un. mukavemet Jcuv_ 
butla !beraber vapura konan çe- veu kmlmı§ gibi gözükmektedir. BU. 
Ienkler ar...,mda Başvekil Doktor tUn eephe lmtidadmca dllfmanm ricat 
Refik Saydamın, Dahiliye Vekili barekAtı kaydo]Ullmaktadır 
Fa.ik ôztrak'm. İstanbul vHaye. Bl.a.llstok'un prkmda verilen imha 
tinin, İdarei örfiye komutanı meydan muh.arebe-1, umaınlyet Jtl~ 
korgeneral Ali Rrza Artunka.J. ve rlle Nhayetıenmi§lir. FnkalAde bır 
ailesinin, İstanbul ıkumandanlığı. tebliğle daha evvel bUdirllmlf olduğu 
n,m, dootlarından K8.znn Taşkent veçhlle, bu muharebenin. neticeleri, 
Cemal Cermen'in, limanlar u- bUtUn dUnyaya şamil tarihi bir ehem
mum müdiirlüğüniin vesair te. mlyeU haiz bulunmaktadır • • Bir çok 
şe'kkül]erinki göze çarpmaktaydı. Sovyct piyade, süvari ve zrrtılI !ırka. 

Öğrendiği:rni7.C göre General lan b:ı muharebe meydanmda lnıha 
Kizı:m Dirik'in vefatını mucip edllmia telA.kkl olunabilir. 
hastaJrğm kolisistit cnfeksiyoz Ord:ı ve hava te§ckkllilerimlz ara. 
(intani hüvcyasa.li safraviye) ı larmda numune olabilecek bir lf bir_ 
iltiha'bı olduğu anlaşılmıştır. Bu liği Ue, takibe ba.şlamı§t:ır. 
hastalık hal'k dilinde (ea.fra kese. İngiltercye karşı mücadelede, AJ. 
si iltihabı) diye anılmaktadır. man bava. ku~etlerl, dUn geoe 5 bin --_., 

Ha va Gedikli Namzetlerine: 
9edtkl1 namzetlerinden 388 dı'>ğu mlu oluı; cvrakl&n t.amamlanmış olan

lar 1 tımııntuı 9U tarihinde 88Vkedl.1e cekleriı:ıden bunların puerieel gtm& 
~ 3 .....ae Bla:ıumda bıdqı+ıt•Jan ... cılmmr. ı(l4'ft 

V~rıgton, 4 (A.A.> - Salibi_ 
yettar mahfillerin fikrine göre 
Japonya, Sovyf'!t ·Alman har. 
binde seyirci kalın.ağa. karar ver. 
miştir. Bu vaziyet Büyük Okya. 
nusta sulliü temin ediyor. 

V ~ngtan, 4 ( A.A.) - Associ
atedin istihbarat.na göre cenubi 
Amerika sularmda bulunan 2 Ja. 
Jl<"fl harp gemisi. Japonyaya dön_ 
melı: emrini almışlardır. 

V<l§ington, 4 (A.A.) - MalO,_ 
mat salı~bi mahfillerde beyan o
hmduğuna. göre J aponlann a.çl'k 
denlırle veyah'1.t ecnebi liman.. 
!arda bulunan harp gem.ilerine 
dönmek emrini verdikleri hak. 
landa.ki haber doğru değifdir. 

Norveçte 

örfi idare 
Londra, 1 (A..A.) - Norveç Ajan. 

ın:nm bD:H.rdlğine göre, İsveç gazete
leri, Alman mak•mlvrınm bUtfuı §i.. 

maD Norveçte fıevkallde ahval va.zJ,. 
yeti ilA.ı:ı etımf oldafuntt yazmakta. 
dır. Bası bıölgderde ~idare nan o.. 
lllllIIm!Jttn'. Roayaya. k&rfl mempe.tı 

beısledlklerl .zamıedflen pek C$ kimae 
toplanm • .,,. 1ld. ,.eni tahq§lt kampı 
t.e8tıl olunmU§tur. Bu kamplarda ek. 
aerls1 ip;( harekıet!erine mensup yn.a. 
1erce Nonıeçtl 1'&?dır. 

Otol>üalerin kOntl'olü 

uldafbnldı 
Son zamanlanla nakil vaaıtatarmm 

eeyı1lıııcter ~·w......ıne a,ytart ha 
reket ettlkk!1 gör(llerek t~ ffd· 
cıetı~. lki Uıı: g1lndelıben 
&l'iıik, ~. ~ otOb68 sllll 
~t umumi bir '.kootroıe tAbl tutW· 
mu,, bC'lf ~ yı1drmıı cezam kesD
miı birçokları baldtmdır. da mbrt tu· 
tulmllfbır. 
Tenfmebeı1ıe ile Taludm 11.nmMa 

ifliYea otobiiıllerde ~ IUrette 
muay-den pçtrfl6cekt1r. 
Bt~ otol:lllıııllıÜı bosuk oldui'U ve 

roıeuıan yolda. btraktıkla.n g5rmmllr 
tllr. Eanlann baklarmda ta1dt.t ya • 
pdacaktır. 

toallMo ha('7!'lfnde bir Uıearet pmlml 
batırmq w İngiltıerenin cen11bU f&l'k1 
ve O•UlbU gmtiablde llmaDlar tıeıda. 
tmı bomtıardaD8n etmlft!r 

MaDI mlıılllertDde.. a'ftll tanarekırtıl 
kuv-retH ııtm&,.ı altmda haııeket e
den t:actBs lla'Qf tanareJıertnln hll,, 
cmnJan, ~ tan.amiyle aktın k&ı. 
~. Dafman, bn emada llS ...,CI 
taY78-..._ ve 3 aft§ tayya.rea kay
betnıflttr. Btıdm bir tek tan-emtz 
kaybolmtı§t11r. 

Dtt§JD8ll dün gece. ~ §1. 
~ prtıt mmtaJrumm muhtıelif 
mahlıUertne intlWc ve ~ bomııo 
balan atlm§ ve bil bombalarla bir kaç 
llivil ölmtl§ ft yaralemnı§t.rr. Gece av_ 
cı tayyareleri ?e hava de.fi bataryala,. 
n mlitec&"9b dtlfman tanarelerindsı 
tıçUnn dtıftlrmtı,.et"dlr. 

~ iaıte seyrillefain.ine karft 
mücadele, haziran &yı :&arfmda. da. 
beklenilen büytik muvaffakıyeti 
vemıiştir. Donanma ve hava kuv -
vetıeri. 768.950 tonilltıo ha.cm1ıı -
de dtişm.a.n ticaret gemiBl b&tırml§ 
tır. Bu rakamdan 417. 450 tonill • 
tosu denimlt.Uar ta.ra.fmd.aıı. batı. 
n:tmışt.ır. Buna., diişma.nm m&yn • 
ler dolayısile kaydettiği ağır ka -
pıyia.rm da il&vıesi icap eder. Bun
dan bafka, büyük miktarda 1n -
giliz ticaret gemisi o derece ağır 
surette hasara uğraWınışt.Ir. ki 
bunlar düşman iaşeai için tama -
mile veyahut uzun müddet için 
ka.ybedümi§ telüki oluııa.bilir. 

Alman ha.va müdafaası da 1n -
giliz h&va kuveUerine 'karşt mü. 
cadelede büyük muvaffakıyetler 

kaydetmiştir. Ya.hm 26 hazlran • 
dan 2 temmuza kadar geçen müd
det zarfmda 109 hıgillz tayyaresi 
düşürii.lmüşUlr. Bu miktardan 56 
sı hava muha.rebelerlnde, 24 ü ge
ce o.vcı tayyareleri, 6 tanesi do -
ns.nma cimltamlan ve 1 tanesi pi· 
yade taraf mdan düfşUrll.lmiif tilr. 
Bundan beşka iki İngiliz avcı tay
yaresi, i§g3l altında bulunan ara
zi iizerinde ça.rp1'(1Jlll§ ve yen 
düşmüştür. Aynı müddet 7.a.l"fmda 
İngiltereye ka?Şı yaprl&n hareklt
t.a. 12 Aimaa ~ k&Jıbedil • 
ınilttı'~ 

ettiği sorula.bilir. n1n sair hllr milletlerin milliyetıertııl 
Ademi tecavüz paldı orta.dan kaldırmak ve onları eerıneıı· 

le§tirin.€-k ve .Alın&n prensi ve :sarozı· .. 
yapmakla hata larmm esiri glbl kullanmak emelin • 

işledik mi? dedir. Binaenaleyh Sovyetıer BirlJlinl 

Sovyet hükfuneti bu ademi te • t6§kll eden milletlerin hür veya ear 
cavüz paktını yapmakla. bir hata olmaları gibi blr bayat ı:ıtemat meıır 
~lememiş midir? Şüphesiz ki hı:-... lesi karşısmdayız. Sovyet vatandaf • 
yır. Bir ademitE'<:avilz paktı, iki larmm bunu anlamala.rı ve JAkaydi 
memleket arasında aktedilmiş bir ye nihayet vermeleri, .seferber olarak 

Mosk0\.'9., 4 ı<A. A.) - Tass a.. sulh m.ua.hedesidir. Almanya da. bi çalıfma tarzlarmI harbin lnk•ptıne 
ja.nsı Oi:ldiriyor: ze 939 da. lbilhassa böyle bfr pa.kt uydura.rak iBlAh etmeleri ve dll§Inad 

Devlet müdafaa komitesi reisi imza etmekli#imizi teklif etmiş • karıı amansız davranmalan JAznndıt· 
Stalin. 3 Temmuz 19 U de rad.Yo- tir. Sovyet hükfımeti böyle bir Satıanmız &numıda bozgunculara. kor 
da şu nutku irat etmiştiı : t€.klifi reddedebilir miydi? Zann<'. kaklara, panik çıkaranlara ve tlrariW 

Yoldaşlar, vatandaşlar ve kar. diyorum ki, sulh siyaseti takip e- re yer olmamalıdır. Aakerlerimiz mn· 
deşler, ol'dumuzun ve donanmamr- den hiQbir hü.kümet bir komşu mil.. 1 cadel2de korkm&malıdırlar. Ku:rtulUf 
zm muharipleri, aizlere hitap e({i. letin hatta bu kolru}u devletin be. ve vatanımızm ııelA.metl için ta§lat 
yorum. şında Hitler vo Ribbentrop gibi dil§mana kıı~ı glr11tığtmiZ harbe te· 

Hitler Almanya.sıaın 22 Hazi • cana.var ve yamyamlar bulunsa ragatle l.§tırtk etmelldirıer. 
randa vatanımıza. Jc.a.r,r başlryan dahi bir sulh teklifini reddede • Askerlerimiz mücadele- " 
alçakça taarruzu kmlordunun kah ~ez. Ta?ii ve şu mutlak şartla ki den korkınamalıdır 
ramanca mukavemetine rağmen ba muslihane anla.5ma. sulhperver Devletimizi kuran bUyQk Lenin 
devam ediyor. DiiŞmanm en güzi.. mlinemleketin ~mlye~ine, is~ Sovyet askerinin esaall val!fı yigitl~ 
de fırkaları ve hava kuvvetlerinin e ve şeref~~ ve dogrudan dog- ve cUret olmalıdır dem\§ti Evet, d' 
en mükomm~ teşekkülleri daha ruya ne de bılvasıta halel getir. k 1 'miz "--d 1 d ko km 1 · did ..... n .... :- 1 Al il So . er en m....,.. e o en r ama ı · 
sun en ~ ve harp meydan- ~:.S n. manya e vyctler bır.. dtrlal". Ve mnı tı birlikte tan ııs 
larmda mezarlarmı bulmuş olduk. ligı arasında yaptlan pakt ise bil. , e e va ınıız 
lan halde düşman cepheye yenl 1 hassa böyle bir pakttı. Almanya. dU§ma~t !le dövüşmek azminde bulun 
kuvvetler sevk.ed.erek ileri atılma.. ile bir ademitecavüz paktı yap - matntlr.ar. Bo17tvlkllfl.n bu eaalJ 
ğa devam ediyor. makla ne kazandık? Memleketi • vufı luzılordu ve dona;ımayı ~kil 

HtUc.r'.n lata.lan Lltvanya lle Le- mize bir buçuk senelik bir sulh eden milyonlarca muhanp aakerlertıl 
tonyanm büyük bir klllmınr beyaz temin ettik. Ve bu müddet zar • ve bllt:Un SovyeUer Birllğlnl teokil ,,. 
Rıisyanm garp klflrnmJ ve• garbt fm.da arada mevcut pakta rağmen den bUtUn milletlerin de ba§lıca vutı 
Ukran.yanm bir pa.rçasm.ı iatil8.ya fa§ist Almanyanm memleketimize olmalıdır. 
ınlW&f'fa.k olmuşlardır. karşı yapacağr muhtemel bir hü • Düşmanı mahvetmeliyiz 
Faşist hava kuvvetleri Mur. cuma. mukabele .etmek üzere ha - Harbin inkişafına ayak uydu. 

tnanak, ~ JııfonUef, Sınolenııkl, zrrlanma.k imklnmı bulduk. Bu bL rarak bütün mesai tarzmıızı 
Kiyeıf, Od~a ve Sivastopolu bom- zim için sarih bir kazanç, fa.şist derhaJ islah ebneliyiz. Her şeyde 
bardıma.na tAbl tutarak hareket Almanya için ise bir ziyan olmuı:- c.cphe menfaatlerine ve düşına. 
~.genişletmektedir. Büyük tur. nın ezilmesi vazifesine rü~a.n 
b.r tehlike vabmxmm tehdit et • Almanya paktı yı t k vermeliyiz. 
mektedir Şanlı kızılordumuz naaıı r ma • So t B " ı · v· "ileti · ,,;_..:ı; · • l d I I hd b" vye ır ıgı mı en ~· 
~~yor da blrço~ şehirlerimizi ve a or U arına e e ır Alman fa.~istliğinin mütehevvir 
bölgelerimlz.l. faşıst kıtaıa.rma ter. vaziyet ihdas etti ve frensiz bir cinnr-t halinde ol· 
kediyor? Acaba ~ist Alman kıta. ! Faşist Almanya hilekarlıkla du~u ve bütün iş erbabı.na ser
ian tafratruş faşist p~pagan~ - paktı yırtarak ve Sovyetler BirlL best ış v~ refah t~ ~~~ 
cı~ hiç durmadan ılAn ettik. ğine tecavüz ederek acaba ne ka- nnnıza .~a."'ŞI kın beslediğinı 
leri gibi ~akik~ten ~l~..> edile - zanmış ve ne kaybetmiştir? görmüşlerdir. 
mezler ~ '! ~ ~ph~ hayır. Almanya bu hareketile kısa bir Sovyet Birl iği milletleri düş. 
Tarih goetenyor ki maglü:b olma. müddet içinde ordularına lehte mana ka~ı haklarını ve toprak· 
mrş "'."0 cdfl.e.miyecf".lt ordu yoktur. bir vaziyet ihdas etmiş fakat si. larmı mück iaa etmek için ayak.. 
Na~lyon ordusu da namağlüb ad. ya.si lba.kmıdan bütün dü~ya kanr- lan.malrdırlar. Kızrlordu ve do
dediliyord~. Fakat o ordu &rayla mnda maskesini atarak kanlı mü.. nanma ve bütün Sovyet vatan.
~~hliz ~ A~_ latalan ta. teca.viz simasını göetermlştir. Bu ~!arı Sovyet topraklarının her 
... ......_ ~ete ugratıım-tır ~ıft bır """ .... ...: · h b" k.. - .. b İkinci G1 ·u , , ...,,. · 6...,.....i askeri avantajlar Almanya . ,.c.u..nru er ır oyunu er 

~ a. nne un A~ ordu • için sadece bir devre teşkil ede- bır karışını son damla kanlarına 
IA1 da birinci emperyalist harbin • ceği, ha.l:buki Sovyetler Birliği L k;:da rmüdafaa etmeli ve milleti. 
~ ınağl&> olmaz sayı:lıyordu. Bu.. çin ciddi ve devamlı böyle bir si- mıze has olan cüret, müteşcllbif 
:sı.. 1;: Rus kıtalan ile hı.. yasi avantaj i.mili olacağı ve bu ve maharetlerini göstermeUdir. 
dtıyu• müt-eiaddlıt k~~ ~Qr 0 : lmile istinad~ Juzılordunuu fB§lst ler. Her sahada Kıztlorduya yar· 

a et.ım&te Ug' Almanya f!e \'notı.21 1ıa1"l"t .. lrat•.t dı:rn Ptft'IP.k ir.i" !.-'IM18i"ls.,."":'ol! 
ra.tmlf ve en eonimda Franarz • askeri muvaffakıyetlerini temin ve saflarımızı genı~Jetmıek' ~ bt. 
İngiliz o!'dulan Alman kuvvetleri. edeçeği şüphesizdlr duya her türlü levaznnlarm iaşe 
ni kat1 surette mağlUb etm.i§ti. B"tü' d"" ·Al ve mühimmat maddelerinin sür-
IDtlerin bugfbık\1 faşist Alman or u n unya. . manxa- atıe temini ve yaralılara geniş 
dmu. Jıalrkmda. da ayni şeyi söyH. nın hareketını takbih nisbette yardrm edilmesi 13.zmı 
~ Bil ordu, Avrupa. kıt.ası ediyor dır. (Devamı var • 
User.inde henilz ciddt bir mukave- İşte bunun içindir ki bütürı yi .. M w 1 d 1 1 metle k~ .. Böyle bir ğit ordumuz, yiğit donanmamız ve ug a a ze ze e 
mukavemetle ancak bı.zım toprak. hava kartallanmız Avrupanın, A· 
lenmJE Usıe.r.lnde kartı kal'fry& geı· merlkanm ve .Asyanm bütürı i)'i devam edı·yor . 
mektectir, adartlan ve nihayet Almanyanm 

Al d 
bittün iyi adamlan faşist Alman. 

man or usunun ne Iarın haina.ne hareketini takbih 
ııüzide fırkalan bezime- ' etmekte ve Sovyet hükiımetine 

teugrab yet hükiımetinin hattı hareketini 

Mutla, S (A.A.) - Burada yer aar_ 
smtılan hemen her glltı baf!! ve §td. 
detU olmak üzere de''"m etmektedir. 
Geçen ayın 21 nden 30 una kadar on .., ldı 1 karşı sempati duymak.ta ve Sov • 

Uç def'l. yer ııarıııntısı olmuştur. 
Bu mukavemet neticesinde fa.. tasvip etmekte ve davamızm hak. ,,. "' .y. 

§J&t Alınan ordusun :ııı en güzido lı olduğunu görmekte ve dtişma .. 
trnaıan Kızrlorduım.ız tarafmda:n nm .ezilmesi bizim de galip gel • 
hezimete u~ buhmduğuna mek.liğ~ lA.zımgeldiğini tasdik 
göre bW:nn fafİSt Hitler ol'dusu etmektedir. 
da maliUb edilebilecek demektir. Hayat memat 
Evet, bıı ordu Napolyon ve ikinci .. d l • • • "k 
Guilla.ume'un orduları gjbi mağlüb muca e esıne gırıştı 
edilecektir, Bize cebren kabul ettirilen harp ııe· 

Toprakla.rımDda bir kısmmm bebiyle memleketimiz en hain ve ca· 
faşi8t bna.n k rtal&n tarafından navar d~maru olan fa§ist Almanya 
i&tili edilmiş olma.sına gelince, bu ile hayat memat mUcade\eslne giriş • 
fqiat .Alme.nyanm Sovyetıer Bir- mlş buıunmaktadır. Kıtalarımız d1 • 
liğine lta.z"'1 ya.ptığr harbin Alman finden tırnağına kadar mOsellAh tank 
Jatalan için mll8a.it fa.kat Sovyet ve tayyaresi bol bir dilşmanıa kahra· 
kıta.lan içl.n gayri müsait şartlar manca dövüşUyorlar. Kızılordu kızıl 

için.de başlamış olmasiie .izah ed!. donanma lıcr karış toprağnnız için 
leıbilir. Ffllhakika, Alman ordusu !erag'lUe harbediyorlar. Binlerce tank 
Alıınanya harp halinde bulun~ ve tayyarenin mUzaheretile kızılordu· 
bir memleket olduğu cihetle, ta .. nun başlıca kuvvetleri harekete geç· 
mamiyle seefrber edilmiş bulunu.. miştir. Kızı.lordu muharlpıerl ifidil • 
;yordu, Sovyetler Birliği.ne ka.rşt memlş bir kahramanlık gö$teriyorlar. 
Almanya tarafmdan harekete ge • BUtUn Sovyet mllletl kızılordunun ya 
~ 170 fırka Sovyetıer Birliği mba.şmda va anını mUdafa eatmek 1· 
hudutlarmm yalanla.rmda tama • çlıl ayaklanml§tır. 
men !hazırlanmış bir halde buln • Vatanımızı tehdit eden tehlikeyi ber 
n.uyor ve harekete geçmek ü;in taraf elmek ve dU§mant ezmek için 
yalnız bir işaret bekliyordu. Hal.. ne gibi tedbirler almalıdır? Her §eY

buki Sovyet kıt.alarmın seferber den evvel Sovyet halkının memleketl
edilmCSi ve hudutlara nakledil - mizi tehdit eden tchl;kenln bUUln va· 
mesi IA.mngeliyordu. hameUni ldrA.k ederek harpten evvel 

makbul ol8ll sulh ve ııUkQnetini, lA. • 
Memleketimiz sulhper· kaydlsini vfl sulh zamanı zthniyeunı 

yer olduğundan 8.ni terketmesl llzmıdır. Şimdi harp va· 

taarruz beklemiyorduk zlyetl tamamiyle değiştirmi§ olduğun· 
dan bu yapılmadığı t.akdirde netice 

Faşiılt Allnanya.nm, 1939 aen.e • 
&inde Sovyetler Birliği ile akdet
tiği ademitecavüz p&ktmı ansı: • 
mı ve alçakça ihlAl etmesi ve bü. 
tün dtinya ta'rafmdan mütecaviz 
addedilmcğe hiç.bir ehemmiyet at
fetnıemesini., bu vaziyette önemi 
va.rdxr. Sulhpeıı-Yer olan memleke.. 
timizln., p&kıtJ ihW teşebbüsünde 
bulunmak iıltemiyeceğinden. böy .. 
le idi bir yola süluk edemiy~. 
ği kendiliğinden a.nlaşılır. 

Sovyet hUkiımetinin Hitler ve 
Rlbbentrop gmt hile~ ve cana • 
Ntle:ı1a nam! olup da lbfr ademitt-

m~ olabilir. 

Düşman gaddar ve 
amansızdır 

Dtt11man gaddar ve 
amansızdır. Ve anlımlZill teri ile ıa· 

lanmış topraklarımızı, btJtdaylarmuzt 
petroıümllzll, el emeflmlzin ııcrnere· 

sini gasbetmek emellnOOd.lr. Dti§man. 
bttyük mlllkiyetlerl yeniden tesis, çar
lığı ihya ve miJlt kUltilrüınüzU, Rusla
rın, Ukranyahlarm, Beyaz Ruslann, 
LI tvanyalılarm. Letorıyable.nn. FAton 
7&1J!L""Dl, Usbekıer1D, Taterlarm, Kol
~ G9rcmerin. Ermeonlıp,.;,.. 

Upk, (A.A.) - Biri Sah akşamı, 
diğeri de dün ikide olmak üzere yir• 
ml dört saat içinde burada iki yer 
sarsıntısı olmuştur. Huar yoktur. 

Kıbrıs 
bombaiandı 
Lefkote. 8 (A.A.) - Çarşamba sa

bahı, 8 dU~m~n tayyaresi Kıbna ada.. 
ııınm garp kısmı üzerine bir taarruz 
yapını.,tır. Pafos bölgesine bombalar 
atılmıştır. Bu ana kadar, hiçbir hasar 
ve hiçbir fn.qan zayiatı blldirUmemek 
tedlr. 

Londra, S (A.A.) - Harbiye neua.. 
ret! Robert Hainlngln, ortaıark tııgt. 
llz levazım rclsllğinc t.ayln edllmi§ oı. 
duğunu bildirmektedir. 

Röytcrin öğ"rend.lğiııe göre bu tayl. 
ne sebeb, t.abiatlle kar§ılanacak mu. 
dil idari meselelerle uğr&§Dlak için 
çok tecrübeli bir yUkaek subayın lU. 
zumlu bulunduğu hiasinin mevcud.Jye. 
tidir. 

Merhum Rıza Tünnenin 
ailesinin teşekkürü 

On beş günlük ya.vnısunu öksüs 
bırakarak hayatmm bah&rmda eo. 
lan, oğlumuz, kocam, dam.admı.?z 
ve eniştem 

Rıza Türmen'in 
cenaze merasimine t.,üra.k eyliyıeo 
çelenk gönderen, gerek biszat .a
yaretlerile gerek mektup ve tel. 
yazılariyl sonsuz acımıza taziyet 
ve tesliyette bulunan akraba ?e 
eh:lbbe.ya ve bilhassa. betba.b.t R.J.o 
za hak.kında CŞ6iız bir fedakA.rbk 
göst0Ten (Yü.kısek Tica.ret ve tır.. 
tısat Fa.kültesi) arkadaşlııı.nna te
şekkürlerimlzi sunmak, kana.y9ll 
ytireklerimizhı en güzel bir teeeL 
liıridir. 

Cazibe ve Mahmut Türmen -
Zenin Tünnen Sabiha "fe tbNlllıO 

•• -· ·- .... '11. 
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-Sergilerin fayda ve faziletleri 
Gazeteler, her gün İzmir fııarlle Açılan her sergiyi gtdip gördük 

FRANSA HARBiNi FiLME 
NASIL ÇEKTiM 

Niçin bedbaht 
oluruz? 

Yeril nıftn__ • 1 d kınlı- • 
h a.ua.ı: sergıs n en bahseden çe, şaş gımız, ha.yra.nJığonız 

1:::der neşrediyorlar. B1 haber. artıyor ve kendi kendi.mhe: "Mem 
• 2 • Yazan : Dr. Hans Henkel Bu n yedi sebebi vardır ... 

en ftıarnı ve serginin ge(en lckett.e neler yapılıyor da bilmiyor 
;11la.rda.kinden daha mükemmel, mnşuzf" diyoruz. Ve haldı bir gu. 
aJıa. iyi, daha. orijinal olması için rnrla koltuklarımız kaba.nyor se_ 

fabşıhnakta olduğunu öğreniyoruz, \'iniyoruz. ' 

SergI işlerine v-erllen mütezayit İstihsal hayatında tarutm 
~lıemnıi anın 

Galais (Kale) limanı taş yığr. 1 _geminin küpeştesinden uzun ha. 
ru haline gelmişti. Dikkat edince ' !atlar sarkıyordu. Biraz uğraştık' 
sol tarafta deniz gözüküyordu. tansonra güverteye çıktık ve 
Şehrin sağ tarafındaki petrol de. film çekmek için faaliyete geç.. 

Her insan doğtluğu günden ö. 
leceği güne kadar mesut olmağı 
ister. Fakat insanın her zaman 
mesut olması mümkün değildir. 
Saadetin pek çok sebeleri olduğu 
giıbi betbahtlığın da iki büyük 
amili vardır. Onlar da şunlardır: 

yet tamamen yerine mas. yaymanın yctiştinııek yapmak 
rtlftur. Fuarda, İst.a.nbulda ıı.çıla. meydana getirmek ım.:ıar h ~e 
eak ......ıd e emmı. 

se&e• e istihsal maddelerimiz yeti vardır. Propaganda klAm 

po.sundan çıkan alevler iki yüz tik. Gemiı ağır bir tayyare bom. 
metre yüksekliğe çıkıyordu. Su. basiyle tahrip edilmişti. Bacanın 
bayların kuIJ.an<lıkları topçu bir tanesi, infilakın şiddetinden 

t.e~biı- olunacağı gibi, sergiye işti. her şeyde mühim rol aım' reh t 
rak Cd k ban ıır aya, 

ece ya er memleketlerin siyaset ve ekonomik düsturla.r. 

dürbünü ile her şeyi teferruatiıy. uçmuştu; geminin içi kibrit çöp. 
le görebildik. Şehrin diğer ma. 1eri gibi biribiıinc girmişti. Çelik 
hallerinde de yangınlar çrlmııştr. levhalar mukavva gibi krvrılmJŞ
Galais'ye daha çok yaklaşarak tı. Velhasıl bir yıgın yanmış tah 
!bunları filine OOSbit etmeğe ka. ta ve kerestelerden ibaretti. Ke. 
rar verdik . reste yığınları arasında. yarı eri • 

lllalları da mevki alacaktJl'. dandır. Her sah.ada ro n 
Memleketimizde kurolmalarma en büyük m . ff p paga. da, 

lıer gün arf4ı.n bir ehemmiyet ,.e N~riyat ı·ı~ u':_ ... ~et ~milidir. 
"-- . . ' an, ....uar hatt.a. onlar 
.... J'Uiet verilen sergılerin gaye'ii dan daha. zi rad ' -
yurtta çıkan \."e yapılan maddeleri mik iııle.rd ~ e - bll~sıı. ek~no. 
mümkün olduğu ka.c1 k . . e - sergilenn rollerı ve 

ar ço ınsana tesrıleri vardır 

tarutınak, onlan yurdun içinde ve Sergilerin • 
drs mcmleketlerde , . d fayda l°e faziletlerin. 

~ )aynnıru 'e en ve muha.kkak ki h i 
nıüşt~ri bulmasmr, revaç kazan. yetU bi f~ en e emm • 
masmı temin et.m kti . r sa sı d& şudur: İç pa... 

İst" . e r. zar~~rrınrtm inkişafını hazırlama._ 
.iJıs&J n_1a.ddeleri meydana sr, ondcr olması, memleket i<ıtl.b • 

konulup, sergılerde teşhir edilme_ sali, yalnız dır:ıan ma.l çıkarmakla 
dikçe, gözönüne konulmadıkça faz. yalnız bu n~kt.ayı hedef ola.nık ele 
la yayılmak ve tanınmak bakmvn. altnakla yapılmaz. tstihsa.18.tımm 
dan bir mazhariyete ula';'a.n.a.z, ihraç etmeden hariçte müsteri 
Sergilerin bu cepheden çok büyük bulmadan iç p:uarlannnzda ~talip 
faydalan ·vardır V • t•h ı .. b lın · c ıs ı "a ma,,.. u :ı.Iı, tanıtmaya ve satmaya ça. 
delerlni ba§ka. memlekct.Iere, baş. lışnıa.Iı her gün da.ha artan ve ya.. 
ka milletlere tanıtmak husu~nn • yılan bir re\'aea rnazh:ı.r kılmak i. 
da sergiler en müessir ~areler. Çin azami bir" şekilde çalı§tnahdR'. 
dendir. Hattiı, bu çarelerin en ha. Bir memlekette ekonom;'k taazzu. 
§roda gelenlerdendir. 

Sergilerin faziletleri yalnu bun. 
lardan iba.ret değildir; aynca muh. 
t.elit sanat şubelerinde yapılan 
yenilikleri görmek ,-e bllmek ih 

tiyacrnda olan muümıssıtlarl~ 
ınüstehlikler de sergilere ~ok e. 
IJemn:ılyet vererelı: onlan görmeğe 
koşarlar, sergilere ~dip de ora 
d ' • an istifade etmiyen, )·eni bir ~Y 
görüp öğrenmiyen ve bu ziyaretin. 
den bo~ dönöen hiçbir insan, hiç 
bir müsta.bsiJ yoktur. -
İngiliz tayyareleri 

Almanya 
(zerinde 
askınlar 
yapıyor 

J l Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londra, S (A. A.) - Röyter 
ajan.anım öğrendiğine göre dün 
gece İngiliz bombardtman tayya_ 
releri t"rafmdan Almanya üzerine 
Ya.p1lan taarruzlarda Bremen, Ko
lonya ve Duisburg b~lrca hedef. 
leri teşkil etmişlerdir. Bremen ü.. 

\'un en başta. gelen mesnP.tlerin -
den ,.c temellerinden biri, hatta 
~irincil!>i şudur: tç pazarlarının in. 
kişafı. 

Bıı inkişafları hazırhyıwak un • 
~Urlar arasmda gelen sergilerin 
!;oğalmasma, yalnız bu iki yurt 
lıöşesinde değil, Cumhuriyet bu _ 
dutlarmm kucakladığı bütün vatan 
parçalarmda a~ılamsma. çalı5alon. 

Ta vakti gelmeyince umur eylemez 
zuhur 

LAEDRİ 

nıemiştir. 

Londra, 3 (A. A.) - İngiliz 
hava nczare li tarafından perşem
be akşamı: ne§redilen tebliğ: 

İngiliz avcı taY}'arelerinden mü 
rekkep avcr filoları şimali Fran • 
Sa üzerinde ta.arruzi 2 hareket 
Yapnıışlar ve 11 düşman avcı tay. 
Yaresi düşürmüşlerdir. 6 avcı tay. 
~aı ı:'ın~z ti~Ierine dönmemişlerdir. 

arekata ıştirak eden bombardr • 
nıan. tayyarelerimiz Saint Omer 
nun ta kasnı.da demiryolu hedefle -
~~n~ hücum etmişlerdir. Bir bom. 

r ~an tayyaremiz üssüne dön_ 
mt emışlir. Bugün valnız bir Alınan 
ayyar . 1 .; 

ın csı ngil tere üzerinde uç • 
uş ve bu d .. ~led Co nueil . a og en sonra r. 

parçalsahıllerinde karaya düşerek 
· atımıştxr .. 

Bir Deli Kızın Hatıra Defteri 
- Bi.r genç kızı timar.haneye düşüern esrarengiz 

Ve acıklı bır a~ı, m.fJ<:Pro~ı _ 

I k Yazan< 
s ender F. SERT ELLJ 

Türk soıyetea"uıd .. .__ k · ki e yuaue 
~ır ~ev e nanızet olan Ley. 
a, ayali~ en körpe ve 
en ateş çagında bir denbi. 
re neden çıldırdı? 

Yollardan dikkatle ilerliyor. ıniş demir parçaları vardı. Sa.ğ_ 
duk. Yolumuz, Galais limanına lam olarak geminin kıçındaki top 
giden bir kanalı takip ediyordu. kalm:rştı. 

Kanalın karşı tarafı '.korkunç bir 
şekle girmişti; işte limana yana.. 
şan gemilerin yükünü vaktiyle 
boşaltmağa yarayan vinçlerin a
cıklı hali. Arkalarındaki antrepo 
ve gümrük binaları ise !harabe. 
den ibaret; evler yaımuş, her bi. 
nadan duman çıktyQr. Hayat na. 
mına bir şey kalmamış. Anlaşr. 

lan, Fransızlar geceleyin o mm. 
takayı Jboşaltmış; Alman piyade. 
sine gelince,oralarmr ~tan ta. 
raya.11ak ilerlemişti. 

Sol taraftaki yük.sekte tıevke
dilmiş bir istihkrJı var. Yol üze. 
rindeki ağaçlardan bir tanesinde 
İngiliz armalarını müşahede et. 
tik. Yaklaştığımız zaman bunun 
dü.şfirülmüş lbir fogiliz tayyaresi 
olduğunu gördük. 1ngiliz pilotla. 
rırun cesedleri enkaz· arasında 
sallanıyordu. Şose, sağ tarafta 
bir köprü ÜU:rinden şehrin liman 
mahalline sapıyordu. Köprünün 
önüne geldiğimiz zaman geçip 
geçmemekte tereddüt ettiık. Ma. 
yinlnmiş olduğunu !biliyorduk. 
Direksiyonun /başına ıbizza.t geç. 

tim ve l\llılUY;Oll;~t~ ~· ,_.,,. 
Köprü berhava. olma.dl. ~un 

üzerine dlğerleri !bi'Zi takip ede. 
rek karşı taraftaki Ilınan mahal. 
lesinin ortasına girdik. Mahalle 
müthiş bir şekilde yanıyordu. 

Hava, yaıkıcı bir dumanla dol. 
muştu, öyleki gözlerimiz kısa bir 
zaman zarfında yaşla doldu. Kız. 
gm kül yığınları ar:'\Smda ilerle. 
I!l-eğe uğraştrk. Tüfek ve taban. 
cala.rımr a~ hazır !bir vaziyet
teydi. Elli metre ancak yürü_ 
müştük ki, (otomobiHeri yangr. 
nm şiddeti yüzünden geride lbı. 
rakmak mecburiyetinde kaJm.rş. 
tık) yüZleri dumandan kararmış 
yedi Fransız a.Skerinin bize doğ. 
ru ilerlediklerini gördük. Si18..hla. 
rını yere atarak teslim oldular. 
Esirler, en yakın esir karargahı. 
na göndermek üzere maiyetim. 
deki en genç askere haıvale ettim. 
Gururuma diyecek yoktu! 

Bilahare, şehrin içerilerine 
doğru girmeğe çalıştık. Fakat 
gözlerim.iz dumanın lresafetin
den hiç bir şey görmüyorou. ö. 
nümü:zde uzanan caddeler alev 
ve duman içindeydi, :nerlemek 
im.kin haricindeydi. Cehennem. 
den beter olan bu limanın resim.. 
lerini çekmekle iktifa ettik. ve 
Bouloıgnıe'e döndük. 

''FANTOMA'' GEM1St 

Kumanda köprüsünde kapta
nın kömür haline gelmiş eesediy. 
le karşılaştrk. Enkaz yığınından 
ibaret olan kamarasının civarın_ 
da da kansı ve çocuklarının yan.. 
mış cesetleri vardı. Hava tazyi. 
kiyle etrafa dağıln:ırş olaca.'k1ar. 
dı. Gemi müretteı'ba.tmdan ve as-
kerlerden bir çoğu kömür halin.. 
deydiler. Diğerleri kendilerini 
denize atmak suretiyle kurtar. 
DUŞ olacaklardı. Geminin UY.erin. 
de şayanı dikkat ibazI resimler 
çektikten sonra ayrrlma.k için is. 
tical g&sterdik. Böyle korkunç 
bir dekor i~fode daha fazla dur_ 
mak için insanlıktan çık.ınış ol. 
mak lazrmdr. 

Gemide resim ~ekle meş. 
gul olurk~ giıttrkçe yaklaşan bir 
taıyyare motorunun se.sin.i duy. 
duk. Dağıimağa başlayan sis 
içinde sa:hili takiben, ve çok al. 
ça;ktan bize doğru gelen bir tn. 
giliz tayyaresini gördük. Karnyo,. 
netimiz nazarr dikkatini ~ş 
olacaktı zira o istikameti tut. 
muştu. Aralbanın şoförü.. Müke, 
kemali afiyetle lta.hvaltısmı yerfl. 
ken. makineli tüfek mer.milerinin 
vıziayaraJt üstünden geçtiğini 
gördük. Müke çok soğukkanlı 
bir adamdr. Kurşun vrzıltrsınm 
arttrğmr g?rünce, reçeli ekmeği 
bir tarafa !bıraktı ve kendisini 
yrldrrnn gi!bi lbir çalılığın dllbine 
attı. Tayyare kamyoneti ateş al. 
tına aldrğr gibi yüz metre irtifa. 
dan Müke'ye de mermi yağdrdı. 
Mükenin talihi varmış; kurşun 

yağmuru altında !burnu bile ka. 
na.nıadı. 

"LlLLE'' BARfKADJ ... 

Alman ordusunda ''haber'' oto. 
mobilleri vardır. Vazifeleri, rad. 
yo havadislerini ve müziği opar. 
lörlerle cephedeki erlere yay_ 
maktır. Ayrrca kitap ve mecmua 
dağıtrrlar. 

İşte böyle 'bir arabaya (araba. 
deyince motorlu bir nakil vasıta. 
sı kasdediyoruz) tesadüf ederek 
cephenin durumu hakkında ma.. 
!Om.at alabildik. Almanlar Dün_ 
kerk'i büyük 'bir kuşak içine al .. 
mrşlardı. Lille şehri kuşağın bir 
ucunu teşkil ediyordu. Şimali 
Fransa.nm en büyük şehri olan 
Lille'de çetin muharebeler vuku 
bulacağrnr tahmin eederek oraya 
yollaır:ıınıağa karar verdim. , 

Bunun üzerine, başçavuş Hel. 
ling'le beraber yola koyulduk. 

Ertesi gün, erkenden, tekrar St. Omeri geçerek Lille'e yaklaş. 
tık ve şehrin kenar mahallelerini 

Galais'ye gittik. Sisli bir saıbah_ ateş altına alan topçu krt'aları. 
tr. Bir sürü tepeciklerin arasmda. 

Hasta ve çirkin olmak.. Böyle 
olan insanlardan pek azı hayat
ta mesut olabilir. 

Her insana göre değişen ve 
hepimizin bedbaht olmasında 
az çok rol oynıyan amiller şun • 
!ardır: 

1 - Şüphe .. 
Şüphe insanı içten içe kemi . 

ren bir kurt giıbidir. Şüphe insa.. 
nm en sevdiği insana karşı kin, 
nefret ve kıskançlrk uyandırır. 

Bütün aile facialarını gözö -
nünde bulundurursak en mühim 
sebep şüpheyi buluruz. Karısın
dan şüphelenen koca ve kocasr. 
na. itimadı olmryan çiftler iyi 
bir aile kuramazlar. Mutlaka so. 
nunda ayrtlırlar. 

Milletler arasında şüphe ka • 
dar zararlı bir şey yoktur. En 
büyük harpler milletlerin biribir
lerine karşı besledikleri şüphe • 
den ve itimatsızlıktan doğar. 

Ve bu şekilde milyonlarca aile 
sefil olur. Şüpheyi kaldırınız 

derhal saadetin doğacağını gö • 
rürsünüz. 

II - İmansızlık .. 
Mesut veya bedbaht olmak in

sanların seciyelerine ve vaziyet
lerine göre de değişir. Çünkü 
herkeşin bahtiyarlık anahtarı 

cebindedir. Saadet ve felaketi 
insanlar kendilerine getirirler. 

Mesela Kederli, sıkmtılr mu· 
hit içinde ya.şıyan bir insan za• 
ruri olarak bedbaht olUT. Çün • 
ki,i her~~ ağlarken, bizim gülüp 
eğlenmemize, mesut olmamıza 
imkan yoktur. Yalnız imanınız -
dan aldığınız kuvvet sizi daya. 
nrklr bir hale getirir. 

Beclbahtlığm en mühim amil. 
lerinden olan bedıbinliğl bile yi
ne iman dağrt.ır. Çünkü imam o
lan dünyayı karanlık görmez. 
Her şeyi neşeli ve parlak göıiir. 

m - Yalnrzlrk. 
Dünyada en korkunç, en müt. 

hiş şey yalnrz kalmaktır. Hayat 
eğer sizi kimsesiz bırakmışsa, 
sizi seven ve sizinle alfükadaır o • 
lan kimse yoksa bu yaşayrş ta
hammülsüzdür. 

Sevgisiz ve alaka.sız hayat 
yaşamağa değeri olmıyan bir 
yüktür. Tatlr tath iki kelime :Ko 
nuşa.cak, derdinizi anlatacak, sır 
daş olacak bir dostunuz yoksa 
bu şekil yaşamak insana pek a
ğrr gelir. 

IV - Dedikodu. 
Her tarafa dal budak salmış 

vaziyette bulunan bu fena huy 
birçok aileleri mahvetmiş ve bir 
çok kimseleri de f ela.kete sürüle. 
lemişt;r. 

Dedikodu. peşinde kadınJar, 

erkeklerden üstündür. Maama -
fih son zamanlarda erkekler a • 
rasında kadınlara taş çıkaran . 
tar da göze çarpmaktadır. 

V - Aşksız hayat . 
Saadetten, neşeden, uYkten 

mahrum bir hayattır. Bilhassa 
aşkı tattıktan sonra onun ölü -
münü RÖren insanlar en betbaht 
olanlardır. 

Para. sıhhat, mevki insanı 

me~ut edemez. Bu üç amiller bu
lunduğu yerde bir de sevme ve 
sevilme varsa bu hayata doyum• 
olmaz. 

VI - Parasızlık. 

Para insanı saadete kavuştur 
mağa kafi değildir. Genç~iniz gü 
zelsiniz, seviyor ve ~eviliyorsu -
nuz, yalnız paranız olmasa ken
dinizi mesut sayar mısınız? Ve
receğiniz cevap taıbii hayırdır. 
Eşinize istediğiniz şeyi ala -

madıktan. çocuğunuzu istediği • 
ruz mektepte okutamadıktan 

sonra günlerini yarı aç, yarı tok 
geçirdikten sonra bundan saa • 
detini1; unutur ve kendinizi ga
yet tarfü olarak bedbaht sayar -
smız. 

Parasızlık insanları felakete 
sürükler. Parasızlık yüzünden 
birçok insanlar katil, namussuz 
ve hırsız olmuştur. 
Masraflarınız çoksa bedbaht

lık başlıyor demektir. Fakat ge
lirinizle geçiniyorsanız o zaman 
az para ile mesut olmasını bili· 
yorsunuz demektir. 

VII can sıkıntısı. 
Durup dururken insanın ca. • 

nı sıkılmaz. Tabii her şeyin bir 
sebebi vardır. Fakat sıkmtr ne.. 
reden do~ doğsun can sıkın
tısı başlayınca insanın saadeti 
de yıkılmağa ?5aşltır. "Yalnrz ar .. 
kadaş, para, Sıhhat bu sıkmtryı 
geçirbilecek başlrca amillerdir. 

Her insan yaşamasından, mu. 
vaffak.ııyetinden, yerinden mem -
nun ~ sıkrltr. Kin yavaş 
yavaş insanı zehirleyen bir şey· 
dir. Kinci insanların ömürleri si· 
nirli ve srkıntrlı geçer. Çünkü 
her gün kin tuttuğu adama karşı 
ne fenalık yapı:ı r -· ını düşüne rü 
şüne kendini yer oitirir. 

Bol güneş, temiz hava insana 
ferahlık verir. Kapalı yağmur " 
lu bir hava insana. sıkıntı ve '" 
rir. 

Bütün bu yedi maAkleyi göz. 
den geçirdikten sonra netioe iti· 
barile şunu çikaralbiliriz: Hayat 
ta me.sut olan insan azdlr. Ha .. 
yatını mümkün olduğu kadar az 
kederle geçirenler mesut sayıla.. 
bilirler. 

POLIS'te: 

Bir kız ikinci kattan 
dü tü Beyoğıunda, tsti~Al caddesinde "1~

tiklAl" ııpartmanmda oturan Evgenr 
ya adında bir gene; kIZ, dllD oturduğu 
ikinci kattan aşağıya düşmUştur. 
Genç kız, kolundan ve muhtelif yer: 
lerinden yaraıa.nmış, Beyoğiu hasta. 
nesine kaldml?JlI§tır. 

TRAMVAYD . .:\N DtJŞTtl 
. Leyla kimin kızıdır .•. ? ve 
tiınarhaneye nasd düştü .. ? 

Aık ... 
lataap ••• 

işkence •.• 

mızın mevzileri yanından geç. 
ve sahil boyunca ilerlediği halde tik. Sağır edercesine patlayan 

Kadınlarnnız arasında yapı ~ 

lan dedikodular evvela uluorta 
şekilde başlar, büyüye büyüye, 
ağızdan ağıza geçerken şeklini 
değiştire değiştire öyle bir hale 
gelir ki lakırdıyı ilk söyleyen 
bile inanmağa cesaret edemez. 
Dedikodu çok fena bir huydur, 
karıkoca arasını açar, ana ve ba 
bayı birihirinden uzaklaştırır. 

denize nezareti olmayan bir yol. top sesleri altında şehrin şarkın. 
dan gidiyorduk. Sahil yolunun daki varoşlardan birine girdik. kakta. karşnnr.za ani olarak bir 
bir döneme-cine geldiğimiz za. Çok dikkat etmek laznndı; her ·İngiliz tankı çıktı. Tank, yaya. 
man denizde bir gemi göründü. kaldırımın üzerine çıkıp durou; 

Bc,.iktaş tramvay deposu işçilerin· 
den ~rsla.n oğlu Hüseyin, dün Orta· 
köyden geçen, 223 numaralı Bebek -
EminônU tramvayına. atlamış, kapıyı 
açark~n muvazenesini ke..ybederek düş 

ha .. .. ve niha .. c::;.,t h~üınle biten heye. 
ınacera ••• 

~.!Auı \'t! ouıı1·anııız gt!Çt!.ll ı; unlt!rın.. 

den birJnde Leyi!, molıarrirbnız.e, 
acıklı bıı..yatmın en mahrem ve es. 
raroogiz safba]arull nMı! anlattı f 

T 
dia;rnnıış bir aile km olan Leylanın, ailesinden bile gizle. 
rak nıahrem hatıra defterini karilerimiz bu sütunlarda me. 

ve heyecanla okuyacaklardır. 

VAKINDA 

Eıı Son ~Daklka 

,...~ 1• karaya otumıuş o'duguv taraftan tramvay tel1r>ri sarkı_ . 
..:n::.ın 1 d y. 11 · .n8.k: durmasıyla 'beraber tanktan. ın~e 
halde yana yatmamış, amudi o. yor u. 0 ar ın 1 etmemiş u. uzun bir alevin yük~elmesı bır 
!arak duruyordu Met ve Cezir fak tayyare bombalarıyla dol. oldu. Evlerin yanmdan sürüneı:k 
hadisesinin her gün vuku buldu. muştu; infilak etmemiş 'bu düş. tanka yaklaştık ve arka kapagI· 
ğu bu saıhilde deniz şiım.di kilo. man OOınbaları ar::ısında yıla.nka. nı açtrk. kapaktan kalın bir du.. 
metrelerce ....,.,_1pi1 ..... ;.,ti. Nemli vi bir şekilde ilerliyorduk. man çrktı; duman dağıld!k~ "'=- wıus sonra tank mürettebatının ko. 
.kumların üzerinden gemiye müm Şehrin bu k:r.smı bomboştu; mür haline geldiğini teessürle 
kün olduğu kadar y.a.klaştı'k; da- fakat makineli tüf ek ve piyade gördük. 
~ fazla ileriye gidemeyince in. tüfeği ateşi gittikçe yaklaşıyor. Tankla meşgul olurken binici
dik Ye Yaya olarak geminin ya. du. iki sıra evlerin bulunduğu si olmayan bir siirü atların dört 
nma geldik. Geminin teknesi ö bir sok<ıı::,Oın ucunda en ileri piya_ nala sokak boyunca ilerledikle-
nüıınüzde gibi yükseliyordu. • de hattma va.rdıik. Sdkağm .iıki rini gördük. 

---------------------------....... CLAo-...--......... --.--.....,,-.~LLl ....... _._-=:.. ______________ ._~,L...11ı...-~---·---------~~---~......JL......---~~~...:...~-----------~----L--------------------·..oı-~ · 

mUştür. 
Amele muhtelif yerlerinden ağır ya· 

raıanarak Beyoğlu hastanesine gön -

derilmiştfr. 

ODUN ARABASI BİR KADINA 
ÇARPTI 

DUn, KadıköyUnde MIStrlıoğlwıda.n 
geçen Ali oğlu İzzetin i~slndekl o
dun arabası, 60 yaşında Cemile adın· 
da bir ~:.ıdma çarpmıştrr. İhtiyar im.· 

dm başından "Ve ayaklarmdsn ,_ -
ıanmJŞ, NUmmıe hast.ı.nesıne ka1dml

kaalnm~ır. 



ez • =::ı o ' 
Posta pulundan 
yapılmış tablolar 

Pul yalmz zarım zerine yapışhrllan veya kolleksı
yonc · un def ,er•nde yer alan ir şey eğildir, posta 
puluı ~ boya yerine kullanan rroSsamlarda vardır 

VH.UllllRJ< ~ palet_ boya reagi i>uııaım parçaları gOribıüç, 
a LıWmdır llaDll'SID1Z Değil glSkyUsUnUn :mavi pullal"la 'k&l'lltı _ 

a poeta pulla'l'IDID .nlmJi beyaı pullardan yapddıiı 

ne yaplftlnlmak Jçin anlqtlır O vakit tablo kıymetin • 
dUtilJıünsllııUz, bu da den kaybeder. Fakat bu tablolarm 

twnamt.}l dognı d ğll. Pnllar, gli- yakından bot «örUnmesme ragmen 

1ar ,ra.pma n boya ve sahipleri teşvik edildi. S'rgide bu 
pale y~r· e kullamlır. Bu it ta_ çeflt tablolar teth r eden altı aa.. 
bfl tür. Fakat hdr güç • gibi ııatkf.ra bat V Vılk olmak il . 
ball1m da sah rJ amatörleri var zere g0mtl4 ve ronz madalyalar 
dır.. verildi 

- ld taneal kır 
~yor. tldll metmaau dbd »-
llılJelerdell alıyordu BeffncW ile 
... tablo9u fdl Taıblolarm eıa bl 

- ı •etre boyunda '10 ....... 
..mıt.,.n. En k6çtlltlnllıı eb'lıdl 

... 80 • l'l idi. Bu tablolardan en 
•it, ffak OlmUfU ''İncil olmyu 
._., taıblmudur. Burada fa ~ 

Bu reelmler, ne kadar uzun bir 
emek mahsulUdi r. ~ tecr11 _ 
beler yapılinı:ls birgok taslaklar 
kliıt sepetine atilnuetır. Pulcu 
reeum db w dlAlı b6ytlk bir ma 
sanm &ıtlne oturmuştur. önnncle 
ki renk renk pullara dlll&Ue ba 
kıyo • Bu r yap 
b ~uf 

efek r r ya.pmllbr. B 
:r olarak tabloeun& 

bilir. Bu tabloyu yaparken riayet 

etmek meoburiyetbıde, oldufu lk• 
...ıı kaide vardır: 

1 - ae.lmler yalım pcı9ta pu. 
lu ile yaprhr. 

2 - Boya ile ?'Ötut yuekbr. 
• Tlıb1odlkl imanlar ve eeyalar 
g&yWt, Y8fll yapraklar, muhte 
felll .....,_., nnatrenk kmmt1ar 
yabul pa11arda1d lı:ral ve ır.ıaıtçe 
terle, bayraklarla. mavi, lmmm, 
beyaz, an gemilerle yapdaeaktrt. 

Re81811l ilk ıı, olarak pullan ya. 
]>lltırdd*Jan aıflardaa &yumak 

u..e 1ılr ... - lçaalude 'ima • 
kir, 80D1"a ........... llllllllVeBe •-

.. 6ı göken kldmlar& w ~ 
N ebedi hayat mUjdeaini verirk n 
ı.tiı- ed mektedlr. Tablonun fo . 
a btT franklık im re paDaımdan 
,....... .. Ur. t bbu uuktan 
........... bu giz 1 eeertn pallar 
daa yapıld ğmı farketmelt mllım
lllla değildir. Tablo R&ıe.&Dll -. • 
r nJa büyilk remamlaımdan biriei-
la kalmılnden çdmut kadar gl -

ldir. Şalııalu canltdır, ykler, el 
r, ayak ar elblılelerin knTmıJan 

nkte pultqle9 nlll 

der, r-*ledııd atalllı a,mp a • 
tar, tvtterlnl ıımaı. arumda 
kuralar, .-oara Dd tal:ıUa kııratma 

kAPlmm &l'88ID& JWfelti*. Son
ra aln' 'bir ~n. yabat 1* 1'ıopre 
.......... altına -*ll•btılJiıKll'll',.eQ .. ___ 

t bu pullann Userfncle 
ı ı..ım er, yazılar, nakli lmmtı. 
an wak çok yalnndep hlkrJchjI 

akit farkoJunaMHr. Ancak o ..._ 

rt bir tarafta Cumburiy6-

remzi olan F R harfi rine, Bel-
_. poeta 1bareeiDe rMtcel • 
met m tır. lıl&IJ& V• VL 

rt"ll.IIlllr:rlnden !rlel 

cll.e&uyorlar bu Holand&JJ rnnm 

- tabıoıa da u 8dr. ruceli . 
- muzan.luduıııdJ. .ucak bu 

ba palJar mukavva tuçmt kutllJar 
da renk SUbarile tamdt rtllir. Bu 
kataıana kapalı DMırine Nnll g6a 
termek bere pallardml 1*' imek 
yap11tmbr ffte ba kutular 1"11-
ea re•rmm paletidir. R aamm 
ille- bedel bu rewmm da p. 
1et Jnee •e kellda malr•lan, 1dl.. 
- bir ._..,. andmul. iki tarafı 
da kemkba ince çakılan ftl'Chr. 
Sonra lıi1' takim fırçal&l'. Bunlu'lll 
bir blem pal parçalarmı J811111tır
mala yaıv, dlPrteri de pal ... 
rine cU& llnnefe. 

Artlk l'lllllD ile batbJw. • • 
•eli .......... llleriM ...... 

• . .. • 

HABE 
c 5E 

bir ll•s wıri• tlllıılı ctzer. 
llemll ı ••• ...ı reakte bir 

ıiçek remil ,..... ......... -
ila ...uertrd ..,,.._ - ı.> 
de m.lzn .,. mut. tO -

~ palm lrwlhmr ...... i
çin yepı ... u.rtne _. 'ha. 
..... paUan terdı eder. Yap • 

-- tabii Y8fÜ pallardM 1811 -
ıır. v+ae1er1a, bllıwa ~ 
bir ~ pçiırllmit inodr ~e 
paDerr -.etle ~. Bil hayli 
gil4;. 1* 1'tlr. 

Ufak bir ıbUlut, bir koyVDmı.,t 
lağı, bir eepuı ~ mm - ı 
billQok 8*ın&ıl k ...... Nllla. 
yet gUnln lllıtnd 

ri 

ır. 

nma loda kaim o an 

80n amk islerini de ortadan kal • 

== 2 

,., • 5 '* l'aJ-.ı 
dınr. 

Ba mad& aıtlılt yapf.Jll eeeri 

'* dalliıa ..... pglrlr, .... ·
ra riM:aı!Ja plmlıJıtir. lle9ell tablo. 

- ... .... Aimaa .... ..... 
:rmaa uq Te ıA ,_.._ ......... _ 

tt.1*JIMQ& ..,_.. ıı·•.o 
valat _..,,, .. ,.. .......... -
...,. ......,, ır ... , Jlllllltuv. ya. 

pıııfbnr kemer, l'iBe ""'4bnt. Bu 
v~~en11M1*pul 
kıl'lldmml .. ,.. ~ meobu· 
rtyetlndedtr 

Tablo yinni dört 1Mıt fteainct 
kmıw aonra ,._ pret ince 

bir ı-. ile taNoaun üseriD bir 
damla vernik damlMır, llODl'a bu 

damlayı yav .. Y•Vlll tabk> üserın 
de d8jıtr. l>emia ........_ yayı • 
lınca ıe•rm bit clM t•Mamm 
kiti olup cı'nrl je t tJdk eder. 

Tablo venlE end1kt n eonra lk'. 

kiz gün todm bir ere konulur. 
Artık tabloyu çe?"Çeveeıne reçir -
mekten bqka yapılacak bir Jt kal 

(Bu ••n••• nw ' ı ılllnmıaa C'L 
lllllillslll ı-an111dakl I• lK nıa llrllkte 

ıtzn eeeklert 
SV&ı81U: ~hLll' LUI. lı, ASA • 
PIA. l' \ UJD:, AJ.11.1, MTUI 
rtbl 11c .. r1 ...... ,... laals .....,.. .. 
eııa IJA ıb ı peruıa ............. , 

I f ve iı,i ara7G11ları 
• O::tamektep mı ıuu 17 18IJDdl. 

....., ft daldllo ........ .....,.. 
lılr PDD il aramaktadlr. OlrFll ... 
4- oe.rste......,. ... ••&. 

• ..,._ olsıü ... 1 .... -. 
8a lııadR (W) matı-WE (llıWlt. 
beDd-. cebir. mJ>-114-t) dsrı.a.d 
nrtr. (D.A. 27) rmmiDe mllracaat. 

• U• ona geçmlf daktDo 1ıllea bir 
PDO as btr Dcnae Jlerbaııgl bir il • 
...ırtadJJ'. (8. TOT. A) 1"elUIDe mn. 

• Onivenite •eh•lllDd• blr sene n. 
ilk, klm7&o blyoJojl denlerf verir. Bu 
denlerden lkmalleri olanlan yetlfUrir 
tl& A.> remzine mtıracaat. 

• Bir ytlkaek tktJsat ve Ucaret mek 
tebl taı.bssıl tatilde ber ~ .,. mek· 
tep umanft!da baltada bası stınıer 
bir mQemıelıed lflDak ı.uyor. Ak· 
urq KOC"1Dustaıapap caddesi 84 
nuınuaya müracaattan. 

R 1 nnrfma 

mllracaatıan. 

• Yq 17, ıı.e blrinet 81DJftan ayni. 
JDJf bir bayan, yuıbane, tlclb'ethane 

" buna benUI' )"81'lerde yam !flerblde 
çal'l"'•k ı.temektedlr. (S.A. fl> rem. 
sın. mllracaat. 

• lAse 80n smıfa pçmlf, 1'raUtsca 
bUea ve çalıfmak mecburlyeUnde o. 
Jan blr bayan rumı mO-lerden 
blrlnde talt9lUle mlltenasılp 1Mrbanıt 
blr 1f anmaktadır. Rtyuiye81 kunet. 
U, yuıaı 171dlr. (Çokacele) rematne 
mtıra.caat. • 190 

• Bir lbalvemte mUd&Ylmf taW 
mtıddettnce çaırpıak ı.temekt9dtr. Rt 
,..ı malblatl f7ldlr. llerbaDll lılr 
..... ••ela pbpNHr. <B.B.•) nm. 
ztıMı mancaat. 

• 1ataabul Amerilwa lcalejlndml 
mmm Ye Londra Rezent eutltldnll 
1ı1Uımlf maarif ebliyetnamMlle llAD 
~ taybı oluıımut bir be. 
79D ...... del'll8ll ~- ı. 
lıis il!" .......... "Mr , ..... 

Klera)~~ 
• 11-mtkld9t Parl8te kalmll Pl,.. 

ye tiıe&l'et meldebbade. 'Ye lcıdıcımda 
talllıl1 gOraQf bir bayaa fre_..., 
dakU1o "ıateno dmllert ~
bteno metoda ...,....U.ldlr • .,..... 
de daJdl Mit lllmtJul ,..... (11.A.) 

remstne aanoaat. 
• lT ~ lileıalD blltDcl ,--. 

daa &Jnlmıt bir ...,_, ,.....,... ti. 
canU.. ft buna .._.r 1.Wde 
,... ltlerlnde çal ... k lıltelllelrtısdlr. 
(8.A. il) remslDe mlraeut. 

• Rnml ........... Ol'ta ,..., 

" JÜllS '* b4m Olldlduda .... 
ban Pap Umanı 1mmm4s J&bllt Ka. 
dlke,de bir ... )'IUllDclıa ldNlık ...... 
,... iki oda ... ...... ... 
me1ttapla (AJ'bılat t) : •• -. 

caat. 
•Amerillaa eoPeJ u....& --.. 

dlUl --- Jııcllll 1 tlolll'I ..... , .... 
ta w _....,. ...... 1ılru daMllo 
1ı11ea bir .-o il • r O ts rlr. t"lllıll> 
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• 'nc&retban• ,,. ., 1 1 11 ... ... 

ka. ctbm8 \'8 JrmD1ıl,Jıo ....... . 
kemmet bir auretlıe bqualıOlr bir 
,... .. .,._ktadır. (Drog) 11 <• 
mQrrHt 

• lT 1lıllfld& ertMlad -· rt. 
,...,.... lan"Ntll bir .... 1f ara-
maldaıdlır. Jlstlkt&f ftldeoelme Ak. 

tu -*'il aamara • • maraaoat. 
• U. lıllıe kldar olnımq, ffmdl 

mlllılJe .-.b&Dde olmpn lılr r•nc 
taallde .... blıeost\ bir il anmak. 
tadrr. r ... 8eli Ye olamaldldır~ Ko. 
~ oaddMl O.wt.pqa 
TaıllaDa mektep ...,, 2111 A.H V 

• 1'I ,..mda u. 1 de Jdm....ız bl• 
senç '4 aramaktadlr. y._ se-&. 
rlJUiyal ldnfttudlr. Aa tıb' OcnUe 
çalıp.b'Jlr. (QlllfkaD Tllrk) rf'maiD" 
mtıracaat. 

• Katematlk ve ftzlk denıler\, 1 • 
male kalan il.le ft orta okul t&lebelfo 
rlne • uygun prtıarla den. (lnate
matOo nllWll• maracaat. 

• Orta mezunu. ..UrWde alAkaat 
bulWUDJY&ıı ealli JU!lan n daktuo 
bilen blr b&J il aramaktadır c B K ı 

remstne ı.ıtıra.caat. 
• lı!ebolu D&bfyeet ba keYI ıcattpıt. 

ğlnde 26 Ura 9eret .,. k6J ktttpltgtnl 
de Jllparak aynca 10...U Ura kadar 
kJ ce .u:ı. 40 Ura ma&f alac&k ve bil&. 
h ram mur olabl,\ec k 18.20 y arın. 

a o~.a tahsil ya ı 1 b r g ç 
aranmaktadır. ı.tıyenler Beyottun 
Tartabqında Kireçbane sokağmda ı 1 
numarada lluatfer Olar. blaat m 
racaat edeblllrler. 

• UM 80D aaufta dakUIO bUa bO 
genç kıs bıerhaagi bir mUMMMde ı 
aramaktadır. Bir ecnehl aile 7anmd 
da ev i§leriDI de 19pablllr. (Y.A.) n" 

ztne nıtıracaat • lTt 
• lkmaıe kalan np önOmUSdek 

den JlllDa b&lılrlaDIDak lstefd ort 
Ye 1'89 taıebellae __. haUJ&CI 
clenlel't verilir. (0.T.) remslM mu 
eaaL 

• ll'al'8Ç& kl:IDUf&ll, aım•nca, n 
carca. ttalyanca. rmça. yugoalav 
tllrlrçe yazıp, okuJ&D ... llcıaupll 
b&J ıerctımaDllk lll anmaktadır. Ta 
labap Klllt 80lrak aumara ıo, 1 in 
katta Hamdi otbap mQracaat. 

Aldlf'ına: " ...... "' .,,... ...... 
··~ .... msktuplan 1411tıııU 1 Cm ~ ........ ....,. .... ..,. ... . , 
._ aıı kn 
(Plll m tB. a, <K. JıL> (r. L M> 
(Qevtll lSIS) (TekJıldm I> (N..ıbe a'ı> 
(Bayan qçı) '(lfadl19) (2082) (A.211 
<ôl'retmenl (Ollal8 1) (IUOT.A.) 
(JDrol) 

(lc.12) (TdmU) <Oiı t••> (A.rjan) 
(R.Ç.atn <T.A.> (ll8r) <XN.) 
(8. 8. TaUU) :(8. .., ,A.) (llrol) 

<Kuaac;> (J'alk) (~) (Tel> 
(il' .K. OT) 

--

~\ ( ı(,,,/ lj J -: 
"--.._ ...... ~ 

4.7.1941 
.,.., llllftf ........ 
, .. AJu9 ...... ....... ---

... 
ıe.u--. 

....... w 
ıuc~ 
lMG .... ....-

rı ....... t • r' ~~. • A.nta1Ja ... ,.,. warstt.,... ıs.a AJmm 
•eMnWI& 78fmll, 4lalıtllıt lılllr, ... il.il ... ....... 
- allat ,_r, tar 11 .... p · .. 
..,. ........... ,...... ,...--. il.il ---

..., .. 
.. ortaıasl*P '* ... ..,_ ..... -
-- 1ılır tf &1"'= ...... (&lf.T.) J&.11 ~ -
remJ11De adn:•tıt 11.11 rı • n 1 

• Bir ......... mekt.111. .. • ..-a 1 ...... 
ela llUtlka bir .... ._, 1 \ A Ja 18.M lh'lilS 
par: ae.. ...... , ........ -- Oııtı o w 
aH ........... ..... iMi...._ 

orkeıtaw 

--~ ......... 
•I ut .. 

Bu priıp ... .. ..... baJlk 
bir ...... 9lll;Jlıc ..,... • ., -............ ~ ..... 
Jiyea- ............... 1* l9Y.... ...-.ır... ....... 
tnmm• •vNrtzn ...- pek 

çoktu'. B• .-ıe1tette c*aa pal 

mecm=ıhrmds iM tlllt tıaılalcMra 

dair '* .. tlıWt " Molnııf -
lar bümar. r.ut ı. ,..lroe 
tabk> iQenıinde ancU ........ 
ıkiBl kQırnetldlr. Bu t1ılllolaırdaa 

sanat Ja)'metini hm oiMllıu' cılıl* 
ça ~1lkıleJr bir ftya&a ........... 

dir. İki &eYiiia lllDllktan m içltiai 
gösteren Jrüv1k I* t8l>k> wıılrMle 

3000 Ttlrk ........ -· -· Bil 
~ Uıblo111 yapnak tııı1n eooo 
pul kuftanıJm•ır. Bu UMolıanD 

büyüklen aramncla 30.000 HraJa 
kadar •tılanlan ....tir. Bnla'r 
12.000 pulla p;dulw. ar W... 
tik papuı da ıc:e""9ıılıe 1ıc1Jolıı 

~ pallarla 
bir ~ bdu- dDlra olarak 
»Plflllbr. Bu tablo ı,s IDılb'e u. 
saniırlnda ft 95 -Um eninde -
dlr. 

Poeta pulhrile Jalml ~ ya
pdma, poMİn biılu' tblertne teı 
yinat da ,........ ıtı• Laadra pu 
cuJar .. , ... •ı inde paldaa 
~er ve bi5celder J8Pdnul ta 
haklar tet1* eclldl. 1982 Parls 
mı&9temlelr.lıt • ...,,. Fransts 
Hi ........ ,....... .. taklit çi
o*Jer.,..., ~)lllrlne pul kul 

hd - ,..... • tllMler. 
J'alııaıt iM M • 5e ...... 1ıird D 

---- ....... dellJdit 
PGM& pal1um bora ,--. JnlDanan 
r-. pal Jııalebl:rVMalanm lrlp. 
ı-. bladlai)or. tik rı.... Cam 

hwlt •*"" Mel renJdl bir fnn~ 
1* )'lllut ~ eekJ iki r 
ilk,.._~. yırtm 

p .. ' • ı.a hrma 
.._, ........ tt.lr. 
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Büyük Milli Roman 
.. 7- Yazan: MAH UT AITiLA AYKUT 

- SelamUnleyldhn ya ahi, di. 
ve yn.nma yaklaştnn. Muha1jbeti 
krzıştıra.cağnnız zaman da nöbet 
vakti geldi, çattı. Yine onlardan 
biri gelir di~ funitl dim 
.. • • J - en n:rrıa 
umıdım boşa çı:ktr. Et.ekli, kll' -
mrzr suratlı bir 1slcoçyalı çıka 
geldi. Tam bu sırada içerden pa. 
rolayı verdiler: 

Gayret dayıya düştü dedi,n. 
Ve güya sokaktan gelen yabancı 
bir adam ~ibi biraz da. sarhoş ta'k 
lidi yaparak geçtim, anbann f.m
pısma dayandım. 

- OITayt., koman .. diye herıf 
attr nirnyı. 
Duymamazlığa geldim .. yürü _ 

dfun .. Bir kere (!.aha bağırdı. Ben 
vin" pişkinlığc vurdum. 

Fakat vay canına herifin sa -
k sı vok vallahi.. Şakır. şukur 
sılaıta davrandığını görünce dur. 
dum: 

. Hey .. hem.şeri bana bak, 
dıye ~eslendim. Silfilıı omuzuna 
aldı. Yaımna kadar geldi. Bu es
n~da da Hasan onba.c;ı kapıda 
g~ründu. Noöetçi onu goriınce 
elıyJe işaret etti. 

- Koman .. koman .. 
- Hasan onbaşı. yaıumıza geL 

dı Bir zaman birib;rimizi ı::fıya 
anJa.ına.kla va.kıt g~irdik. Yük -
Se~ sesle konuşuyorduk. Adam _ 
ca?,ız da, miitemadiyen bizim .i
sanrr: Mian anla.ma.masma ra.ğ _ 
rne.n: 

- Yes!.. Yes! .. Orayt, dcyıp 
cı ıruyordu. 

Rasan onbaşı ya sordum: 
- Bizimkiler işe ba.5ladılar 

llıı ? .. 
- hiraz daha gayret. Nere 

deyse işi bitirooeğiz. Nöbctçini~ 
nı.hııyet sabn tükendi. Beni §Ö; le 
ıtınek uzn.klaştımıak h•tedi. 

Derken araya Hasan onbaşı 
gi~~i~ al~er ülah 
başladık kavgaya. Ama ne kav. 
g~ Profesyonel boksörler bile 
bı. oyunu bu kadar falsosuz ya 
pamazl1JI.. • 

F. kat t uh f değil !ili Coni bi. 
zim gıttikçe hararetlen ka, ~a 
mıza. h"'!Zacağı yerde adeta keyf: 
lendi. 

E!in"1 n silfilıı falan bıraktı. 
GMı sagnnwı.. geçiyor, gah. solu_ 
muza geçiyor. Ringde orta ha. 
kemi gibi dövüşümiizü seyredi_ 
yor .. Elindebir düdüğu eksik bir 
aralık Hasan onbaşıya: 

-Bu. böyle olmaz dedim. lşe 
biraz daha ciddi bir rerJ; verme_ 
liyiz. 

Onbaı;;ı: 

- Ne yapalrm diye sordu. 

kuvvetinle vur deınişim sank' 
birden neye uğradığımı şaşıı·: 
dun.. Beynimi kum to-'-~·y1 
zd'l ~ uao:ıı e 

e ı er sandnn.. Gözümden ateş. 
ler ~tkU. 

- Ne hal~ttin be Hasan on... 
bışı diyebildim. 

Bu Sıra.da İşbu silleden çokça 
zevki mi:, bulunan bizim ahbap 
d.~ · PiPo içrnclrten sararmış çü
r~k dişlerini göstere, gö tere 
gulmez n-ıi ? .. 

Takatnn çak oldu. Kan beyni. 
me sıçradı. 
N: olursa olsun dedim. Bu yum 

rugun acrsım şu nişm.iş kelleden 
çıkartmaz ::ı.m yazıklar olsun 
bana .. 

Güya Hasan onbaşrya doğru 
atıldım..Ona ibağırdrm: 

- Nöb~çinin a~kas,na sakla
nır gibi yap .. 

Gücümün, kuvvetimin yettiği 
kadar acının verdiği bir hrzla ya. 
Settar diye nöbetçinin mıratına 
budur diye çaktmı. Ad~cağız 
neye uğradığını şaşırdı. Ben de 
guya yaptığım hatayı anlamı. 

6IJn gibi : 
- Pardon Coni dedim ... 
- Verilmiş 2adakan varmı!i. 

Herif iyi kt silB!h.1 sana çevirip: 
- Al pardon öy'e olmaz böyle 

olur demem~. 
- Yok be Kemalciğim. Ne 

yaptığını im.kam tafun.in edroıcz. 
s in. Hani vallahi o tokadı sen 
yesen boğa gibi üzerime ealdr. 
nrdm. Ne yaptı biliyor musun? 

Silahını Hasan on'ba ıya uzat. 
tı. &ni y.mına t:ekti. Sağ yum.. 
ruği} le midem üzerine bir tane 
indi. Ben sallanırken ar'kasındn.n 
da: 

- Gotu yapıştırdı .. 
Me~ bana yumruk taı:. 

mi öğretiyormuş... Biz karşı. 
hklı yumruk talimi yaparken 
içeriden de tamını parolası ve
rildi. Hani "yorgan gitti. Dava 
bitti,, hika.yesi gibi biz de tokat 
sıUc derken işimizi !bitirdik. 

- Şa• eser bir komedya !bu .• 
- Evet iki yumnıkla tere 

Yağdan krlı cch.'tik ama benim de 
e~e ile midemden hayır kafuıa... 
dı .. 

• Bu sırada teyze aşağıdan 
sesleniyordu .. 

Diinkü hikayemi::. bır tertip 
<:ıehvi olarak, kmı§lınlmış ola· 
rak çıkm.J§tır. Hunun. için aynı 
parçayı tekrar koyd:uk~ Okuyu_ 
culanmızdon &:ü.r dileriz. 

- Beni dinle; çocuk oluyor. 
sun. Eğer lıer "vakit böyle yapa. 
caksan çocuklarının :}-anında o. 
tursan daha !yi olur. Bu kızla 
dansettim diye öfkelenmiye lii-
zmn yok. Bu lben.im hakkım ... lki 
aym altı !haftası karısı tarafm. 
dan tCrtcdilen bir erkek istediği 
kadınla. daruıedebilir. 

- Sc.n.i !ben mi terkediyorum 7 
- Öyle ya .. Sadrk bir kadın 

kocasına iş seyahatlerinde de ar
kada.~ık eder, halbuki sen çocuk 
larnn diye çıldırıyorsun. Buna 
hangi erke'k ta'.ha.mmül edebilir. 

Haksız ve sert olan :bu hücum 
ümidimi kırdı. Ona mahzuu 
mahzun baktmı. 

- Artık iki piç kurusu uğrun
da lher yokluğa katlanmaktan 
bk-trm. Ya her yolculukta be. 
nimle beraber gelirsin, yahut öm. 
rüniin sonuna kadar yüzümü 
görmeden çocuJ<larmm yanında 
kalırsın. Aınlıyor :ımısu' 

Gözlrine ibaıktmı, bu ba:kışlar 
sert, soğuk ve zalimdi. O daki. 
ikamda kulaklarımda acı bir ses 
çınladı: •'Bu işin fena !biteceğini 
evlenirken 'bilmiyor muydun? 
Buna istiyerek katlandın. Cezanı 

çekeceksin ... 
OdamJ?..a cıktığnnız zaman 

pencereden gökyüzüne uzun U· 

zun baktım. 
- Ra'hmi, diye hıçkırdım. 

bundan sonra her ':akit yanında 
kalacağım. 

Döndü ve beni kucakladı. 

~ * "" 
İş seyahati zevk için dola.51lll 

ya lbenzarniyordu. Rahmi ibütfuı 
gün uğraşıyor. Yemek zarnanlan 
ıbile ote!e uğramıyor, lbirgok ge. 
ce.ler ım~erinin yanında ka. 
hyordu. Vakit kazanma.'!{ için gc. 
ccleri seyahat ederek şehirden 
şehire dolaşıyorduk. Yolların ve 
şehirlerin 'beniin :için yaimz i nıi 
degl! ·or;ih . tiri . ·ne c)ylc 
benziyor ki. Omrüm otel o<i..\l:ı.. 

nnda pencereden ba.Jmuk, yahut 
kitap okumakla geçiyor. 

Rnlımi beni çok k skanıyor, 
''.-xkdklcre emniyet edilmez,, ~. 
nin gibi güzel lbir kadını yabancı 
bir şehirde yalnız lbaşma. sokak. 
lara !bırakamam ... 
Çocuklarımdan uzak çok stkı. 

lıyorum. nklnn. fikrim hep on. 
!arda. 

Rahmi bir gece çok geç kaldı 
ve içeriye ,girince maze:et olara!< 
!bir iş· arkasında: koştuğunu ooy
iedi. Art.ık dayanamadım: 

- Buna ta1ha.mmill edilmez. 
diye haykırdım. 

Okudınn: 

"Cavat !hasta çabuk dönünüz. 
Mediha ... 

Rahmi de omuzumun üzerin
den okuyordu: 

- Garip şey, niçin hastalığa 
dair tafsilat vermiyor. 

- Aman yarabbi .. Sakın ya,·_ 
rum ölmüş olmasın. Ben lstan. 
bulda olsaydım çocuğun başına 
bu tela.ket gelmezdi. Ben !hemen 
gidiyorum. 

- Biraz dur Şermin, hele bir 
tstanbula telef on edelim. 

Mükaleme açılıncaya kadar 
sa'bırsrzlığıındnn lbir yerlerde 
duramadım. Yavrumun başına 
ne gelmişti? A vrıldığım1z gün 
mn.hzun mahzun bana bakan ela 
gözlerini şimdi tekrar görür gibi 
oluvonım. Alnına sarkmış saç-
1arı'm, kirli ve kemirilmiş tırnak. 
\arını hatrrlıyorum. Hasta, hnst.-ı. 
niçin Mediha. daha fazla tafsilat 
vermiyor, yoksa ... 

lıhayet telef on açıldı, Mediha 
Ankara ile konuşmanın heyecanı 
içerisinde Cavadm çocuklarla 
oynadığını, terlıediğini sonra ce. 
ketini çıkar.arak soğuk aldığım 
söyledi. Ateş birdenbire yükse_ 
lince Medilın ne yapacağını şa. 

şmnıştr. Şimdi çocuk iyice idi. 
Telefon kapandıktan sonra 

Rahmi sordu: 
- Şimdi ne yapacaksın? 
- Tabii ilk trenle !stanbula 

dönüyorum. , 
- Dinle !beni, madam.ki ÇOCtik 

i vileşı;uş, bu dönüşe ne lüzum 
Yar. Seyahatimire deva.ın ede. 
hm. Sen yokken çok üzülüyerum 
bütün işlerim lbozuluyor. 

Bir defa daha mağlup oldum. 
Hasta çocuğumu unuttmn. 
. Ancak on !beş gün sonra lstan
bula döndüğümüz vakit hasta 
yavrumu kucaklıyabildim. O sol 
gun gözlcrile bana b:ı.ktı ve: 

- Anne, dedi, niçin böyle sık 
sık beni yalnız bırakıyorsun? 
Çocuğu bağmna bastım: 

j\rhk her zaman seninle kala. 
cağım. 

:ı;. • :ı;. 

Rahmi evde neşesiz ve aksi 
suratlı bir adam oluyor. Çocuk. 
l:ır da ondan çok çekinir!~. ben 
ele sinirlenirim. Hele son ay
lar ıçerisinde Rahminin işleri bo. 
zulunca bu acaipliği lbir ka.t daha 
arttı. 

B•r 'in ona: 
- Rahmi. dedim. Bir kızımız 

ol ayJı bari ne meesut olacak 
tık. 

ığrenirim. 

- hter ığıen ,ister iğremue 
hakıkaten ır.u , bu iki çocı~ bizı 

.nesut olmaktan menediyor. 
Ve bu konuE!Il1adan sonra Rab 

mi tekrar seyahate çıkarken ara . 
mızda fırrıra koptu, 

- Bu ~cft er seninle berabeı· 
gitmiyorum. 

- Sahi ıni söylüyorsun? 
- Evet. 
- Sen bilirsin,, fakat kararımı 

unutma, ya ben ya çocuklar. 
O dakikada ceva veremedim. 

Rahmi kapıyı çekti ve gitti. 
Artık Rahmi benim için kay. 

bolmuştu. Fakat onsuz nasıl ya_ 
§ıya.caktım. 

Ertesi sabalı oocuklarımı ve 
ufak tefek eşyamı aldrm, küçük 
bir odaya taşındım. 

Tekrar ç:.alrşmıya başladım . 

Fakat bir~aç gün sonra tekrar 
anne olınnk üzero olduğumu his. 
settim. Şimdi çocuklarıma nasıl 
bakacaktnn? Onlan kime bıra
kacaktrm? 

Ve sonra bir kl.Zlm oldu ... 
Sdalet içerisinde günler gün. 

leri, aylar ayları kovaladı. 

Bir gün hasta olan kızona ilac 
almak için ec?.ahaneye gitmiştim. 
Orada Rahminin ve çalıştığı mües 
sesede çalışan lbir memurla kar.· 
şılaştnn. 

Düşünmeden ona ibir sual sor. 
dum: 

- .Raluni ne oldu !biliyor mu. 
sunuz? 

Ba.51nı salladı: 
- Bay Rahmi artık m~ 

ile alakadar değil. Epeyce zaman 
evvel ayrildı. 

-Nerede? 
- Hastalandı. Guraha. basta. 

hanesinde. 
Bundan fazlasını :işitmek i&o 

temedim. Kaçar gibi eczahane,. 
den çıktım. Rahmi hastahanede 

Kolay şampuan 
Kolaylıkla yapabileceğiniz 

53mpuan şudur: 
Ü<: dört yumurta sarısını ka

rıştırınız. içerisine bir çorba ka. 
§Iğı su katınız, bunu şampuan 

gibi kullanınız. Saç köklerini 
parmak uçlan ile masaj yaparak 
ovalayınız. Sabunla yıkar gibi 
yıkayınız. Sonra bir kaç defa 
bol sıcak su ile saçlarınızr <;al • 
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ha! 
Rahmi hasta! Onun tztzrap 

çektiğini hiç görmcıni11tim. Kal. 
bim tekrar çar.pıyor, onWl sesini 
işitmek, onu görnıe'k istiyorum. 

Derhal hastahaneye yollan. 

dan. 
Hastahanenin bitip tülrenmek 

bilmiyen koridorunda rehberimin 
arkasından giderken hiç bir şey 
düşünmiiyorum .Hastamkıcı bir 
koğuş kapısını açtı ve seslendi: 

- Bay Rahmi! 
Uzun boylu bir adam kalktı ve 

yavaş yavas geldi. O bir is. 
kelet kadar hafifti. Hıçkırmak 
üwre olduğumu hissettim. Fa. 
kat ağlamağa hakkım yoktu .. 
Sakin olmak ica:bediyordu; şiın· 
di onun gözlerine bakarak: 

- Rahmi! dedim. 
- Şermin! · 

- Ne kadar zamandanberi bu. 
ra.dasm? 

Rn.hminin dudakları arasından 
ıslığa benzeyen bir cevap fırladı: 

- Çok oluyor. 
- Fakat sen ne sağlam adam· 

dm. 
- 7...atürrc ıbu, sağlamı, çürü. 

ğü dinler mi? 
Bana bakmryordu. fakat hi~ 

ehemmiyet vermeden eözüme de. 
vam ettim: 

- Evde da:ha rahat edersin 
Rahmi. Hem ora.ya geldiğin va. 
kit küçük Ayseli de görmüş ~ 

!ursun. 
Dudakları titredi: 
- Küçilk Aysel mi? 
- Kızm1 sana öyle !benziyor 

ki Rahmi. 
O vakit bana baktı. 
Aradan altı ay geçti. Rahmi 

yavaş yavaş iyileşiyor. Sıhhati 
yerine gelip ise ba§laymca ta. 
mamiyle mesut olacağım. Fa.kat 
şimdi de halimden şildi.yet etmi
yorum. lhtimal ki Rahmi hasta 
olma.saydı bir daha. biribirimir.e 
kavuşamıyacaktık. . 

Rahmi, beni kolları arasına a. 
lmca fuU§. ilk aşkımı hissediyo. 
rum. Bu aşk ölünceye kadar 
sürüp gidocek. 

(SON) 

MUZAFFER ESEN 

iyice kaynayıp tahtalar yum.u • 
§ak oluncaya ve bir tas su ka
lıncaya kadar kaynatınız. Bu 
tas suyu şampuan gibi kullanı. 
nız. Y umurla ile yıkar giıbi bu 
su ile yıkayınız ve bol su ojltçal
lnymız. 

Sakız lekesi 

.- Sen bana bir tokat sallar
san. Ben sana bir yumruk indi. -:-- lia}-Ui <;ocuklar kahvalt.rya 

gehn!. 

Fakat o 'beni kucağına doğru 
çekince saadetim.den titriyereJ: 
sustum. - Ei r kızımız mı? • kalaymı.z. 

Yünlü kumaş üzerine ya.pı • 
şan sakızı keskn bir çal-ı ile 
(dikkat ederek) Jcazıyııuz. Ka
laca olan gölge')i ispirto veya te. 
tercbentiile siliniz. irim. iş daha çok kızışır. Anla

şılıyor ki herifçi oğlunda horoz 
cınsı var. Kavgadan hazzediyor 
frrsat bu fırsattır dedim. 

Vay ben öyle dememişiyim . 
- Sen gerile, gerile de ense ko_ 

küme balyöz indirir gibi olance. 

-----Av · b J şcnın sözleri pek de ya-
ana.atılarnazdı R .. 1 

M 
. ustem ge -

se ve arta ·1 1 . .. .. f 1 e ev ense bıle, 
gozu - se erden ayrılamıya. 
caktı. Zaten p dişah h rb. 

. h"k·· n ı se. 
ven bır u um~rdı. B b"" 
"k f d u u-Vu • 7..a er en sonra b Ik· d 

tekrar Bizansı muha ... aray~ gi: 
dec.ek, Rüstem de o znrnan za. 
turı ularak muhasaraya iştirak 
"dccek.. ve Marta nasıl olsa 
~ene yalnız kalacaktı. 
A Marta, Rüstemle evlenirse, 
r·Yşe ninenin dediği gibi, bü. 
ukn Ön-ırü yalnızlık icinde gece 

ce ti. . • 

dığ7 . 9teınin Martayı delice sev 
tnuhakkaktı Fakat o kar- · 

ıeere M · • :. 
end artaya: ··heP, yurdumu 

rn. en_ cok severim 1,, deme. 
ış miydi~ 

\'o~rta bu sözleri de hatırlı. 
Ve Ayşen· . .. l .• tliklce l ınenın soz erını 

t e dinliyerek: 
diy-dHak\rn var, nıneciğiml 

or u. O beni, muhasarada 

Çay içerken hala kendini tuta
mıyar: gülen Kemal: 

. -:- ~ İhsan şu yumruk 
hıkiı.y~ını bir kere dahn anla( 
sana dıye şakalaşıyordu ... 

(Davamı var) 

bulurn:ın şu halk içinde bile do. 
kuz ay yalnız bıraktı. 

M~rta .sünk.r .seçtikçe Ay. 
şe nınenın tesın altında k 1 

R
.. . L a a· 

rak ustemı unutmağa çalışı. 
yordu. 

Kaclm olsun, erkek olsun b. , ır 

insan uzun ~mandanhcri kal. 
binde ya~attıgı a kı kolay ko. 
Jay ve ortada esaslı bir aebeb 
yokk"!n ~ıkarıp atabilir miydi? 

Bahusus ki, Marta aklı başın 
da bir kndmclı.Secmenin ve sc. 
vilmenin ıstırabını ve: zevkini 
tatmı~ Rüstemi bütün tanıdı. 
ğı ve hoslandığı erkeklerin fev 
kinde bulmuştu. 

Rüstemin bir kusuru vardı: 
lci dm birdi .• Ve yurc.!unu teh. 
liked~ gördüğü zamcın ne ka. 
dm, ne aile, ne çocuk ... hiç bir 
şey düşünmezdi. 

Bu, ba~ka milletlerde bir 
meziyet sayılırdı. Fakat, Mar. 
ta bunu Rüstemde bir kusur 
olarak görüyordu. 

Ertac;i gün y.üz eli kilom trc_ 
den uzun :bir yolculuktan sonra 
ibeş gün evvel • yrıldı~ımız Anka
raya geldik, otele ~ircr girnıez 

kapıcı elimize ibir t~grnf uzattı: 

- Evt.t ... 
- Annlıktan daha bıkmadın 

mı Şermin. li'akat ben baba ol. 
mak ist0 miyorum. Hatta bu iki 
C'ocuk da olmasaydı. o \'akit sen 

Nihayet bir kahve fincanı sir 
ke veya limon suyu karıştın]. 
nuş bir tas şu He çalkaladıktan 

sonra sıcak havlu ile başınızı ku 
rulayımz. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Hugl\n mııtlnc 11, do, gece 8,SO da: 

- Beş. gündenberi sizi bo!, li_ 
yor. dedi. 

\'C bf-ıı ... 
Sus Rahmi. sonra 

'* Attardan beş kuruşluk çö. 
senden ven alıp ıbol su ile ateşe koyunuz. 

ı - Makine adam. St'n TckmW 
birden. 

.! - Dolu dlq;ln. (Kovboy) 

8 - ilki. 

i'Y azan: lskender F. SERT, ELLi 
• • G • 

Rüstemde.n ikinci bir haber 
gelinceye kadar Ayşe nine, 
Marl:ayı iyice doldurmuştu. 

- Ayağına gelen devleti ka 
çınna .. pişman olursun! Rüs
tem, sana koca olmnzl demiş. 
ti. 

Edirne ~rayında kraliçeler 
gibi yaşamak hülyası Martanın 
zihnini bulandırıyor, fakat, kal 
bindeki sevgiyi de bir türlü sö. 
küp atamıyordu. 

Marta, ilk hareket edecek ii
sera kafilesile Edirneye- gönde
rilecekti. 

Rüstemi arnmağa giden Sa. 

rıca beyden de henüz bir haber 
gelmemişti. 

PRENS M!RÇE YAŞIYOR .. 
SENİ KURT ARABlLlR M ! 

O günlerde 1\irk kararga. 
hında yararlıkları göriilenler. 
den biri de mühtedi Aliydi. Ali 
aslen hir Macar asilzadesiydi, 
Yıldırımın şehzadeliği zamanın 
da Tuna boylannda 1ürk1ere 
esir düşerek ihtida etmiş ve or
du hil'metine alınmıştı. 

Ali, Mnrtanın amcası olan 
prcnc; Mirceyi çok iyi tanırdı. 
Hatta onun sadık ar ·adaşla-

rındandı. Fakat. Alirıin .l\ılirçe rendim .• atımı sürdüm. Onu 
ile olan arkadaşlığım hiç kimse buldum. Ve uzun uzadıya gÖ· 
bilmezdi. ,üştükten sonra dön~üm. 

Mühtedi Ali gözcülük le • · Marta kulaklarına ınanamı. 
çünkü bu havaliyi çok iyi tam. yordu. . . 
yordu • orduda çalışıyordu. - Amcanım Bizansa ıltıca 
Son zam;ı.nda bir hayli yarar. ettiğini söylüyorlar. Bu işte bir 
lıklan da görülmüş, pndişah ta- yanlıslıR olmasınn 
rafından taltif edilmişti. o:di. Mühtedi Ali koynun. 

Ali devşirme sipahiler çavu~ dan ye§il taşlı ve kenarı haçlı 
luğu:ıa kadar terfi etmişti. bir yüzük çıkarıp Martaya u. 

Bir gün Marta cadmnda o-• ?:attı: 1 
tururken, kapıdan -bir baş u - ... - Jşte ... kbu. am~ndrzmta:"ı 

· l' · k.. · pannagın a ~ -zandı: e ının uçu v 

- Prenses! ben yabancı de. dığı yüzüktür. ~~"~.~arına~; 
ğilim . amcanızdan size selam dan çıkarıp over ı: 0.?uı • 

~ ötür zaman soz enne 
getirdim! dedi. :.aya g · On bu kö 'de 

Marta birdenbire şaşaladı inanacaktır. u . ~. 
A d 1,. t·ren hekliyeceğim.,, dedı. Bana ıtı. mcasm an se am ge ı . . . 

b d d k. d'' mat edınız, prensesıml amca. 
u (\ am a ım ı r s· . b ~- k 
Mühtedi Ali derhal kendi. nız y&şıyor. ızı urawsn urta 

sini t:mıttr: 
- Amcanwn eski arkadaşı

yım. Geçen gün etrafı dolaş
mnğa gittiğim zamnn kendisi. 
nin knçtığı yeri köyliiİerden öğ 

rabilirim. 
Msrta, bu haberi getiren A

liye söyliyecek söz bu1amıyor. 
du. ilk önce yüzüğü aldı: 

fDefHTmt 1' !JT) 



Askerlik işleri 
Fatlll 88ke.rllk (iUbeelnck'o: 
s. 7. Tüfekgt wıtası Mehmet Cemal 

oğ"lu Ömer (32J..1) ile Yd. Ecz. Tğm. 
Mustafa oğlu Ahmet Hamdi (51101) 
çok acele ısubeye mUracantı UAn olu
nur. 

Fatih askf'.rlik şube!linden: • 
l - 837 dt~lular ve bu doğumlu. 

larla nıuaycncye tabi kısa hizmetllle. 
rin ve sıhhi hallerinden oolayı ertesi 
seneye bırakılmış diğer doğ"umlularm 
con yoklamasına 1 temmuz 941 de 
b&§tanmıştır ve 3! ağustos 90 tarihlıı 
de hitam bulacaktır. 

2 - Yoklama aşağıda-<! şekilde ve 
nahiye nahiye mUkelle!lerin alacakla. 
rı numara sıraslle yapılacaktır. 

A - 1:7 temmuz 1941 r.'pUb merkez 
nahJye..otj. 

B - 8:15 temmuz 941 KaragümrUk 
nahiyesi 

C - 16:22 temmuz 941 Şehremini 

nahiycsı. 

D - 23:31 temmuz 941 Samatya 
nahJyesı. 

E - l :7 ağustos 941 Fener nahiye. 
si. 

F - 8:16 ağustos OU Eyüp kazası 
merkez nahiyesi. 

G - 16:22 ağustos 941 Rami nah!. 
yesllc r?ıırgaz, Boyalık, Amavutköy, 
Ayaz na, Bulgurca köyleri. 

H - 23:31 ağustos 941 bUtUn kısa 
hizmeUilerle ertem Pneye terklerin 
yoklamıun. 

3 - Liseyi bıttrmı, ve daha yllkaek 

5 as saa 

, ......... 
NllllrSf 

2 

okullara girml§ okurlar da son yokla. 
malarmı zamanında. yaptıracaklardır. 

BIIAhıra senesi ıı:inde daha yüksek o. 
kula b'1rerek vesika getirirlerse idare 
heyeti kararlle ertesi seneye bırakıla. 
cakt:ırdır. 

f - Halen bir okula devam eden o. 
kurlarda fotoğraflı ve pulsuz mektep 
vesikalarını beraber getirmeleri IA.zun 
dır. 

5 - BUtUnlemeye kalan okurlann 
ımtlhanlannı bu lkJ ay içinde ikmal 
edere· ~t "CCkleri smıfa göre mektep 
vesikaları ;et~rmeleri mUreccahtır. 

6 - Ahvali ııhhlyeleri dolayıslle er. 
tesi seı;eye kalanlar nahiyeleri mUkel
lefüırlle kur'a meclisine gelecekler ve 
ellerindeki raporlarını da braber geU. 
receklerdlr. 

7 - Yoklama cumartesl gUnlerl 
hariç olmak Uzere hergtln sabah aaat 
8,30 dan 12.30 a .kadar devam ede. 
cclttir. 

8 - Yoklama yeri Fatih aakerlik 
ııubesi blnaaıdır. 

9 - Şimdiye kadar hlr!ncl yokla. 
masıru yaptırmamı§ olanlarm iki yok. 
laması bir arada yapılııcağmdan ikl 
adet zarf ve dört fotoğraf getirecek. 
!erdir. 

10 - Temmuz ve ağ"us~oı. aylarında 
bila. mazeret yoklamalarmı yaptnını. 
yanların ve nwzeretlerini muteber ve 
s!kalarla zamanında oildlrınlyenlerin 
1111 numaralı kanunun 85 ınct mad.. 
desine tabi tutulacaklan llA.n olunur. 

T. tŞ BANKASI 
Küçük Ta11arrul hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞİDELER . • Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 3 İklnclteşrin 
tarihlerinde y:ıptlır. 

1941 lkramlyeıerı 
1 adet 2000 L.lık "" 2000.-Ltrş a 250 . ... zuuu.- • 
1 . 1000 . .. 8000.- ~ 100 . c 3500.- • 
ı 7~0 . - 1500.- ~ MI .. .. 4000.- . 
• 500 - - 2000.- soo 70 = 6000.- . . 

• • • ~ .. .. 4 .. • • ' 

Bismark askeri projeden bah
setmişti. Yeniden kendisini mu_ 
hafızlan arasında bu sehcn bin 
kişinin ortasında gördü. Elini 
Bismarka. uzattı. Bu dakikada 
bir kuvvete muhtaç oıduğunu 
hissediyor ve pek tabii olarak 
Bismarka sarılıyordu. lmpara. 
tor onu hıç bir zaman sevmiye_ 
cektir. Hatta onn muhtaç oldu. 
ğunu his.~ttiği dakikadan iti~ 

baren ondan kuvvetle nefret et. 
meğe başlamıştır. İmparator çok 
yakın bir dostlJna: "Onunla an_ 
!aşmak mümkün değil demiştir. 
Ufak bir arzumu veya bir irade. 
mi söylemeğe müsaade etmiyor, 
ona ben, onun için neler feda 
ettiğimi hep hatırlattım , evimi, 
ebeveynimi, onun emniyetini 
muhafaza etmek için feda etti_ 
ğimi ebeveeynimle onun arasın
da paylaşılan müthiş günler ge. 
çirdtğtırni eöyledim .. Fakat . .,, ve 
i!gıparator ~ediği eö7Jere :ıren. 

- de inamyordu. 

Hatırlamıyordu kı o ebevey. 
nine karşı aksi hareket etmek 
için Bismarkı tutmuştu. Fakat 
artık bu işte birleşmişti. Sos
yalistlere karşı müşterek müca. 
dele edeceklerdi. Fakat bu mU
cadelc biribirlcrine karşı açtıkla. 
n ikinci bir mücadeleye mani 
olmayordu. Onu düşürmek için, 
sarayda hükı1rnette ve erkim 
harbiyede herkes birleşiyordu. 
Fakat o kendisini lüzumlu far. 
retti~ .ıçrk ve kapalı şıekHde ~ 
lara karşı müc:adeJe ediıyol'da. 

&·ABER - ~ poea.sı 

~vlet Demiryollan ve Lfman 
""""'--"~ - J • ..... 

itletme Umum idaresi ilAnlan 
Muhammen bedeh l~l.000) !t""& olan tail.riben 400 m3 ıhlamur kalaa 

l:S.7.941 .11al· gtin•ı !>&al l~ te k:ıpa~· zarf usulU ile Ankarada idare biDasmda . 
satın alınaraktır. 

Bu i§e gırmek isl!}enleriD 12.325) liralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettJği ves- ıtalı:.rı ve tetc:lfJ(rinl aynı gUn aaat H de kadar komls. 
yon reisliğine vcrm~Jerl lAz:ım.:lır. 

Şıı.rtnameleı (150) kuruşa Ankara, İzmir, Eskl§ehir ve Haydsrpap ve:z. 
nelerinde satılmaktııwr. t5180) 

1 
ıstanbu Levazım a'!1ır ığmden teril~n · 

.ıarıcı asker. Kıtaatı ı lan ,ar. ,_ 
Aoağıda yazııı r.ıevuddın eıt.JUtnıeleri :ıizalaraıda yazılı gUn. saat ve 

ıeklllerde Akşehirde oskert saU!l!'.;ma koml.ayonunda yapılacaktır. Kapalı 

zar!larm !Lale sa1.ur..ı.c.ıen bir eat.l evvel komiııyonıı. verilmeleri, açık eksilt. 
menin ihale saatinde ~omiııyonJ~ touıunmalan. (112.4864) 

Cinsi Tutan Tutan İlk teminatı İhale gUn aaat 
ve şekil 

10.7.941 11 kapalı zart 
10 7.941 16 

Koyun eti 
Sadeyağı 

Patatt-s 

kilo Ura lira Kr. 
50.400 20.160 1512 
9.000 13.275 996.62 

21.000 1.470 110.2~ 5.7.941 11 açık eksiltme 
Kuru soğan 
sut 
Yoğurt 

Yumurta adet 
Odun 
Kırmızı domate.11 
Patlıcan 

t~bak 

Dolmalık biber 
Taze fasulye 
Hıy~ 

Maydanoz demet 

10.000 
7.000 
9.000 

50.000 
200.000 

10.000 
12.000 

6.000 
4.000 

10.000 
1.000 
2.500 

6MI 
980 

1.530 
750 

4.000 
500) 

840) 
300) 

280) 
700) 

50) 
50) 

• • 

48.7:5 :S.7.941 12 
73.50 7.7.941 10 

114.75 
114.\.25 

300.-

• 

7.7.941 15 
s.7.941 10 
8.7.941 15 

9.7.941 10 

.. .. 

" 

Beher kilosu tU :.tuıuıtan :,oo (ı()() kilo ınğn eti kapaıı zarfla eksiltmeye 
konmUJtUr. 1haleBi ı ı.7.e41 aaıı i.ıınu saat 16 da, Çanakkaledc askeri satın 
alma komlByonunda Y1 ııı.caktır. Tatmin bed'3U 120.000 Ura ilk teminatı 7250 
lit&dır. Evsa! ve 48rtn:ı.mesi ko.utayonda görUlUr. Tallpler.n kanuni vesika. 
larlle teklif mektı.pian.-ı, ihale saatir.den bir saat evvel komisyona vermeleri 

(110-~62> 

• •• 
A§ağıda )'BZll• .ıet·Zf=ler lta:p&ı1 zs;rfla e.cailtmeye konmuıtur. lhalesi 1~ 

7.94, salı gUnU saat 115 te Çanal<k~ede aakert satmalma komlllyonunda ya. 
pıı:ıcaktU' Taliplerin l &l"un! V'3aı~alarile teklif mektuplarmı ihale saat!.nden 
bir eaat ew.?l korr.1'.ycma verıuelerı. Hepsin:r. tutarı 14,870 Ura ilk teminatı 

1

1115 Ura 25 kuruıtur .. 
Ayşekadır !eıulye 

Patlıcan 

Taze soğa.ıı 

38.000 kilo 
38.000 • 
2::>.000 • 
48.000 • 
15000 

H kuruı 

7 • 
& • 
7 • 

1~ • 
Domates 
Ye§U biber. 
Maydanoz 8.000 demet 1 

(108-4815) 

Otel yagılmaya elverişli 
kiralık bina 

ı\npn caddHbılra e!: o.uteber ferlade fevkalide naıaretb h• ı 1 
\-adar ve aydmllk lth blaa khal*tu. 

Vakit gazet<>m ldarchl\net.fne müracaat. 

Ticaret Ofisi Umum 
Müdürlüğünden: 

ı - 22 nıayıı 1Pfl tarihinde 'IiC'aret Ofüıl Umum MUdUr!UğUnün açmı~ 
olduğu memuriyet yazılı imtlh&~l'Jaa kazananların isimleri YUkaek Ticaret 
:>kulundak !lln ye: hı~ asılml§Ur. 

2 - !ııimlerl yszm olanlar l:S temmuz 1941 salı günü a11keı1 vesika!&· 
• rilc birlikte ,ıfahl im ihana girır.ek Uzere sı:.at 14 de Yeni ValdP Hanında 

rıcaret OfiSi Um·JT?ı Mt!dUrlllğUn.~e bulunacaklardır. 

3 - Kat~ olaralr ~keı1 vaziy .. tıerln.i gösterir vesika ibraz e~mlyenler 
lnıUhana kabul <>'11nı...n :1yacaklardır. tlln olur.ur. (5446) ........................... 

V A K 1 T matbaası 
·K ita o kısmıııı 

tanzim edip 
9eniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basa r. 
Tabiler ""'"'""" ,ı;.,.;;.; ;,feri ahr. .............................. 

4 T E M M t! Z . - 1941 

Sıhhat ve Güzellik 
SaQlam 

ve 

G Dzel 
D t S LE RLE, 

Sağlam ve güzel 

D t Ş LE R de 

SANiN 
Diş Macunu 
ile temin edilir 

Disle• inize Çok Dikkat Ediniz. 
Bazan en i.istad doklorlarm ı:.ıle sebep menşeini bulamadıkları 

bir hastalığın, diş ihih.,,J.•ından ileri geldiği pek çok 
tecrübe~·!rle anlaşılmıştrr. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

, 

Gunde 3 de fa dişiel inizi fırçalamak ve daima 

K ullanarak Di§lerinizi Koruyabilirainiz. 
Eczanelerle büyük lttt'\ al Mağazalarında bulunur • 

-
a·urlllye 11aaıaarı1etİ---, 
ZıRAA T BANKASI 

t\.uruıu~ canru ı&so. - ~yesı: ıuu.ouo,uoo Türk Lıraıl 
~ube ve A jans aded.J: 265. 

l11at ut ıacari ·,n Mvı banka muanultlni. 
;>an "'11kıtrenlen '!R.KOO Un tımunl~ n:rty•. 

4lr1Lat ~nKuıntııı oeumb&ral.J "t' DıtıaJTa ı:.aarnıı oe-.... •- -'1• • u 
1C ıiru'• ouıunımJara 1enl'IM • jeta ••1<Uece~ ınar·a O• qagıd&ID 

olAD.8 (ört tkramıyı dA~tılacaktıJ. 

• IMll'IO ı.OfMı ıtnaııaı a .000 ı ı.ra 100 Mled 50 Ural* 6.008 llN 

• • ~ • 1,000 • ı.ıc • .. • &.111 • 

• 
tel 

• •.>O • l ,l>OCI • 1641 • uoe • 
• IOJ • t.UOG • 

l)lKKA 1 Hesapıarm<lM.kı oar&Jaı ntr eene ıçtnde 50 drad&ıı &f&t 
ıuşmtyenıe" .IU'&mtyı ;ıxuıt c.aıuurdt "" ıt taz.lutyl~ ftrtl9C*-kT17 
K~' -: 11 Mart. 11 ~az•ran 11 !<::'J 1QL 11 B1rinclkln1111 :aıihl• 1 ··" Je vapılrr -----

parator hakkrndak; bazJ düşün

celeri ve hükümleri mevzuubahis 
ediliyordu. Bu hükümleri düşün.. 
celeri bütün U>ndra sarayı ~ili. 
yordu. Bu mektubu iki gün evvel 
almış olan Bismark büyük bir 
zevkle okumuştu. ,YAZAN 

EMiL LUDVİG Yine büyük bir zevkle busatır. 
!arı oğluna, ve kendisinden daha 
evvel Vilhelmden şüı belenmekte 
ve onu seven karrsına göstf'.r· 
mişti. Şu dakika parmakları ara • 
smda imparatora verebileceği 
raporlarm en kötüsünü dutuyor· 
du. Onu yavaş, yavaş açarak im .. 
paratorun tecessüsünü tahrik~ 
uğraşıyordu. Arzusuna nail ol· 
muştu. İmparator hmnzltkla: 

• 33 • 
Bismark daha sonralan şöyle 

yazmıştır: 

''Bir çok uykusuz gecelerde 
kendi kendime, onun emri altm_ 
da yaşamağa tahammül edebile. 
cekmisin? diye sordum. Memle. 
kete karşı duyduğum <-~vgi iba. 
na: Gitmemelisin, bu iradeye 
karşı ~ sen muvazeneyi te. 
min edebilirsin. diyordu.,, 

Bir gün yitıe aralarında bi.yük 
bir mtina.k9'11 ~i. Fredrlc 
Vitlıelm wınıaa. ~ bno 

arada nazırları doğrudandoğru. 
ya imparatora rapor vennekteen 
menediyordu. Bismark yeniden 
bumevcut iradenin verdiği hak. 
lara güvenerek nazırları irnpara.. 
torla doğrudan doğruya temas. 
tan menetmişti. Bu mevzu ve bu. 
nun gibi imparatorla Bismark 
arasında mevcut sayısız noktai 
nazar farkları üzerinde çıkmış 

bir münakaşa çok kötü bir şekil 
almVJb. 

Biemark belki de bagiiııden 

sonra hakikaten istifa etme3i 
18.zımgeleceğini ve imparatorla 
bir daha karşılaşacağını düşü_ 

nüyor ve bu nan.kör hükümdar-

dan iı.t!kam almak istiyordu. Bu. 
nun için ne yapmış. yapml§ sözü 
Rus çarına getirmiş ve impara_ 
tora mutasavver seyahatinden 

vaz geçmek 18.zrm geldiğini söy. 
!emişti. Ve nu fikrfoi takviye et. 
mek için U>ndradaki Alman el. 
çisi.nden yeni alınış olduğu 'bir 
rapordu. Yanındaki d()8yada.n 
çıkarmJftı. Bu raıpoma çamı im. 

"Rica ederim şunlan be.na oku... 
yunuz,, dedi. 

Bismark ürker bir ta.vır takın
dı : "Bu raporu ben okuyamaıl'1· 
Muhtevası majestenizi rencide 
~ ... djye cevap 'fierdi. 

'DeNmı oor' 


