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Medeniyetin insanlarda incecik 
bir ciladan ibaret olduğunu söy. 
liyenlcrln ne kndar haklan var. 
En inco bir cl!A, hem yer yer 
çatlak. ,. ...................... , 

Yazan: 

Btlseytn Cabtt Yalçın 
Biz gazetecilerin hepimizin sa

kat bir itikadı \ardır kl bütün mü 
nasebetslzlihrinl lhmal ederek onu 
kıymetli bir an'ane gibi mulınfaza 
eden:, h:ızı havadisleri verirken 
menuha.h olan 'ahmıla.~larm 
mensup oldukbrı ırl\ları da birlik· 
tc 7.lkretmckten bir tUrlü \'azJ?;~
rrJyoruz. M~elfı: ''8 ermeni ttk. 
ca,. 1l t '•ar su~undan mahkum ol 
dul ., nmda bir erle\ ha. 

n r ımçundıın dolayı mah 
J.f ı en bir tüccnnn Türk, er. 
1 n ut Rum yahut \ nhudi ol. 
n ı okllyu<!ulıınmızı hiç ıılb.~-01.dar 
., bir nokta değildir. l "nkar. 

ide gn?.et <'oililı h:ıknnındıın 
' ~.a aya.o Ql:m dhet Yalnız 

ç hıccann lhttkfır clinn .. d 
maffteü . un en 

m edılmelcrldir. Bunlann 
mensup oldukları ırkm \ 'akada hi 
bir rolü "~"·tu 1 ç 

~. ,,., r. r an balısedilin 
ce hıwadi ine göre o ırk lehinclc 
Yahut ale\'hlnde uıakta v 

propagan İa n uıag:\ b!r 
. < maksadı ,.e mana.,1 

nıe\cut olmak liinmgclir. Ar.cıak o 
Zll~'lanclı ki böyt.. erl"vhalar man
bkı olablUr. Hnlbuki erni:ılm ld 
'bey~..,,~fs~t."6a ~ 
ruz. Onun icin biraz dikkat uı 
de mutta~uyet de, rindcn knıı:~k 
ahş!\anlığı unntsa!< iyi otm bu 
mıf 1Y~k 

*"'~ 
Sc\gilisini öldUnneı\... nu k<'li 

ntelcrc gnzetele rdc ık ık tesadui 
ederiz. Uuna o kadar nlı!'.lmı!ittdır 
ki bu kelime içinde bir araya top 
lanan zıd nıefhumlnrm akla sığm1 • 
~an ıı:arabetini hiç di1şünmeyiz. 
Se\'1llekl0 öldürmc.'k: Bu iki rnef. 
hum nasıl yanyana gelebllir? Sc,·. 
glU SC\Hlr, ok n.nır, hoş tutulur, 
hatta uğrunda belki ha.yat bile f('. 

da cdHlr. Dünyada her ~ye 
tercth edilen sevgilinin öl -
dürUJmesl dünynnm en akıl al. 
ınıyaeak bir rılgmlığı bir apıt
kaıılrğr olmak icap eder. Fakat 
bir se\'gillnin öldürülme lnden ko
lay \'c tabii bir şey yok galiba. 
ÇUnkii !uu:Jınlann bllo tabancayı 
kapınca sevgililerini ınah\'cttJkle.. 
rlnı göriiyoruz. insanlar sevdilde 
~ne bu kadar kolay<'n. merhamet 
'>ız da.\'rn.nırlarsa n.c.a h.-ı sC\nıedik
lerinc veya ılUşman olduklamu 
'le Yaı)uıazlar? 

*~· Bunu merak edenlere Bükreş-
ten gelen ve bize Ronıany& lia§\'e
kilinln bir tebtlğinJ blldlrcn tel. 
grafı okumaJaruıı ta\' iye ederiz. 
Rumen hilkünıeu bütün ~uphelilo-
rin \'O SO "' tJ •. . n 7.anıa.ıılarda bazı yerler· 

c gozliken bUtün yabancıların 
hafü t.arafından mahalli zabıta.ya 
haber \ 'erllmelerini em edi . 
(ş .. h r) d r lor. 

up c ı emek herk~in tal•dirl. 
ne bırakılmış deınektir. Bir kim
scnJn üzerinde §Üpheli damga..•u 
Yoktu~: Onu herkes kentli anlayı 
şına. gore t.akdJr eder. llinaenaJcyb 
~n \'atanpe n ·er bir adruıun bile 
iri niyetle hiç kimseden §Üphelen· 
ınenıesı kabildir; fa.kat bu şUpb(',.. 
fennıemek neye mal ola~ır bili. 
Yor bıusunuz? Haber \'erıntyen a.. 
d:ı.nırn gerek kendi i gerek ailesi 
ııt bUtUn efradı kurşuna dlzile 
CCkUr! 

llunun sadece bir tehdit ~Skil 
~~tibriJıl, bu kadar insaf ızlığın ka-

l olmadı.,'Inı zanne1mcyiniz. Ay- ' 
ııI tebliğ Abnan ve Rumen n.skcrle
i ne ate eden 500 yabudinin kur 
ına dlzllınis olduğunu da haber ı 

\erfyor. 

11• lttedc!n.lycttn lnSliiilaMa incecik 
\'ır 

1
CllAdan iba.ret olduğunu sö31li · 

U:n erin ne kadar hakları var. En 
Ce bir elli, hem yer ye r ç.atl~t. 

tDABEYEEt: ANKARA OADDESİ VAKiT YURDU: 1STANBUL yazı i.şlerı T.;,el;;;. ~2~38;;7:=2==Fi=·;,,~z.=t=ı =5=K•UR===U=Ş 

! Başvekil dün umumi 
1 

.; , 
• t .... ~ -~ . 

\,t V . 

siyasetimizi izah etti 
. ' . 
' · Türk - Alman '"D.uahedesi, bir devrenin acil 

ihtiyacını sun'i bir surette tatmine yarayacak 
akitlerden değil, tabii ve devamlı bir vaziyeti 

ifade ve tesöit eden esash bir vesikadır 
-.. ···· ··················· I ·•• ••+• ••e••••+e•••+••• +e 

Memleketimizin bir 
parçası üzerinde bir ta· 
kını emeller izhar edil· 
diğine dair olan haber· 
leri hükumet şimdiye 
kadar olduğu gibi bu
gün de, yarın da hcu•a
siyetle takip edecek, ne· 
rede ve kimler arcuında 
olursa olsun bu gibi faa
liyetlere karşı icap eden 
karar ve tedbirlere te· 
vessülde n geri kalmıya
caktır. 

"Asırlardan beri istik· 
" lal uğrunda kan dök-
... müş olan Balkan mem· 
• lekeilerinde yarınki l e· 
şekkülün istiklale müs· 
tenit bir teşekkül olma· 
~ . u hararetle temenni 
ederken bu dileklerimi· 
zi tatmin edici emarele
re de m alik bulunduğu

- m uzu söylemek isterim.,, 

••••••••••••••••••••••••• ~eJdllmiz Meclis künlliıtinde 

Alman _ Sovyet oephMIDdeld li011 VMlyetl ve AJanaıılann .l'oçWderinl. bll~. 
..;ııu.a...a RnaJnrı n,.hrllf! Sm.·uıtı.Viiıı Rlıl.Jl" ~h .. hatb.nı X~L " 

Sovyetler 
Ukraynadarı 
'°<'~-f H y "'O r-1 ar 

Stokholm ve Bernde 

Abn•n 

Barlın Bildi(yor 

Alman 
Orduları 
Sovyetıerin 
meşhur 

-<>-- --<>--

bl
•w . T erkedilen 

Bu sabahki Sovyet te ıgı mıntakalard~ 

Aıma;-zayiatı Yakıp yıkma 
700.000 ~~~~!~~~~in blC 

dirdiğine göre, Ukraynada Sovyet kı· 

l(ı•şı•y•ı geçmı•ş taatı bUtUn mevzilerinden çekilmekte. 
J dirler. Ufukta büyük yangınlar mll§a-

-<>-- hede E:dllmektedlr. Staltnlıı emri mu. 

Dünkü muharebelerden cince Kızılordutarm terkettikleri ara. 

r 

tanklarının 
, . yakında · · 
·Moskovaya 
varmaları 

_ Muh :em~I görülüyor 

STALiN Sovy;rkıtaları 
Hattına ulaştı Bazı yerlerde mevzılerini SMo~;fiki:;t 

ziyi yakıp tahrip eyledikleri tahakkuk 

etmektedir. 

.Londra, 5 (.~) - Stokholm n 
Bernden alman son haberlere gôre, 
§iu{aıde Sovyet kıtaatı artık Alınan 
tank

0 

gruplarmm harckMmı durdur. 
mak kııbilfyet!nde bulunmamaktadır. 
lar. Tankların yakında Moııkovaya 

varmalan . ~uhtcmel g.örülmek~edir. 

8 .. ~ birkaç kılometre 
Utün Sovyet gerıye aldılar Halep ve 

Cephesi Mo.~kova, 5 (Radyo.> - Sovyet k 
"Eğer hal" ·b" h d istihbarat bürosu tara:fmda.n bu Humusa arşı b h a ır cep e en sabah neşredilen h;ırp tebliği: 

ÇERÇEVE.:. 

a setnıek caizse,, 4 Temmuz günü imtidadınca. Harekete hazırlanıyor 
T Dvinsk, Mi:nsk, Borisovk, Kalu. Söz ·ve is 
anı bir jovsk. Tarru.pol istikametlerinde Deirizorun İşgali bu 

• şiddetli muharebeler cereyan harekatı kolaylaştırdı ılecıp f azu KısaküreK rlcat hall.nde _eım_işt_ir.-=-==:...:...:::~------<»c''&lDJ 4 ünciide) (Yazısı 4 üncüde ) Şarktan ve garptan hitabe dal
galan... Herkesin nefes almadan 
oyunu seyrettlğ.i bir tiyatroda. ök· 
süriik salgım gibi bir ~y ••• 

. Bertin, s. (A. A.) - D N B 
aJanStnın hilı'll-ı: -"-' . _ • • • • 

hi e tli .. ~.:-uouıe gore . sa.ıa.. 
y m~r btıgÜnkij Alm 

tebliği hakknıda eu mu" tal alan 
·· ·· tm kted· e an yuru e ır : 

Bütün. §at:k ce.ph081 seri bir ha
r eketle ılerı doğru git.rncktedi 
Gal~y~ harekat Karpatı~~ .. 

daki gcçı~le~ ~~acar kıtaıarx ta. 
ra.fında.n ışgali ÜZOrine Yeni bir 
safhaya. girmiştir. Macarlar şi.m,. 
diden ovaya in:ınlşler, garbi Galiç.. 

<Devamı 4 llncöde) 

At 
varışları 
t tanbul at yanşları ıs Tem. 
muz pazar günü başlıyor. O 
kuyucutaroıu:z geÇeD yı)lard~ 
olduğu ~bi bil yıl da yarış~ 
nn · programını n kO§u~~~ 
a.it tahminleri her Cuma guno 
gazetemizde bulacaklıa.nbr. 

1 ,. Belab,, lacla 
168 subay, erbaş ve 

er şehit oldu 
Milli Müdafaa Vekili dün Mecliste hAdise hakkında 

izahat verdi. Mesuller şiddetle cezaland1rllacak 

Hitabeler üzerimde artık bu 
tesiri yapıyor; onlan dinlerken, 
ça.t&Jm ucuyla tabaktan tiz n acı 
.esle r ÇJkanlıyonnuş gibi, mi.nasız 
bir oyunla sinir lerimin Jauıı~ılandı 
imı duyuyorum. 

Aksiyon aclaml&rmm ağzında 
cümlele r v<" lrollıDeler acaba. nJ~in 
hoşuma gitmiyor ! Ben ki söz de· 
Dilen ilete herkesten ve her §<IY
den fazla inanmışnn; ben ki keli
mm mucizesini, mucizelerin sulta. 
Dl bilmişim ..• 

Bonon iki sebebi \ V: 

Ankara, 4 (A.A.) - Büyük E n ·eli. kelim dediğimiz ı;ultan, 
Millet Meclisi bugün Refet Cam. basit aksiyon adamlarmm eline 
tezin ~a.nlığında toplanmış düşünce, Yenieami mcrdi\'enlerin 
ve cel8enin açılmasını mütealap de Jeke sabunu Mtan i. porta.cıl&· 
Milli Müdafaa Vekili Saffet An- nn se,·Jyesine iniyor. İki harik~· 
kan kürsüye çıkarak aşağıdaki lide ~baz, ip tizcrindcld m.an-
beyanatta bulumn~qtur: fet.Jertni yapmadan e\'\'el v~)'B 

Muhterem arkadaşlarını, yaptıktan sonra kulislerde bini>~ 
Deniz subayı, er"' ....... ve erleri rile ne kadar ruhsuz ve ıni.nasJ 

""'9 kon besit aksiyon adamla· 
miz ve tayyare subay ve Slb:y u~~ b kendi miskin lhil-
namzetlerimizi hamilen 23 ha.zı... n da. ...,a.., em .. · kelim 
ra.İı 1941 pazartesi günü saat 17 uslarınm, ~ de bu~ dunı-
30 da Mnsinden Mısıra müte. ~yesfnlll chşmda harcaY1P 
veccihen hareket eden Refah va- ı yor~:. L.......M - btı"""' s3z 

lıiMhıre anl:aplchjn• BiiYük it ceıı-ac 3 ua 
p~ (Dıeıfwl ....... ,, ...... Wr ...,.. gellle, meııele 

* * * 
(Nutkun tam metni 

5 inci sayfamızdadır) 
•••••••••• ••• •••••••••••• 

HAVA HARBi 

İngiliz tayyarele~i 

Bremen 
Deniz Üssü ve 

Krup 
Fabrikalarını 
bombardı
man etti 

--<>-

Büyük yangınlar çıktı, 
infilaklar vukubuldu 

(Y&ılfiı 4 üncüde) 

dcği}ir; deği}ir ama nerede 0 

de,·Jetli ahenk \ 'e a.h('nkli de,·~etT 
Bu mes'ut ahenk öyle nadir, oyle 
nadir ki. .• 

Umwniyetle gündelik polltikM'ı 
, .8 fani idareci seviyesini aşın~ 
aksl:von &damlan konu~urkcn yu7. 
milyonlara başlık eden bo natı
kalar ıru.ana adeta hicap veriyor. 
Bir ılkmekt.ep mnalliml bile bunla· 

d.. w· w- ıe-- ' ·azlan fikir bi.-nn u5 gu • ._ • 
kimiyetstzlilJcrini, ~örü~ ~rı. 
nı, idrak sathiliklerfnl, l~yuz ~ 
birlerini talebe , ·azlf elerinde mil· 
sııhede edemez. Bunlar, b ir ilk .. 
~ektep mualUmloc bile: 

- Acaba ben oi~in );iz milyon
lara kumanda ct.ıniyoruın r ... 

Hayretini a..,ılama1da mcharet 

gfüıtC'riyorlar. bir f halin· 
Kihıatı ))om.boş cu. 

ele ta..r;&rlıyablleceğimiz ilk tekev· 
.. tinden evvel mesafeleri 

'un cm ' U t bir dalga dalga köpürten m cerre 
flkl.r , .e söz cereyanı ~nl cdlyo-

Bo cereyaıı belki büt.lbı kil. 
ruz. nı 
natm nıaya..<>ı ve ine n: 

- mçblr ~y yok idi, kelim 
\"&r fclL •• 
Dtdiğf rnh •.• 

· maddeııln 'e tı;te her ~y~ • 
isin tobwnu olan fikir ve kelam, 
<'llce iş ve politika caı:ı.ba.zlannt 
t•lindc harcanınca, artık !!IÖz il} ve 
r!i söz ohu.aktan çıkıyor, zabiren 
blriblıiyle barışık. görünürken Jıa.. 
ldka& blrlblrinden ayrılıyor. Böy
IE'OO kiirük politika. mnaatkirlan· 
om çoğu, sözle i~in ara..<ırm açmak.. 
tılll ve barba!'& dolu d~rteSln 
bctbaht ya.ııkılannı pat1atmaktıan 
be§lıalıirte:"~· 
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Köylü koltuk at1a .. mdan, Ali de bacaklarından t uttular ; ara
baya doğru götürdüler. Bunu gören kadınla çocuk inmişlerdi. 
Cin Alinin şimdi tek düşüncesi ve tek korkusu vardı: Babast
n m ölmesi ihtim!'lJi ... 

Cm Ali ilk :ı.nınnl rd livari ~ ı du 'U1ustu; yüzlınu ıcı bir ırulüm. 
erden geride kalmam."'k ve onlan seyis kapladı ve fısıldadı: 

gözden ka.ç:rm"mak i"ln guçlUk - Ali.... Sen misin". 
cekmemlşti. Faknt gittikçP, yorul Araba.> a koydular Çocuk babıı-
mu.5tu: son zama.nlnrdn b:ı.basınm sının yilzllnı> 1oğru ğildl: bab:ı 
bir ölilden farks?Z halde oM ığunu kollarını kaldırmak ve onu r • 
görünce ga.}TCti art.mı.". tbrahim mak istedi; yapamadı. 
eye ..., et' c~k artık onu bırakmn- - Burası neresi? .. 

!'II lcin valvarmnk, bırakmazsa b·. Diye sordu. Köyliiye baktı: ta.. 
~ağını ç .. kerC'k vurmak istemişti. nryamadı. Ali va7Jyeti !lnlatmca 

kat e !'lemivordu. Ancak onlar b~uu sağa Mla afi 'l ~if sallı. 

dik yokt .. 1 .. rı P,Pldikleri ıaman )-ablldi e kekeledi· 
kaybettiği mPsnfeyi ::röyle bö\·le - Beni eve götlir' . Buralarda 

tel3.fiye muvaffak oluyordu. im k istememl . 
Son defa onu r:czden aybet- - Fakat çok yorgunsun! Ya • 

mi ti. Hatta biı tepeye çıkbih ra.lısm' Yarala.mıı tun.ar •t.tir~-
..;den 1 ~:...ı. 7.aman, tiı u.za.l:ta rahvan ıı;,• .....,. 

sipahilerin arasında 'bahıısmı \iÖ. - \ı!temem Beni ıiinle, dr>di-
remez oldu. OikkaUe baktı; yok. .:ımı yap. Ca.buk Ova.cığa ~ötür. 

tu. Acaba ne olmuştu? Ne yap • 1'ırrulr filAn istemem. 
~lardr. Ölmliş olması ijıtima.li Ali He köylii balaşttla.r. ~er 
aklma ğeldi. 8lzlandı. Ancak ya. yola ~ırsa o n Ova.cık köyü. 

nm saat 'kadar eonra om:ıa.nnı te- ne varm.aJr lmlttln • Ali vaı. 

narında onu gördü; hareketmz ya.. vardı: 
tıyordu. Koştu ve yanıba.'jına diz - &bamın dcd ği!ti yapalım ! 

<',dk til : !S3kkalarmdan tı.ıt.arak ha- ı Y aşIYQC8b'ml mnnet.m.iyonım ' 
f:i.fçe bMmI çevlrdl. Derisinde he - Belli olmaz.. Allah hUyük_ 
nüz ölü l90ğultluğu hissetmiyordu. 
Bileklerin' tuttu; onlar kopacak 
gibiydi; ilkin kesik olmnkla be • 
raber na'bz mtryordu. Sonra kula.. 
ğuu onun kı>J.bine dayadı ve din

ledi. O clıı. durmamıştı. Vakit va • 
kıt aks: m.,st vnziycthı!n tehllkoli 
olduğ u gösteriyordu, fakat km'. 
tarmal;.: llmidi de vardı. &J>aı;mm 
vaziyetin! gene ba'bamndan iyi bi.. 

n bulıınamnzdı; bunun için hem 
bileklerindeki tplcrl çöztlyor, !hem 
de ~eniyordu: 

- ru a. '·· Ba.ba.? •• 
Koca ·eıi kı.:nılruımryor ve cc • 

\ ap verm.iyo .. du: Cin Ali tararla. 
di ve ynlmı yoDara, ormanın içle 
rino, Yolun solundaki kllçük vadf.. 

e göz gezdirdi. Va.dlnln ucunda., 
b ş altı yUz ku~ ötedd birkaç 
C'v, mr.lmç hayvan ve insan k • 
rnlt ı vardı; bir sıgır .. U k • 
ıki yamaçtan dereye doğru Inı .. 

'ordu. Cin Ali Dk ~ olarak derc-
e koştu; ıba§llla sardığı çevreyi 

ıyıc "lnttı: k~a k~ babasının 

• anına dön ü; nğzmı açanık srk. 
t.ı, d daklannrn kmuldadJğ.ı:r_ı gör 
d" V S ' SOtU': elnmn \C 

1 aklarm du. A zn.mand 
yoldan ~ yalı t l'Slanla.rds. bu 
luıuın birisı o ursa ımdat istemek 
i hı etrafı t!Öi!Uynrdu. 

· .. adam iki tekerlekli bir anı.. 
bayla tarladı:ın döıı. yordu. Cin A
li ona e":ılendl: 

- Hey he.mşeri! •• llemseri! .. 
Köyliı dönil.p L .. kmc.a. dedi ki: 
- B:ı.!mm çok lın:rta.. Ç"bucak 

h1r fjeyk. yn.p:lme.zs:ı. öl ki Al-
lah rizasl için gel de kö e kadar 
gotüre'fm. 

Arab da. genı; bir kadın ve on 

tur. Fakat hemen yola çıkmak da. 

doğru değil •. Hem CU'8ha yaralıyı 

QOk ee.nıar, hem de g~ yar.ı:suı.. 

dsn eonra ancak varılu .. Bu~ 
da gece Yolculuğu l~ de • 
ğilJir! 

Doğru soyli yordu 
Koylil jJAv,. ttj: 

- Bir de Um.arcı Çakal Mıı.cı • 

ta.fa.ya Sl>rarn, n gi<le dur, köy 
hfvunna varmca.ya kadar hen de 
MWJta.fa ile birlikte oraya 1teli _ 
:rlm! 

Köylü hızlı hızlı gitti. Ktınm.Ja 
çocuk Allııin yanında kal-'· a:ı- vo 
Yollarına devam ettileı. Ali vakit 
va.kit babasmm. ytlzüne doğru eğ.l 
llyor: 

- Na.sılsm.? 
Diy~ sonıyordu: zavallı adam 

b:ızan gözlerini hafi!!:e ar.aralı:: m
trrapln bak:yor; hazan da bir iki 
söz mırıldanıyordu-: 

- Çok sarsıyorsun~!... Her 
tarafım ağnyOT ! Ali, b&n öl ece • 
ğlm!. Çabuk götUr! .. 

- Ölmezcln baba .. Yaşıynca.k • 
m! Şimdi Ço.ka.l M ste..fü gele • 

cck. sana bakacak! 
Koca Veli b r iki soyled ten 

EOtı.m dalıp gidiyordu. Sanrılmn
m::.::r i.,.'in mllmkUn olan h r şey 
yapılıyordu. Kadın Aliye hadise • 
n1n ne olduğunu soruyor; delikan. 
lr kesik cUmlelerle ona nnlatJyor. 
du. Kadmm ... özleri yaşarmıştı. 

Söz arasnıda deminki erkeğin o
nun kocası olduğu anlaşıldı; Kel 
Hasanlann Saltık divc anrlrrmış. 

y lann bir ÇO<"U' vardı; kadm. I V akit 
la çocuk hiç knmldmmadılıı.r; n.. A.91m Ua bugUnku ınnkaıcslni Bal 

d m geldi, m rnkla Koca Velinin 1 vekil Refik Saydamın, nutkuna tahsis 
yanma diz #'Oktu; onun her tara. etml§tir. Muharrir , dllnya. ateş içinde 
f ab cak özd 1 rd' iken Tllrkiycnln u lh w sUk<ı.ıı diyarı 
ını ç u g en geç 1: ballndc muhafnzn. edilmesinin bUyUk 

- Bu kimdir? Ne etm1 lcr, hnn bir ınucıze sayılabileceğini anlatı;ık. 
gi dinsiz lmnll.Slz yapm bunu? tn.ıı ve h k\lmetimlzln birkaç senelik 

- Sonrn. anlatırım; hele I:m.. styn.st tıırUıçcsini yaptıktan sonra şöy .. 

di J e kadar gotUrcllm; sizde bir ı d kt ir: 
heJ(m unur mtt? "Öylo ır.annctlJyor.n ki, bu suret 

_ H le esası lrnnıla.n Tiirk - Alman 
m ne. gezer oğul! Fa.kat dootıuğo. ya.km ı;at1rtn. Jıarbiıı tnh-

Çakal Mu tn.fa d 'tler biri vardır, didine yaradığı kadn.r ulhun d 
tımar eder! kurulmasına faydalı hizn1ctierl o· 
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0Lt1M .•• 
KôylU koltuk a tlarmdan, Ali 

de b cakJarm tu•tul r; araba
' doi:'rll götilrdü r. Bunu gören 
k dınln çocuk hım.! lerdi.. 

Cin Alinin şimdi tek d!lşüncesl 
ve tek korkusu vardı: Ba.basmm 
ölmesi 

Onun ~Unde veya gözlerinde 

hny t .e erı rGbllmek için ba • 
kI ı oradan ayırmıyordu. Ara 
eaya ~~~ eırada Koca 
Ver ı kirp,fkkrl landı 

Baba.. BahR 

ln.eaktır. Bunu da. gene U:J,§veklli
mi, ln §11 ..öz14'rim1C'n anlıyoruz: 

"MuJunebenln son 111manl rdıı 
ld inki~ lnrı önUnclc, hUldinı ti
niz daimi bir tevııl kııı lı:lndc ,.e 
ta.svibinlıe ftrHrek t"trnl" olan lya· 
settnıbln ana hatları Uzerinde yü
rüyerek faallyctlerdt hulnnmak
iAn hali luı.lmıınuı;ıtır. 

Asır! nlanhnri lst lldlil ui'nındıı 

kan c1ölunU ohm Halkan mcmle
lcet lcriııcle ) ıurn!. t c:-ıelddihın i · 
tiklüle mti..-tenlt bir tcsek~rlU ol
rnasmı b:uım~tlc temennı ederken, 
bu dileklerimizi tatmin f'A] iel em&· 

relere de malik b lundu~mozu 

"İ)) lc.mek isterim.,, 
ncynclmlJol slyıı ette hodblnUge 

ıu.tr. er '\'ermtyen Türk mllJet! bn 
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Şeker çok boldur ! Dahiliye Vekaletinin 
Yeni mahsul yakında 1 . . . • 

Yeniden bina 
inşasına müsaade 

edilmiyecek 
Vilayet çimento tevzii 

hakkında bir 
talimatname hazırladı piyasaya çıkacağJ gibi, 1 m u· . h 1 m b 1 r tam 1 m 1 

500 ton seker de isken· 
derıtna gelmistir K " l "h · tl ·· ·d ı · ... 

Ticaret iktisat vekAletlert ar sın l 

yapılan temMla.r netıcuiD.de 1st n uı 

H J hr
. . - nd anunı sa a ıye er ve mueyyı e enn amme 

a en şe: ımız pıya.sa.sı a • • • k · · 
ooker bolluğu vard rr. Bazı hak- nıyetını sarsmıyaca surette tatbıki 

em- §ehrt lçtn verilen yevmiye otuz l->n 
•çimentonun tahsis edileceği n~r ı -

~aliyelerde kesme şeker bulun_ en mühim vazileclir 
mamasına mukabil, buruar da c dd k d k JIU\Obr. 

1 

çtn TU.ftyet bir talimatnauıe • h~zıı .ıı . 

• • 
::~ ~:~1 ba~t:t!~~~~1~~ a e açma ve mey an yapma 
~~~kolte de bu ay içind~ "maili inhidam,, kararile 

için Bu otuz ton çimento mUnlını;ıı n 
ınşaatı yarım kalmq hu.usl C§ha 

' 

ia.t binaların ln~aatmm lkmallııe t 

sfa olW1acaktır. Bir mUddettenbe 
duğu gfbl huswıl eşhas için ) eı n ptyasaya <(Ikacaktı . Esasen tı_ 

1 ~ 0!:v~f-ted~ker ithalatına ev er yıktırllmayacak bina yapt:Irmak tttcre nıüınade ' 
mlyecektir. Fakat evvelce l.D.şaıı.t n n • 
zemestni tedarik etmiş falcat tn • • 

'e yollar kanununun t4 1lne1l ma.adcsl bıı§lıyamamı~ olanlarm da z ra ı • 

ancak tehlıke arzed:ın ve bu tehlike na meydan vermemek için bu in .ı 

iznıe ecilmedlği takd!rde herhangi 'blr mtlsaa.de -verilecekur. 

Ofise a.it beş yuz ton 
şeker fskendenına gelmiştir. Di
ğer partiler de gelecektir. İsken_ 
deruna gelen bu sekerlerin mem
leketim.ize ithali ise basit bir 
formaliteden ıbaret.tir. Evvelce 
d~ yazdığmıı:z gibi. halenı, mem.. 
leJretianime !bir senelik il tiva<;· 

Dahiliye vdtAletı vıl yetı.eı-e şu ta
mimi göndermiştir: 

"Şebır \e kas:ı.baların ·man bakı. 
mında..ı c zı belediyeler tııratından 

maili fr.h dam kararUe vatanda§lann 
ev ve dtlkkAn.larmın yıktrrıld.Iğl halı • 
!tında nazarı dikkati cel'bedecek ciere. 

mUes~ft kazaya se-bebıyet vermek nok Resn-.1 devlet daireleri ?C mUesı • -
tal nazarındnn huklloı ftaıte etmekte.. ferin mtısaade verllml§ olan inşaat~ ı 
d!r. Yoluı:ı cadde tevsii, mt"ydan açıl. I tahaia olunacak çimento bu mikuu ın 
ınası gıbl lmar ve §Chrin gUzeUeştiril. haricindedir. 

tan fazla şeke rstoku mevcuttur. ccdo :µka.yt:tler alınmaktadır. Yapı mcsine matuf hususata bu maddeden Çimentolar in§&ata kaymakamı r n 
iıti!ad .. mevzuubahs olamaz. MWkiyct ınesuliyeti altında ve fen hcyetlerınln 
haklrmm kudsiyetinl esas ke.nunlsrı.. vertteği raporlara mtlateniden ve ı -
mızla kabul eden cumhuriyet h Wr.O. cekttr. Bu suretle husus! !n§&atıı. ' r -
metlnln bu aa.rstlmaz prensıplerine kar lec.ek çlmentolarm. herhangi bir Ş('lc ı_ 
§I en l!aslt bir §Cldlde olsa dahi aykı.. de :ıatismarma meydan kalmıyacnl<tır 

Gümrüklerdeki 
sahip~iz eşya 

Ayın 17 sinde m üzayede 
ile satılacak 

İstA'Dbu] gü.ınrUJt ba.şmndltrlQgt.ı it< .. 

t.nnbu.l ı:flmrllkle.rind1t bl.rlkmiş ve ıRı.. 
bibi~ ebnr..mia klllliycUl mlktar
da e.şyr..nnı bu ay :ı.vtmda. satılmMrna 
karar v41ırm.lştir. Bu eş a meyıınmd:ı 

ipekli, yün.IU. pamuklu. kn~k. kadttc 
birçok ktmı•~r. bbbt mllııtahzerat., 

raıfyo maktııeleri deriler, tuvalet * 
ya.'11 ve cil.cac.l.yc gibi maddeler bulun. 
duğu tein p!yas:ıda b yuk bir aı&.ka. 

ne kn.r,Jılıınnuşbr. Kuruçeşme ambar. 
larile l ve 3 numanılı antrepolarda 
bııJıınan bu malla.rayın 17 Bind<ın son. 
ra ııa~ mlldllrlü#U tara.tmda.n aatıı. 
mağa başlR.nacakbr. 

BunL'U' meyanında bazı tran.s.lt ve 
ltball moımıu eşya da Tardır k l bun

µ.rı ıüanJar transit olarak geçU'.Illeğe 
\bul edeceklerdir. • 
Gilııırukl,.r b4§llltldUrlUğU diğer ba. 

zı ~yanın da çık&rıl.ıp aah!pır'.z olanla.. 
nn sat.ıll'lla-'ı için tetkikler yapmakta. 
dtl'. 

Münakalat vekili 
şerefine basın birliğinde 

y v~rilecek 
M"ünakal~ Vekilimiz Bay 

Cevdet Kerim İlicedavı Tnık-_nı.. 
daki tetkik ve teftişlerinden 
dönmüştür. Vekil, ibugün s<>.at on 
yedide Basın Birl"ği mıntaka 
merk ine elecekler ve şerefle. 
rin ve ılen ~yda hazır buluna. 
ca.klard . 

ihtiyar bir kadın 
kuyuda boğuldu 

Ortaltöyde oturan 62 yaşında Kalo 
Kıput admda bir k:ıdm, ~~eki ku. 
yudan su rekerken kov~ kuyuya 
dllşnı.Uş. Çıkarmağa uğra111rkf'n bu .ıı..·. 
fer de kendisi yuvarlanarak bc>ğulınU§ 
tur. 

Adliye tabibi, cesedin gömUlmesi. 
ne rui:ıeat vermiştir. 

clnm hlı ımetln~ lm~ı ~o tcrdlğl 
llioın..lın ~:ı gltmediğiııi görme! • 
r müftehir olabilir.,, 

Yeni Sabah 
Hı.!. t'yln Cahlt Yalçın "Japonyanm 

mühim karan,. başlıklı yo.z:unnda, dün 
kU ajallJl haberlerinde yazılı Matsuc. 
kıınrn bcyan:ıtım mevzuub:ıhs etmek.. 
tedlr. Muharrir, Matsuokanm bnber 
vc.rdığ1 mühim siyası kararın neden 
ibaret bulunduğunun malum oım • 
dı~ yazar.. .IJU neticeye varıyor: 

"Uiııneıı h 1md1 J prınyanm te. 
mlnııt vermesi mn tı d ·rette mev
zuuba.hs olme.l< lç n Amcrlltıınm AL. 
nıanya~-a karşı te<!a\ 'ÜZf bir harblndtt 
J ponyarun bitnnıf kalnınyı ka1'1ll et.. 
nıcsl icap fld r. Votuıa l'aıı!lllttc hu.rp 
çıkmı)BC.S.ğl hakkında Amerikı:ıya tt' .. 

rninııt 'erllı:neslnfn hJçbtr maıt&!lı ols. 
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Acabıı. .ıapun_\unm ittihaz ettiği 

&üylenen nuıhhn kıı.mr bu mucfurl" 
~ıannctmlyonız.. 'V'tlrır rnlııakmu. )'ftpı.. 
L-ıcak bir l&d::ı.laıtı!ldlk bu kadar ta.n .. 
tana llo f1An f'dll!lmM'"~ Bu gibi hareket 
l••rln tovtı örtü ıı tında ses iz.re )'ft• 
ıııiıııa ı mutod~lır. ntnamıateyh Japon.. 
)IUıın ne kıınır vermı, ol.'lCa!;"lnı n~ 

Darüşşef aka 
kızlar kısını 

Bina inşası müsait 
zamana tehii"' edildi 

78 senedenwrı Lhnı,,efaka gibi 
l1UyUk btr irfaıı m\ieııscseslnl yaşatan 
TUrk okutma kanırou heyeti umumı. 
yest geçen paz:ar g1llıtı Dıırüş.,efakada 
yapılacak iken eksen.yet t.a31l olmıı. 
dığmda.n yapılaınruııqrtt. Bu ~urctle ge 
r1 kalan .tıeyctı ımıuwıye cuınartesl 

günn MWt 15 te mektepte va:pıtncak
trr. 

'1 llrk okutma kurumunun bu tıeycti 
umunl!ye.!fnde mUddctıerl bltaı idare 
heyoU azalarınm yenne yenileri eeçJ. 
leeek ve eski idare heyetinin raporu 
tetkik olunacaktır. 

İdare heyeti mevcut vaziyet dolayı. 
sile Darüşşefakanm talebe k adrosunun 
tevsilno tmkli.n görememcktecilr. ı ::ı... 

kat her scno olquğ"u gıbi bu ilen de 
11\nuc smıfa. """'"'·w .......... " Ktır. 

n harekete lılçblr veçhilc mü.sam.aha 
edllcmez. Kanun! salahiyet ve mtıcyyl. 
delerio Amme emniyet ve itimnduu 
sarsmıyacak surette tatbik ve istimali 
ldare A.nı.irıerinln bllhBSSll ehemmiyet. 
le· ve hassasiyetle gözöntınde tutma. 
hın ıazımgclen bir vazl!edir. Mahalll 
teşekküllerin herhangi bir gaye De o. 
lursn. oıaun ittihaz eylJyeceklert bu 
kabil kararların tatbikine geçtlmcdo.n 

valf n ltaynıakamlarca esaslı wrette 
tetkike tabi tutulmasını ve yukarda 
işaret edildiği uı.ere aırf tetllkc göste. 
ren gayri meci."1Jllcrc in.b:sar ettirilme 
s1 huı.: s; ' n tc ini rica olunur. 

T opr ak ofisinin İzmir 
mem urlannda n biri 

Zimmeti e 
ı o hll! llrö yu~ırnn~ 

..----o--

P araları bar a rlistlerile 
yer ken ya '~alandı 

Tiftik fıyatları 
yükselmiyecek 

Anlmra, 4 (A.A.) - Ticaret Ve ı. 
letiııden tebliğ oıunmuııtur: 

29 sayılı koordlnasyo!l kararı 

tev!ikan 1ktısat Veka.leWc mUştcr 

ken memleket dahiltndo tşlcnınem 

yap:ığmm 1941 - 1912 mahsul m 
simi için tesbit edllerek ıo N ::.ıı 191 
tarlh'..nde Aııadolu Ajanm vasıta ı 

,.aoyo ve gazetelerle ilAn olunan :ı 

tn1 flatlan dolayı.siyle: 
1 - Bazı yerlerde bu fiyatların ıı. 

ldkmetçe yilks ltileceği pylalarır.ın 

çrkanldıtı anlaşıld.Iğmdan hu ııa.,1 
rm doğrıı olmadığı. 

2 - Bazı vilAyefüırdc fiyat ınJr 
kabe komleyonınnnca mahallt fiyat ı. 

i"itiktar~n"{Çrii "lir.~0 0Yı!ira11--Diitr>fu • 
sllden rnübayaa fıyatıaruıdlllf daha ı 

pğı c>larak tesbit oluncl ğu anla ıı . 
maktııclır. MUstahslllD bu yUzden ~ • 
rar görmemesi için mııhalll fiyatı rın 

da Slimerbank mllbayaa ekiplerinin 

DarUş~u1kanın erkek kı.smı olduğu 
gibi kız krsmının ııa tesisi için Baş
vcklUc'- Türk okutma kurumu emrine 
50.000 liralık yardım to.hslaa.lı vermlı·
lir. :F'alw.t bugtln için böyle inşaat.ı.n 
yapılnuısma. imltdn görılhncdiğindcn 
bu par:ı. en mUsalt vaziyette bu işe 
sarfedllmek 11:.cre bankaya. yatırılmı§ 
tır. 

İzm:rd"n blld:rlldlği.nc göre top 1 -verdikleri fiyatlara uygun ııuı. ı hu 
mahsulleri ofisi İ7.ınir şuhcs1 mem•ır. <Jusunda kom!ııyonlara talimat wr ı. 
lannd,•n Necdet i mlnüo blrlsı, nal l;. 1 diğl, bllQ.mu:: yapak mU.Stahslllcrln 
yıı.t flmUtınberlcrinl t.nhrlt etmek su.. bılgf için UAn oıuour. 
ı et!le l ö bin liradan fazla bir parayı 

G • b • • • zimmetine geçirmek suçu ,Jc zabıtaca 
arıp zr ÇlVl tevkif 1.;dllmlştlr. Necdet bar artistıe-.h • ı rııc fııı.rıı rk n ~ kalanmıştll'. 

l tıkarı İzmir o 1 mu rll, bbylo birMdiııe 
olduğunu, uıı alin 4-5 bin 

-<>---- Urn:yı "'CÇml:ı ini s y mi Ur. 
Komisyon 10 kurucluk 
telleri çivi yaparak 70 
kuruşa satan bir şebe· 
keyi adliyeye verdi 

Iı'iyat murakabe bUros\l, Y<'nl bir 
ıhtlkft.ı· 'a.ko.amı ıneyd:ın:ı. çıkarmıştır. 

Bu ihtikdta. alt evrak fiyat murakabe 
kom!nyonuna v;:,rllml§tfl". Bu ihtlkAr, 
maliyeti 10 kuruş o1an te11eri tı»idal 
!iekild:3 çivi ha.il.ne koyarak kilosu 70 
kuruştan piyasaya. çıkarbnak surotılcı 
yapıJmI§trr. 

m eden en·nt lmtlyl'ltlo bir tJey -.o~l ·
neblllr. O da ı.:ııdur: .Japon3 nm ltti
haı; ett ?l milhlm kurar, UuıJ~rktn. 

sulh ve s kClııu nıııhsfuın otmck , .o 
mhut rahat otunn:\k kararı olıı.rıı:ı7'. 

Bö) le ol!l:.lydı onu giı.Icnıc~•e ve lmııır 
etmfında merakla tahrik ı!dkl bir su. 
retta bir mlznll "'n yapmağn ne lhtl. 
) aç \"tırdı? Binaenaıeyh J:ıponyıınırı 

lı a r b e 1 tı t i r a k etmeğe kn. 
rar lemılş \ C bu kararından d1Jlay1 
\ınerlka ile an~mağa. Jl\mm göre
rek onnn blto.ranığmı w..min e)iomL, 
in ı b zce çolt ihtim:ıl dahilindedir. 

Ders yılı ba§ınclan itiba
ren faaliyete cçecektir 

Ünh-ersite tal~c birliğinin 
kanuni formaJitPl"'rİ ikmal edil_ 
mis ve birliğin fMliycte geçme. 
sine müsaad edildiği Dahiliye 
V<"kalclind~n rektörHiğ'c lbildlril_ 
mi~tir. Bir·ik. dern yılı ba::ımdan 
itib., en faaliyete gc-çecclrtir. 

ınctl tepip l'>llhver ı.ılcyhlndr. harp e•. 
nıesl hlr •'ılgınlık tJlur. 
Şu haldo ~ uknrılan b.:•ıi tatbık ettL. 

ğfmiı; dı. 1tinn lşün M.'yrini tıık.lp ede. 
rok ller!erı;ek ·Japnıl\nnııı ancak Ruç
ra ıı.l•'yhlrı .,. hlr !ıar::ı..' .k:ılkacıağı ne. 
ti<'eslnl <·ıl. ~er. 

Bu do. bıır,- ••' • ı r•ıloıı asi 
çok uygun bir ,,Jıu J.lik't4·n 
'le.r d i;."1ld.r. 

ıısuU rloo 
kıı bir 

Jıııı:ın.ra d.ıh ı J:l çeıı Un Sovyeller 
birliği. ile bir cıoı>Uuk ve :ıderni teen. 
vil:t: misakı ukdettl. ;o..· o t-heıounlyetı 

mr? O gündf'lı bugüne kadar ahval 
~e ~emltte birçok değl lkllklM' VUKU& 

~cln·e.di nü? Blıı r.ıenıı.lı yh, dinamik 
<llploıua.sı l<"...abı l nı yı ııl tedbirim· u. 
tihnz:ı l :r:ın oldu dıs llııblllr ''"O lı,ıto 
ıı: ne'! rın rık:Iır. 

Japonywım ıı~ı; ... harp kime ıau. nun n b.ışkı:ı ovyetler blrllı;ı A, .. 
sı ol!lbillrf Herhalde Amcrlkaya kar- rupa etp lnıltı f\peycc ?,or bir ,11, ı.. 

! olmıyacafını Anı<ırlka tıarleiye müs Yt hı d" nıiı;ıtl\r. Bütün gayretlerini 
u• nnm boyanatmda.n anhınnız.. Bu \O mc1nbıdıırım gurp oophMlnl mlidn
bcyanat Amerika Ue Jııpon~ a aratm1.. tımya lı:lllrcdeocktlr. llza"'arkm nıli. 

Beyoğlu t efon 
ebe! i 
-0-

Ynkında bi ha "a cu 
mnr esi günleri görülen 

aksaklıktan eser 
kalmıyacak 

Telefon mUdUrlilğü, mUn.akııl 

krueU tarafmdan verilen tahsisat 
" -

Beyoğlu tarafı tfıle!on §-Obekesin 
g-enl§lctilmcsı !şine- d başlamı tı 

Bunun ıçın Taksimden iUbnı en r. yo 
ıu santralına kablo !crşlyatmn b::ı • 

lnnnuştrr. 

Beyoğlu telefon §tlbekes nin n -
lenıcsi içın Beyoğlu otomatik santr -
lma yen\ muhabere masası !1 ''o ol ·
nacaktır. Bu 53ntralın 2000 aoonesı 

Şişli .s.mtraııns. iltı.ve olunmrıkw bu 
suretle de Beyoğlu 8l1ntralma yeni en 
2000 abone iHl.veainc imkAn hasıl oııı_ 
caktrı". 

Yeni vaziyetten Beyoğlu BSntrnlı

nın yaptığı al'8aldık \e bUhassn cı;. 

rtcsl günlen taWc yaklaşan saat
lerdeki mlikl!leme mU§kllldtı tama _ 
ıncn crtadıın kal •acak ve mu :\lem• 
en k~lay bir ~ekle g!reoekUr. 
Diğer santrallarm da otoma tiğf' 

Labvlli için yeni tesisat alınmak llzf'
re muhabereler yap!lmaktad:rr. Yakın 
da bu tesisatın geUrileecği Umit edll
mektedı.r. 

iki oduncu 
ihtikar suçundan 
adliyeye verildi 

da gl.r.11 bir anl&§ma l"Ukuıı geldiğini dııtaı.ı te,c}klh\tı tamamen mıı tat.U ol. I::rşhk iıhtiyru;Janw yaz orta_ 
hile ısrah oocr. çımı u ı•aslttkt<ı harp ı;a bUo bu flPO.Mllt dnhllind•' So\-yet ~ında temin eden bazı vatandaş
otnıryn.eak df'mek, ı•n ınımı hem J a- lmn-etlerlne b lioom l>lnnlı>bc ko y o. !ar Rimdiderı odun &ıtm alnuya 
rw,nya, hMn Amerika birlblrJerlnln a.. lablllr. Ur.ak rkta bu kadnr hudutsuz ba:-:1lamışlardır. Bu alış verişler_ 
tf\yhlndf'< hareket etmlyttıeekler demek.o b lr l!ftlha tıesllyeıı Japon)anın zuhur de bazı odımcuların çeki başına 
tir. eden şu fırsatı kaçmnıı.ması Japon 480 hatta 5'X> kuruş aldLlrları go-

,Japonyanm tl'çler Mlsakm tlald mf'n polltııuısmm pre.nsJplerlne pek uyar. rülmüştür. Bunlardan Kasım.T>a. 
raatlf'rl r.IPyhlnde Juıretrntt'! gf'Çln• 1 Bugıınkti toonnU t\V"l.P'.l cephesine .. ds. 63 numarada Bahor l' 
ise a lüa bU ,geleım>z. ÇllnkU hu nı'- d kı inhl nnn biraz d.ıh:ı beklemek i snnpaşada 2 1 de Gn.li )(IJ -ı. " ' 
g k Japonya)& W tlin l11.ak Asyıı.~ ı lhtlyatkArlıtından ııeeet etmUı olabı. Ali Değirmen müddeiuınumilı.., 
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Tür iye i e 
garista 

arasın 'a 
t 

Köprüler tamir 
edilinceye kadar 

Otom bil posa 
s rvisi aşhyor 

1LK POSTA GELDi 

otla. ' (A.A..) - Stefanl: 
ıtö Svliengracı ile latan bul arn ;nda.ki 

Prlllt'.'rin lamirlnden ıronrn Bulga • 
riııta:ııa Türkiye nras:nda be.şlıyncak 
otan demlryoıu mUnakaIAtına Jnt!za· 
ren lkl memleket a.rruınıclıı. bir otomo
b~ ııervu.ı ihdas edllcockUr. 

Bul 
ug{.iı\ ilk defo. olarak Türkiye n .. 
garıstan a d tc rnam a bir o omobU po:ı 
Berviat i§lcrrejt ba lnnm•tır 
lıiun~ .. ...,.. • 

hafta oto ıbıl mün kal mm 
sonundan "vveı lxvılıyacaıı.. 

l.ahnı1n edllın kt r. co• 

. . * 
Sofyn, 4 < • \ ı Ste!anı· 
Butgarlstanın Run . 

btr nya arası d 
Ben<>Jllt l>lr lklıs n a 

teJllml§tır. a ı unl~ nın ak . 

0--

Fasulye tacir eri 
ı tcshit 
' Şaşırıp kaldılar ve Anka-

raya h eyet göndermeye 
kallfıştılar 

• Fasulye taclrlen: d " tntlhlın bir 
~ fiyn.Uıırın ytlksclec ğuu ve daba 
~Yül. sntr..'}Jnr da yapılabıleceğin! dU.. 
~Unnrck bUyUk stoklar vtlctıda geUr. 

i§lcrdir. Bu hn.rekettruı sonra fiyn.t 

nıilraknbc koınlsyonu vektıleUn tesbtt 
~ltıği !lyatııır e:;asına göre kuru çalı 
tacuıycslr.m toptan kilosuna 17 ,IS pe .. 

a 
onanmasını 

rhal 
ulan ır 

---0--

Vilki irat ettiği bir 
nutukta hunu 

~öyledikten sonra 
Teklike üzerimizde 

dolaşıyor. kaybedecek 
valut volt dedı 

Ne\'l orl,, .ı ( :ı. '\ • 
"İ tıklu.l Gıl · ) - \ andcl Vı\kl, 
llıc irac• ttı nU t:ı~ rrm ı münas~be. 

1 bır nutu'·t u ı demiştir l ' " ıı <'ZC m • 

u:; lngıtt ı-enın ayımıı.ır mahsulle 
~ alabııır es,nı \ bcku bulmasını 
dcmın içın Blrl ;,ık Devi tlcrln harp 
onannııı. llll dcrh::ıJ kullanması ı~

ZlIDdır 1 1 hUrrı: · n tere.un •aşaıııaaı bizim 
Yetlını ı'l muhafazası l"ın de el 

ZCtndi • ,. • 
r. K Ybcdecek veldt yoktur. 

'.I'ctıllkc U tUm!Udc doıa.,.ıvor Omitle. 
rıııa v • 

kikat addetnıcnln zamanı geı;• 
mı:tır. li:ur:ır su u ya.h•rctır Bcşerl. 
~e Ul rnU=lterek lılubcUnln cs:ıret mi, 

Urrtyet mı oloıcuğı lı:ılckında karar 
vcrnı!!k kud tine sahip bu•t•nuyonız.,. 

o-----

meri an oidusu 
1,5 mil)' n çı { ı 

-o-

Ha va kuvvetlerinden 54 
muharebe grupu 
teşkil edildi 

Vaşi ıgton. 4 ( A.A.) - Gene_ 
ral M:ı.rshall tarafından verilen 
!bir raporda, Amerikan ordusu 
mevcudunun sekiz misli artarak 
1,400,000 e iba.liğ olduğu ve ha. 
va kuvvetlerinden 54 muharebe 
grupu teşkil edildıği bildirilmelc.. 
~. 

ord il nen· n oğlu 
esir düştü 

Londm, 4 (A.A..) Feld :Marepl 
~l'd Mil .. 'nln yegtlne oğlu blnbıı§ı 

Orj Duglas 'Mllne'nln esir dli.ştUğU 
haber vertbnckt Jlr. 
Yakrnşarktn hızmet eden bınbaşı· 

dan son zeınanurila haber alınama· 
ı::n ktn idi. 

tl\k '11 Lilo :ı da 21 lcunı fiyat 
k Polis 

Y&rak bazı açık erin nıuht ırel kü hat!~ · I\:arl T..ohcn k~ 
l~Uktır h rek .. tlerini füıl n .k istem~. n an ıc 1 oıldor mm eleı.trik 
1 ır. n" vazıyet knrı;uıındu §S§ırıp k • c reyanu kupat1lınaml§ olduğuna 

l=ın !llSUlyec er, Ankara.ya mum - kannnt sc-Urdikt"n •-'ban er göil<! _ , sonra """ cn-
f1't .. _._. ererek bu tlyaU ı tud.lln • n• ÇC>kıp bird bl .. . 
-~erdir 1 ('fl re koşke girdi. 

• "' k " Yıldırım si.rratiyle salonun 
apısını ardnı 

a kad r. nctıgı za • 
nınn, gördJğ' 

u manzara kıı.rşısmdn 

e 

Bertin diyor ki : 

Eğer halk 
zahire 

ambarlarını 
yakarsa 
Bır gram yıyecek 
veriımiyecektır 

Stalinin tedbiri netice -
sinde Alman kıtaları 
değil, Rusya açlıktan 

ölecektir 
Ucrllıı. ·l (A.,\.) - Ynrı resmi bir 

kflynaktan blldi'lillyor: 
Berıinln siyası nuıhfillerindc, Staıı.. 

nln nutku hakkındaki Alman gazete. 
!erinin neşriyatına ill'r.vo ed!lecek b:r 
şey olmııdııtı beynn edilmektedir. 

Mearoııf\h Alman hariciye nezatt. 
tinde ŞU Cihet kaydediliyor ki, $talin, 
buğ"dnyı da makineleri d Almanlann 
etine geçmektcnae tahrip etmeyt sivil 
halka tavsiye etmektedir. Sovyetler 
Birliğindeki Alman ordusu. bu tedbir
den müteessir olmıyacaktır. Ancak, 
Stallnln bu tavsiyesine riayet edecek 
olan halka bir gram yiyecek vcrllmi. 
yecekt!r. Stallnln tedbiri ncUceslnde 
Alman kıtnlan değil. blzznt Rusya 
çlıktan ölecekttr. 

Berlin ve oskova
daki Alman ve 
ncl~r iihadıdA 

ediliyor 
Berlin, 4 (A.A.) - Saltı.hlyeUi kay .. 

naklnrdaıı t>ğrcnUdiğlnc göre, Alma.n
yanm Moskovadakl siyas1 ınahfllJeri 
ve gıızctccllerl mübadele olo.c:ık yere 
hareket etmişlerdir. 

Alınan hariciye nezaretinde beyan 
olunduğuna. göre Bcrllndcki Sovyet. 
mahfilleri de ayni mUbadelc mahall1• 
ne hareket eylemişlerdir. 

Ynr.an: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

1 
.. 
1 

İngilizlerin şimalden 
çekilmesini istiy~r 
ıı;evyork, .ı (A.A.) -The Amerikan 

mecmuasında neşrettlğ'l bir m:ıkıılcde 
İrlanda millt müdafaıı nazın Alken, 
müstakil trJıındanın hnrp muvacehe. 
sindeki vaziyctınl bir kere dnha taa. 
rlh etmiştir. 

Makalede ezcümle ııöyle denllmek• 

tedir: • 
Irland:ı bitaraf kalmak arzusunda,. 

dır. Fakat muho.rlplerden her hanı;! 
birinin hücumuna maruz kaldığı tak.. 
dlrde mücadele edecektir Irlandanın 
taksimi, Irland:ı. milletinin ekseriyeti
nin arzusu hlllfına yapılmıotır. Bu 
milletin ekseriyeti lnglllz kuv.v.eUer.I,, 
nln şimali Irlandad:ın çekUlp gitme. 
terini görmek arzusundadır Jrlande
·lılar, IngDlzlcrln b:ı%J limanlardan 
kendilerine verilmesini Uıtemelerinl, 
Irlandayı ke~dJ arzusu hllMma. har. 
be sUrllkJl'.'mek lç!n yapılaII bir te§eb. 
büs olarak tel!ıkkl etmektedirler. Bu
günden itibaren lnglllz gemileri yal. 
nız şlınall JrlanUa limanlarından !stL 
fade etmektedir. Esasen lngilizlerin 
bu mmt.e.knda kl!i derecede üsleri 
vardır. lnglıterenln taleblnı JcabetU. 
ren sebepler ne oıursa olsun Irlnnda 
milleti hiç bir devlete ne bir liman ne 
de bir tayyare meydanı vennl)'CcckUr. 

Amer ·ka limanın
daki apon gemiler· 
ana vatana un·· r 

VQ.§mgton, 4 (A.A.) -. Salfı.hi_ 
yettar mahfillerin fikrine göre 
Japonya, Sovyct • Alnıan har_ 
binde ::;eyirci kalmağa karar ver. 
miştir. Bu vaziyet Bliyük Okya. 
nusta sulhü temin ediyor. 

,, .. l(: * 
Va§ıngton, 4 ( A:A.) - Associ

atedin istihbaratna göre cenubi 
Amerika sularında bulunan 2 Ja. 
pc-ı harp gemısi. Jap:nı~·aya dön. 
mek emrini aln.ışlarJır. 

Va-:.<rington, ~ ( A.A.) - Malfı.. 
mat sahibi mahfillenre beyan o
lunduğuna göre Japonların aç1k 
denizde vevahut ecnebi liman.. 
·lnrda bulunan harp gemilerine 
dönmek emrini verdikleri hak· 
kındaki haber doğru değildir. 

Çovtreo: 

H. D. 

hı.. il'Ctl r Lllde kal 
Asista • dı. 

ol .n gen söh ~· 

'ı1ctıgham Francala i 1ti acı • 71 • 
ortalığa deh ç ız, " 1 = 1 

. şeL v rınif,ı olan Bat.a. mL5 olan genç kızı orada bıraka-
)' efın karwsnıd a ttı 

Un miktarı 20 uvaldan 
.. . d d a oturmuş, masa rak hemen frrlayıp tekrar bahçe-
ub:: dm. ed urun bUyUk bir şarap le koşmuş, köşkün ctrafmı dört 

al' a.gm an tıııra . • 
d 

Il 1 mektc ve a~·- dönmeye ıbaşlamıştı 
ru zaman a hıçkıra h • 
makta dı. Poli ıçkıra ağla • Yaylı koltukla salonwı ortnsmn 

26 .. .. çuvala çıkarıldı 
lcı~~~ 1::ı.Uy er için toprak m'.lhSul. 

fı .ıncaın un rafmdan h rgUn ~O çu • .ıl 
U Vttllıncktedl 

katile:} hnflvcsl mlltlıiş açılan delikten içe~ giren katilin 
mutlaka ya bahçenın bir taıı:ı.fm.. 

B:ı miktar r · - Knnıldıı.ına ı 
' evvcıce chrJ lht'" • tahmini oıarıı.ıc n ..;acı Di e bagı~ rdı 

leııblt edilecek tnyln c- Y • 
~h:ı~ bulur.uyorcıu. O ~ın:md.:ınbcrl Genç kızın, şefinin glik "'ilrül 

tıyııç nlsbeUc.r1nln d · · ibi gU U "' • 
la.bil te Akkl d''- ~'işmlk olması tUsU g r Yen Besini duvar 

• 1 c ı.uuckt B\lg1ln ldırmı . h J 
C<1iJcn ncUceye göre 20. elde duymaz yı :ısa et ctnıııı cıoi 
t'iı:ı.c ~ çuval un vcrıura <:uv ı un ~c- ı d hı etıc titreiiğin; ve ayağa fır 
Yncı kar~anml§ olaca tttr şeh~n !.lıt • ladıgını görmtlstli. -
llıa"-· · oprak d b" .. 
ı:ı -~uerı a!isl nezdinde bu babta ya_ Fakat o esna ır gurUltU ol-
~ teocbbUs mUsbct netice vernıı;. du. Geniş btr koltuktn otumıakta 
'Y~ ~· dünden iUbnren bu miktarda olan Batayef, polis hafiyesinin re. 
~laınİ§~~:aı !1-ançalnlık .un v rıncğe volverle knpıd~ gö~ndU~nU ve 

(kll"lı ıiam ) diye bn.ğrrdıgıru i~ • 

! çr c ... 
Eline jilet· alarıık yolu

nu beklemiş, yüzünü 
çeteleye çevirmis 

lıeyo{Uıuıcıa -
bırtaı, oturan H Ut adında 
rrı~ llletresı Mcrka Fortun dan ay. 

"-tcnııo ~ra Pl§ınan olmu", ban§Mak 
b.U JileUc adtn kabul ctmeylnC!l yUzU.. 

ffaııt Ynralaınıotır. 
illi§ <!tın Yaknınnarak adll~yc veril. 
"irıdo ll.sllyc altıncı CC'za mahlteme-
ı :Vnpıtan d 
4 ay ba uruşması ncUccsindo 

P6e lll&.hJronı cd~tir, 

tfn.ce eV\"ela hiç istifini bozına.nuş, 
yalnız polis hafiyesine doğru kor .. 
kunç g lM"le balanrştL J.Jmbhıde 
kııtl ı 4 oturduğu koltuk sanki c.r-
kasma doğru devrildi. yahut ter. 
sine dönüverdi. Kntil, ko1l11&":un 
altuıda birdenbire ~tlan ıbir kn • 
J)aktan içeriye dal.mlş, tekrar ka.. 

Pak. §iddetli bir çelik makine gU

riıltüsü i'e kapn.ruvemılşti. 
Polis hafiyesi, katilin oturduğu 

koltuğun yaylı ve hususi tertiba. 
tı haiz, mekanizmalı olduğunu ve 
ilk tehlikeye kargı kaÇJnak için 

yapıldığını derhal an1amiı1, salon • 
da hayret vo dclı~t içinde kal. 

• 

dan veya civarından dışnnyn .ı;ıka. 
cağını tahmin etmişti. 

Fnkat k~Un dört lblr yanını 

ve bUtlln bahçeyi dolaştığı hnldc 
ne öyle çıkacak bir yer bulabildi, 
ne de katil görllndU. 

Mn.lıir polis hafiyesi bu sefer 
katilin bodruma inmiıı olduğuna 

hükmederek tekrar salona dönd~ 
ğU zaman genç asistnnmı salonun 
ortasına boylu boyuna. yığılmış gö 
rü.nce bir dehııct nidası fırlatmak· 
t.an kendini a.lnma<lı. 

Zira, katilin böyle bi'r manevra 
ile kendisini oyaladığı müd1ct 
zarfında genç kızı öJdUrmeyc mu. 
Vaffn.k olduğunu znnnetxnişti Fa. 
kat ·dehşet ve heyecanla genç kı. 
znı Uzerlnc atııdıi;'l znman bu zan 
nrnda. Yaruldığmı nnlndı. Zira genç 
kız ölmeınlı. sadece bayılmıştı. 

Genç kızm hayret ve hcyecn -
nmdan bayıldığına knnaa.t getir • 
dikten eonra bu mahir canavan 
yakaJa.m:ık ilzere polis hafiyesl lıe 
men bir dakika evvel katilin olur. 
duğu de.vrilmiş koltuğun yanma 

!ırla.dı. 

Filhakika koltugun nıumıa .,.,.:.. 
Jık bir kapağın sıkı bir surette ka 
rıanmış oldub'UilU gördü. 
Köşkün içinde ne kndar demir 

aletler bulabildiyse hepsİni kul 
lanarak bu kapağı nçnıa.ğn mu. 

vnffa~ oldu. 
Elektrik feneri ve tabancası e

linde olarak bu deliğe girnıeltte bir 
dakika bile tereddüt etmedi. Fa.
kat mahir polis hafiyesinin bll 
tun bu yorgunluklnrı tamamlyle 

beyhude oldu. 7.Jre katilin, he 
hangi bir ba.$ına ka:r§ı yaptınnı.:: 
olduğu bu gizli koridorun köşkten 
200 metre ilerde bir kiiçUk gnra. 
ja !;ıktığını gördü. 
Garajın kapısı açıktı. Şüphesiz 

Batayef, henüz polis hafiyesi balı 
çe<le dolaşnğı sırada bu garajdaki 
otomoı,ııine atlıyarnk ço1ttnn sa _ 
vuşmu§ bulunuyordu. 

Elinden avını kaçınnış olan po_ 

lis hafiyesi son derece sinlrlcnc.. 
rek tekrar geriye döndü ve hiilU 
baygın yatmakta olan zavallı nsis
t.anım ayıltmnğa uğraştı. 

Genç kız, adeta katalC',PSI deni. 
len donma halinde, §iddetli blr cı.:ı 

kilde bayılnuş olduğu için gayet 
gilçltikle ayıldı. Ayıldıktan c:onra 
dahi sersemliği geçmediği için po. 
lis hafiyesi genç kızı lbh- otomobl. 
le koyarak otele g(lt.flrmck mcc

buriY.eUn.de kaldı. Ancak ıuzun bir. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Bir fıkra muharriri 5iddet \'C 

abası itibariyle tarihin henliz 
benzerini i•aydetmedlği bngünkU 
harp knsrrgnsmın 1989 onlxıhn
rmdakl b:ı.5langn•mdnn bugi.inl U 
son harp sekline lmdar hUtün ısa 
fahatını Jusaea ~özden g~riyor •. 
\'e bütün bunlar mflli olan her r:e· 
)"in milli olrr.yan her "Ye nmnn
srıcıı. saldınşıdır eli~ or. İki ı;~neye 
yakluı;ıan bu harp badire 1 Alıruıtn· 
dıı. birçok t.ahtlnn dc\1rml , cum
hurlyellcrl yıkmı!:, lrlll ufaklı bir 
sıra deYletlertn mUstaldl hlr var 
lık olarak hayatına •uısdetml! tJr. 
llcnUz ncticel<>rini görmedik. l<'n 
k:ıt bu iki sene içinde ve ondan 
en·cı ortadan kaldrnlaıı devletler 
milli değil miydi! Milli devletlt>rin 
tc e){kÜlü ins:ı.nlık tarihinin mu
ayyen bir devre inde ba~lar \'e 
nihayetlenir. llu <ledr, yer yer 
burjuvazllerin feodalizme kn:rşı 

mUcadele ~tığı \'C smıf ol:ınık 

3 

dcrcbeylcrlııi ikt.idıır · me\'kilndon 
117.aJdıı.,c;tınp mıığliıb ettlği do\ir. 
dlr ki, J9 uncu nsrm sonlannn 
lfoğnı garbi Avrupa dc\'leUcrl için 
artık knııanır ,.e böylelildo, mlUi 
de,· Jetlerin tcı:ekkülii I maksadlle 
yapılan milli Jıarı>lerde bu memle 
ketler için arbli bitrni olur. ?ıluh· 
telif milletleri içinde toıllıYM 
dm·letler de \nnlır. Nilınyct bun
lar da müt.ccanls olmıyan 'e mult
tellf mllletJerdcn mlitesckkil Lirer 
mflli devlettirler. Az ~k her Jl)Jlli 
dc\'lette milli azlf.dru- balın lt 
milmklindür. B~k milletlerin lın. 
yat \'O istiklal hıı.klcını tanımı~ on 
\"C millet olarnl' esarete solum bir 
harp nasıl olur da mitıl bir harp 
sayılır? •• 

:Ullle.Jori esir etnıek, ezmek, is 
llldftllerinı ~iğncmek, milli de\ICt· 
lerI ortadan yok etmek gibi va.kı
mnrln mllli \'arl&la.rm hayntmı 
tıemin af atası bir n.mdo t.cllf e
<lilemez. Onun için ıuı'ane\i poll· 
tika öl~lilcrinclen Jmçmmııl< i tR..r 
Jmn bilfil1 realiteden nlmımunı 
\'e bunun için de ~arlp -olı:ın blr öl· 
çü yarnhnak \·c hfıdisat.ı bu füçüy 
vormnl.: insanı !:-Ok dalın karı:i•k 
\'O içinden ı:ıkılnmaz bir hale so
kar. 

Ç__Q_cuk ruhiyatı 

Çocuklar a 
t ıl a arz---.... 

.. • Yazan: H LIS OZGO 
ötede beride hemen dainın işi- zaman zrunaıı teltl'arladıgı ta.kıl • 

tiriz: Aman, ne muzip şey, ele, a.. mak gibi zahiren masum görilncn 
vucn sığmıyor, herkese takılıyor.. halleriyle hfıkfmiyct ve duyduğu 
ve ne yazlk ki bunları söyllyen arzusunu temin ve tatmine doğru 
anne ve babalar çocuklarının bu ilk ndınılanru atar, böylelikle et. 
haliyle adeta övünUrle-, ve onlıı• ra.fındakilerin dil.süncelerini, mu • 
ra tuttukları yolda kendi zarar • kavemet.lerinin dereeelcrini, bun -

Jarına yardım cdrler. Bunlar dil • ] lan yenmek için kudretinin klfi 
1;linmii:vnrlsır ki.~ ..za _ olup olmndığını anlnmilk ister. 
man ıaman, tezahür eden takıl • Bu yoklamalardan sonro çocuk 
ma, ,şakalaşmanın ekseriya gizli knr§ılaşacağı gilçlüğün zayıf ol • 

sebepleri vardır ve bazan hiç akla, doğunu iöriirse şaka maskesini a.. 
hayale gelmiyen gayeleri istih • tnr ve o zanıana. kadar gizlediği 
dnf ederler. hakiki duygusunu nçığa vurarak 
Takılmanm birçok şekilleri var. kt.u:şısmdakinin mfiyetinden fny .. 

dır. Fakat hepsinde de hemen da. dnlı:ı.nır ve istediğini elde eder. 
ima milşterek karaktere rnslnnır: Bidayette hoş görünen bir duru • 
Çocuğun bunu aralarında yaşadı· mun yavnş yavaş böyle bir hal 
ğı kimselerle boy ölçüşmek için alnuı.sında en büyük kabahat §ilp 

blr vasıta olarak kullanması. O hesiz ki ~cuğu idnre edenlerde • 
dir. Eğe'r onlar daha. jlk andan i. 
tibarcn asıl maksadı sezmiş olsa. 

müddet sonra kendine gelen genç lardı ve gereken tedbirleri zaınn. 
kızla me~ur polis hafiyesi arasın. nındn alsalardı kendilerini üzen 

dn şu meraklı muhavere geçiyor. 
du. Polis hafiyesi asistana sordu: 

- Elga! (Genç asistanın ismi 
idi), Sen katile rasgeJdiğin za -
ınnn onun Batayef olduğunu anin.. 
mndm mı? .. 

- Oh! hayır, usta! .. 

- Allah Allah! O halde sen 
katili, mai sakallı bir ihtiyar di • 
lcnci sihirbaz -§eklinde filan mı 

tas.ı.vvul' ediyordun? .. 
- Hayır .. Katilin herhalde kn

dınlann hoşuna gidecek, onları Ur 

küt.ıniyecek bir şekil ve kıyafette 
olacağını tahmin ediyordum!.. 

- O halde. katili~ karşılaştığı. 
m anlamamana sebep nedir? 

- n1c kaı'§ılaşışta nnlamadım ! 
Çfinkli, Batayefin bu kndar znrif 
ve şık bir insan olacağını hesap. 
lnmamıştmı!. Ben, geee vakti ba
na, kadınlara. yanaşmaya gayet n. 
lışık bir tarzda yaklnşan bu §lk n. 
damın, ken<!ine eğlence anyan bir 
adam olduğundan bir nn bile şt\p
he etmedim! .. 

- Peki!.. Demek. bu zarif ada.. 
mm nazik davetine do dayanama. 

dm öyle mi? .. 
- Hayır, demek istemiyorum ki 

ki onun takip ettiğimiz lmtil ol· 
duğunn kanaat getlrmeptlş değL 
Um! •• Fakat ilk temasta üzerimde 
nsln böyle lbir şUphe uyandırmadı.. 
i:'lnı söylemek istiyorum! .• 

_ Demek sonra katil olduğunu 

anladın, öyle mi? .. 
_ ŞUphesiz!. Zira gözlerini 

gördüm! .. ömriimde görmediğlm 
bir ih tişamdn olan 'bu gözleri ... 

Polis hafiyesi sinirli sinirli gUY. 

moktcn kendini aiamıyarak: 
(Devamı var), 

bu vaziyetle karşılaşmazlardı. 
Muzip, takılmayı seven çocuk ;. 

lnrd.nn ekseriya yerinde durama • 
mazlığa (instabilite) raslnnilır. 

'Maamafih, normal çocuklarda 

göl'Unen takılma arzusu· o kadar 
tehlikeli değildir. İhtiyatlı ha.re • 
ket, gevşeklikten uzak, makul ve 
mutedil bir otoriteye dayanım bir 
terbiye sistemi çocuklarda bu ha
lin zuhuruna mAni olurlar, ?.uhU.
ru takdirinde do yok etmlye yar. 

drnı ederler. 

Tnktlma tehlikeli §eklini tercd· 
di etmiş çocuklarda bulur. Bun • 
Ial'da rn.sUanan bu durum şahsi 
menfaat, bir isteğin tntminlnden 
mnadn sinsi düııtınceler, fena nl -
yctıeıin de tahakkukunu istihdaf 
eder. Bu çocukların takılınn1ann 
dıı hCıkim olan arzu başkalarmı ~ 
rara sokmaktır ve taioima da bu
nu temin edec"k bir vnsrtndır. Bu 
çocuklar hakiki niyetlerini gl&elr -
ler, ewcıa işe şaka süsünü ve • 
r1rler, müsait zc.ınnnı kollarlar ve 
bu ıinın geldiğini göı ilr görmez 
arzularını tahakkuk ettirmek ü • 
zere hemen faaliyete {!t>Çeder. 

Tıılnlmnyı seven bazı çocuktnr. 

<ln sadizmi<" karış.an tereddiye ras 

lanır. Aşağıdalti nrlsnl bum• iyi 
bir şekilde g5stcrecektir .. 

Bir çocuk komşularına hiç ra • 
hat yilzU göstermıyor. Her sahalı 
bunlardan muhakkak biri gelip 
ebeveynine şikiıyette bulunuyor. 
En ziyade müşteki olan kapıcı ka. 
dmdır. Çocuk ona yapmadık §ey bı 
rakmıyor. Kiracıla.rm ka.pılarm.I açı 

yor. onları merdivenlerde g 
yor, dilini çıka.rıyo'r, dudaklannı 

(Liitccn sn.hlf cyi ~mirinlz) 
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Belab laclası 
(Ba' tarafı 1 incide) 

göre. ge~ aynı giin ve saat 22.30 
da bir infilakın neticesinde bat· 
mış olduğunu en büyük teessür. 
lerle yüksek meclise arzetmekle 
müteellim ve dilhunum. Bu elim 
vakanm cereyanı şöyledir: 

tngilterede inşası hitam bul. 
makta olan ve bir an evvel do
narunamıza iltihakı, matlup ve 
müstelzem bulunan gemilerimizi 
tesellüm etrnek ve tayyare kurs
ları görmek için hare.ket edecek 
olan deniz ve hava mensuuları. 
ru Mısıra götürmek üzere lstan
buldaki deniz naklivat komisvcr 

• nu tarafından tahsis edi1en Re. 
fah vapuru 16 haziranda 1stan
bu1dan hareket ve 21 haziran gü
nü Mersine muvas~lat etmi:?tir. 
Gemive binecekler de aynı gün 
Mersine varmışlardır. Bu kafi. 
lenin 25 haziranda Mısrrda lHı· 
lunmaları. fasılasız ve gün kay· 
betmekJizin yollarına devam e. 
debilmeleri için Ui.ztm ve zaruri 
ve bunun için de Refah va
punmun ayın 22 sinde Mersin 
den kalkacak sur~tte hareketi 
tanzim edilmişti. Halbuki ge. 
minin o gün hareket etmediğine 
vekaletçe ancak 23 sabahı ıttıla 
hasıl oldu ve telefonla Mersin
den sebebi soruldukta va.ki teeh· 
hilrün, geminin su almak ve se. 
fer esnasında vücuduna zaruret 
görü!en bazı noksanları ikmal ve 
temin etmek gibi işlerinden ıleri 
geldiği anl~ıldı. Halbuki yu
karda da ar.zettiğim veçhile ~e. 
minin avın 25 inde Mısıra ıar
ması lbnn oldumz için hemen 
hareket etmesi lüzumu gemi knT> 
tanına tebliğ olundu ve gemi 28 
haziran saat 17.30 da Mersin lL 
manmdan ayrıldı. 

. 25 haziran saıbahr geminin ye
di buçuk metre tulünde, iki met. 

bü.kiiyor, küfrediyor, üzerlerine 
tUkürUyor. 70 yaşında bir kadının 
odasuım önilne pl:.ıllk dolu bir 

kutu koyuyor, sokakta gelip ge • 
çenlere ortada hiçbir sebep yok.. 
ken fena ı.;eyler söylüyor. Evde 
sofrada, ağabeysine ve abla.-;ma 
rahat vermiyor. Ağabeysini i-:ld 

iÇnlekle 1tham ediyor. 'Fakat ço -
cuğun bütün 'Ynramazlıklan bun • 
lardan ibaret deE;>ildir. O ablasına 
da takılıyor, dostu ile sokakta gi.. 

derken takip ediyor. Genç adamı 
sevmediğini söyliyerek ikisine de 
küfrediyor, ahi asma: "Aşıkmla 

dolaşmaktan utanmıyor musun,, 
eliyor. 

Çocuğun fenalıklan yalnız kom

şularnıa, ağa.beysi.ne ve ablasına 

lı!hlsar etmiyor, o ayni zamanda 

çocuklarm da düşmanıdır. 
M.ıhalledeki çocuklardan hiçbi • 

rl bundan dolayı onunla arkadaş 
olmak, oynamak isteme .. ler. Her
kesle kavga ediyor, hiç kimse ile 
geçinemlycr. Kaba ve ha3indir. 
Bisiklettf' giden bir çocuğu dü • 
şilrmek istiyor. Bu çocuğun anne_ 
si onu bu fikrinden caydırmak ~
tiyor ve bu maksatla da kendisi. 
ne bonbon şekeleri veriyor. Fakat 
öteki çocuk bunu kabul etmiyor, 
çünkU nazarında bunlar zehirli • 
dirler. "Pis bonbonlannw istemi. 
yonun. Onlar zehirlidirler.,, eli • 
yor. 

Çocuk ııinıdiye kadar annesine 
vurmadı, fakat şiddetli jestlerine 
her zam.an baş vuruyor. Merha • 
metsizdir,. hiçbir şey onu ağlata_ 
maz, zalimdir. Bir gün üstüne o

turarak kedinin belini kırıyor. Ya. 
lancı, mltomandır. 

Zaman zaman hırsızlık yapmak. 
tan da çekinmiyor. Çok gilrilltü • 
cüdür. Mf' tepte dalma dümenci • 
dir. Faknt hareketleri evdek"ler 
kadar şilı:Ayeti mucip mahiyette 
değildir. Çok zeki olan bu çocuk, 
doğrluğu zn.-nan annesi 42 yaşında 

idi ve ada.ha evvel menenjitten 
bir çocuk kaybetmişti. Ailenin di. 

ğer efradı iyi srhhntli ve ııonnal 
kimselerdi. Fakat asıl fenalık an
nesinin çok gevşek ve hast.'l ol • 
mas·ydı. Bedenen ç~uk norl!laldi. 
Onda en ziyade rastlanan hal 
tak.:t'1lnğı sevmesi idi. Yalnız bu 
durum 'frat derecesini bulmuştu. 
Çocuk fenalık yapıyor ve bundan 
pişmanlık değil, zevk duyuyordu .. 
Başkelarmnı teossUrU, ağlamala • 
" onu memnun ediyordu. Takıl • 
ma onun için \:ıaflıbaşına bfr gaye 
olmuşbl., 

re yirmi santim arzında ve 1>ir 
metre on santim derinliğinde:.i 
bir can lnırtarmı flikasiyle Kara· 
.. a ç.ıkan 28 kişı1ik bir kazaze. 
de kafilesi facianın da ilk h2.be· 
rini verdiler. 

Derhal f elfd<:etı.edeleri aramak 
ve kurtarmak üzere tayyare u • 
çunnak, Mersinde ve İsltende -
runda mevcut bütün motör veya 
yelkenli ve~aiti tahrik etmek gL 
bi esasen mahallerinde başlamış 
olan bütün muavenet tedbirleri 
genel kurmay başkanlığı ile bir. 
likte almdr. 

Krbnstan dahi mümkün olan 
tayyare ve motör gibi deniz ve
saitinin bu arama işine yardım 
etmeleri İngiliz makamatmdan 
rica edildi. 

Arkadaşlar, kemali teessürle 
arz_,o.dcri."ll ki facianın vukuu a. 
nmdan ıti aren 36 saat gibi mü. 
him bir zaman geçmiş olduğu ıe 
infilak tes:riyle geminin telsi
zinin de işlemez bir ha-l.e geldiği 
içindir ki bu çok güzide ve kah
raman arkadaşlarımızın imdaJL 
na yetişmek müyesser olmamış
tır. 19 subay, 63 erbaş, 68 er de. 
nizden ve bir subav, 20 talebe 
havadan ve 28 kişi° de gemi mü. 
rette.b:ıtmdan mürel.kep işbu 200 
kişilik güzide kafileden, 28 kişi, 
yukarda aruttiğim gibi acnkur_ 
taranla ve 4 kişi de yapılan ta. 
rama neticesnıde - ki bunların 
dördü deniz subayı, 15 i deniz 
erıbaşı, 5 i deniz eri ve bir hava 
subayı. dördü hava talebesi ve 
üçü de gemi mürettebatıdır ki 
ceman 32 kişi kurtulabilmiş, 
büyük ekseriyet maalesef vatan 
ve vazife uğrunda şehit ol.mu.~. 
Jardır. (Allah rahmet eylesin) 
sesleri. 

Ar· adaşlar, hepimizi milli ma
teme garkeden bu facianın han. 
gi sebeplerden ileri geldiğini tah. 
kike başlamL5 bulunuyoruz. Tah
kikat en ufak teferrüatma kadar 
derinleştirilecek, bu mevanda 
bilhassa geminin nasıl intfuap e. 
dildiği, bu seferi yapmıya ma
sait olup olmadığı, emniyet ve 
tahlisiye baknnmdan ala.kadar 
makamlarca tedbir alınıp alın. 
madığı Mersine vardıktan ve ka· 
filenin hareketi taayyün ettikten 
zifedarlar alı:mp lJnm~ığı 
\'e k o n t r o 1 ve takvive 
edilip edilmediği velhasıl .gemi
nin tam sefer yapa:bilir bir hal. 
de yola çıkartlıp çıkarılmadığı 
tahkik heyetlerimizce incelen. 
mektedir. Mesuller kayıtsız ve 
şartsız kanun hükmüne teslim 
olunacaktır. (Bravo sesleri). . 

Arkadaşlar, geminin bir ser
seri maynle mi battığı veya hain 
ve alçak bir elin attığı torpille 
mi batırıldığı keyfiyeti üzerinde 
ehemmiyetle durmakta ve bu 
muammayı halletmek için bize 
bu doğru yolu gösterecek en şü.. 
müllü vollardan araştırmalar 
yapmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, uğradı. 
ğımız feH\ket çok büyüktür. Bu 
elem en ziyade donanma ve hava 
kuvvetlerimize en derin teessür 
ve taziyetlerimizi arzederken, 
sizin hissiyatınıza da tercüman 
olduğumu ?.annediyorum. Şehit
lerin ailelerine hü.kurnetGe müm. 
kün olan yardımın yapılması ü. 
zerindeyiz. 

Maddiyetlc tela.fi edilmiyecek 
felakete uğrayan bu vatandaşla
rın derin elemi ve teessürlerini 
candan paylaşır. aziz şehitleri. 
mizin mu'k"lddes hatıraları önün. 
de hürmet ve tazimle eğlirim. 

Milli müdafaa vekilini taki
ben kürsüye g-elen Seylvm me. 
busu Hilmi Uran d~ aşağıdaki 
bcvanatta bulunmuştur: 

Aziz arkadaşlenm. Refah va. 
puru hadisesini. milli müdafaa 
vekilimizin ajfzmdan dinlemiş ve 
teessürlerimizi tazelemiş bulu
nuyoruz. 

Arkadaşlar, dünyanın gerçi ikı 
seneye yakın bir zamandanberi 
yer yer yanan ateşler içerisinde 
bulundu ~unu ve bircok memle. 
ketlerde adeta kan gövdevi gö. 
türdüğünü biliyoruz ve bugiin
den varına, her hangi bir millet 
için mukadder olan akıbeti kes. 
tirmenin kabil olmadığı bir d-e. 
virde yaşamakta olduğumuzu da 
bilmiyor değiliz. Bu itibarla a· 
ziz vatanımızın mUdafaası uğ. 
nında. eğer mukadderse, ~~er 
icabediyorsa, Türk milletinin da
hi bu ve bu g~bi hfı.diselerle ağır 
kan vergisi vermek mecburiye. 
tiııde kalabileceğini düşünmüyor 
de~iliz. 

Fakat arkadaşlar, bugün Re. 
fah vapuru had~ diye yade
der olduğumuz bu vakadan bi. 
zim duyduğumuz teessürle bil. 
tün bunları biribirine karıştır
mamalıdır. Bu çok yanlış 'bir şey 
olur. Bizim bugünkü teessürü • 
milz, bizim bugüıık:ü elunimiz, 
ileride gene vatan mM&faası: i . 

Berlin bildiriyor 
(Ba..5 tarafı 1 incide) 

ya.da llcrlcmekte olan Alman kı
taıs:mm sağ cenahı ile lbirleşmi-.;.. 
!erdir. 

Bütün cephede mu.a.nnida.n.e mu. 
harebcler henüz devam etmekte 
olmakla beraber Sovyet istihba _ 
rat btirosunun bugünkü tebliği 
Alman kuvayr .külliyesin.lin bazı 
şehlrlere vardığını itiraf etmek • 
tedir, 

Halen Alman ileri hareketi, ge
çen cihan harbinde şubat 1918 de 
vanlmış olan ::on hattaki muhte. 
lif noktalan g~ş bulunmakta. 
dır. Bu hudut, eski Avusturya. • 
Macaristan ve Rus hududunda ve 
Prut nehri üzerinden Çemoviçten 
başlıyaralı: şimale doğru Kot'elln 
~arkmda ve Pinı>k şehrinin garbın.. 
dan geçerek müstakim bir hat 
§eklinde Minsk ve Vilna kasabala.
rmm arasm':la Dunaburg şehrine 
varmakta ve sonra Duna nehrinin 
cenuh kıyısını takiben Riga'nm 
aarkında Riganm körfezine münte 
hl olmaktaydı. 

Şimdiki cephenin gerisinde 
Sovyet kıtalarmcla.n şuraya bura. 
ya dağılmış muhtelif ve büyük ak· 
samnı tem.izlenmeslle iştigal edil. 
mektedir. 

Sovyot tayyare meydanlarına 
ve tayyare tesekküUerine ezici 
bir tal7.da vurulan Jk darbeler • 
den sonra Alman huva kuvvetlerl 
şhndi.ki halde karada yapılmakta 
olan harekata iştirak ctuıekte • 
di.rler. Bu kuvvetler muharebele • 
re doğrudan doğruya i~tirnk et
mekte ve düşmanın gerlsinde bu.. 
lunan münııkale yollarmı ve bil • 
hassa. şimendifel'leri tahrip oyle • 
mektedirler. Rusya dahilinde bu • 
lunan demiryolları az ve dağınık 
olduğu için bu harekatın neticesi 
seyrüseferi tamamile tatil etmek 
te ve d!işmanm ricaUni müşkilliı.ta 
uğrattığı gibi ihUyat kuvvetierln 
ileti sevkini de gayrikabil bir ha
le getirmektedir. Baltık denizinin 
başlıca linuı.ulan olan Riga ile Li. 
bau'nm zaptı ve Alman donar:
masınm şarki Baltıktaki :reütema. 

ilk Fin tebliği 
Hetıdnld 4 (A.A.) - Finllndlya 

umumi karargahının bu sabah neşre. 
dilen ı numaralı tobliğl: 

Rusyanm Fln!A.cliyaya açıkça harbe 
ve h!l.lkla mesklln mahalleri bombar. 
dıman::ı. başlamasmdanbe,-i, ordunun 
hareka.tı aşağıdaki tarzda cereyan et
miştir: 

Hudutlarda, birçok noktada. ke§if 
hareketleri mUnasebctile az eheınmL. 
yetil çarpışmo.Iar vukua gelmJştlr. Bu 
çarpışmalarda dü§manm hudutıanmIZI 
geçmek teşebbüsü her ta.rafta. geri pUs 
kürtUlmüştür. Mflteaddlt bölgede kıta 
lanmu, hududun ötesinde mUhim nok 
ta.lar :ı.aptetmi§Ur. 

Alman ve Fin lutalannm §imall 
FinlA:ıdlyanm oark hududunu geçme. 
sindenbcr'., lleri hareketi, pltuı mucı_ 
bince devam etınl§Ur. 

Hangö mıntakaSında iki topçunun 
mUtemadt !aaliyeti kaydedilmiştir. 

Cenup cepheslnde, bilhassa mayn 

koyma faaliyeti ve ke.gl! kol lan faa
liyeti olmuştur. Aaland adalarının mü 
dafaasını temin için bu adalar işgal 
ediJmi,ıir. Bir düşman denızaltw, ta. 
rafmıızdan batırılmı~tır. 

Hava kuvvctıcrlınlz, demlryo:ıarmm 
ve haıkla meskOn t:chlrlcrin hlmayes•. 
ni tc:nln etmJş ve nakliye lrenlerlni, 
tayyare meydanlarmı ve münakale il. 
tlsak noktalarını bombardnna.n o~ 
ur: 

Avcılarımız ve hava dnfi ba.taryalıı. 
rımız, 2 temmuz akşamına Jtadar, 48 
dilşman tayyaresi dU§UrmllştUr. 

941 yerli mallar sergisi 
1941 İstanbul yerlimallar ser_ 

gisine iştirak edeceklerin kay. 
dma başlanmıştrr. llk defa ola_ 
rak inhisarlar umum müdürlüğü 
ile Sümerıbank yerlimallar pazar. 
ları müdürlüğü bu eeneki sergi_ 
ye i~tirak edece1"lerıni resmen 
bildirmişlerdir. Diğer hususi 
müesseseler ve fabrikalar da i. 
simlerini kaydettirmiye :başla_ 
mışlardır. 

eli hilcwnlan netkesindo dil§llla • dulan başkumandanlığınm tebliği: 
nnt ha:rcket imkanı daha ziyade Yolların ıbugünkil haline rağ· 
tahdit edilmiş bulunmaktadır. ~en, Sovyet krtalarmm bUtiln cep 

Simdi umumi vaziyet eu eeklldc he boyunca taklbl fasılasız devam 
tercss1bn etmekledlr; • -«:rne!..'tacUr, Memle:ketı.,k~rl criJı-

1 - "R<!~yeJ.!Qıiu ın ,11.e • .:.-AvLu ..:ı .. r:ı.; ""7.11klarn lf11nn'" .. •• , .. ,..,,o 
naya karşı tiulrruz projeleri. ta - kuvvetlerinin ~lerl ricat 
mamiyle ve kat'f surette bertaraf halinde bulunan düem.ana hissedi-
ed.ilmiştir. len za)iat verdimıektedlr. 

2 - Hudut yakınlarında Sov. Taarruz cepbesinlıı merkezinde 
yet kıtaları tarafından tesis olu • Breslna nehri mUteaddit noktalar. 
nan muazzam cephe yarıl~ ve 

1 

dan geçilmiştir. Mevziin şim.n.linde 
paramparça edilmiştir. Bu krtal<l. Alınan kuvvetleri LeU>~ya ile Sov
rm esaslı kısnnlan tamamiyle im yetler Birliği hududuna vanru6 • 
ha edilmiş bulunmaktadır. , lardır. 

3. - Sovyetler asker mevcu • Alman krtalannm eline geçen 
du, milhimma.t ve tayyare mikda- 1 ve dün tetkik edilen gmaim ara
rı bakmımdan, şimdiye kadar ce - ı mıda genel.kurmayın hadta.ları da 
r~yan eden imha muharebeleri nı:. bulunmuştur. Bu haritalar, Sovyet 
tıcesinde o kadar zayıf <lilşmü§ler. kuvvetlerinin tecavüz fikirleri üze 
dlr .ki ~u zayiatın telii.fi edilmesL ı r.indeki son perdeyi de knldınnak-
ne ımkan yoktur. tadır c:: • 4 ş· diki but·· So . Bunu ..,O\'Yctlerın son za. • 

-- ım . un vyet ce~ manlarda §ark hudutlarımızdaki 
hesi, eger .. h!la iiHr cepheden ba!ı- tayyare meydanlarının ne kadar 
s?tmck 1?un~ebet alırsa, tam bir arttırmış oldukları da teeyyüt e-
~cat halin.dedir. Alman ve müttc. der B ....... -"'va Polonya Litvan _ 
fi.k kıtaıan ar ·da u · ........ _. ... • • . ~anı şı e e ta.. ya. Leronya ve Estonyanm L1galin 
kıp etmekte olup Stalirı hattı de. de~ ~nra lbu memlekeUerdo ce • 
nen hatta yaklaşmaktadırlar. 1 man 90 tayyare meydanı varken 

Bu h~t, Sovyetlerin Karadeniz- bu kısa zamanda mezkür adet 814 
den eskı Sovyet hududu ar:kasm • e cıkaı'Ilmıştır Ve bunların bir 
dan ~:ıslıyaralı: evvela D~yeste.r kıs°"mı i::>•l tertip edilmlıjtir. 
nehrı:ıtn ~arkına ve dah~ otel er - Almanların .işgal ettikleri tay _ 
ne Bıtomıden geçerı;ıc şı:nale dö. , yare meydanlarında. tetkikat ya.p
nen v_e Dlnyc:ster bölgesıne ula mak üzere tayin edilen subnylarm 
şan bır Sovyet nıüda.faa mıntaka- tahkikatı yeroe tahri d'ldi~. 
sıd:r. St:alin hat~ . yuknrı Dinye • bildirilen' ve 22 hnziran~a.n~e~ ~ 
per mecro..c;ını taKıp etmekte ve diril ta •-V't ook k"" rus·· en yyare sayısının ._...yyare-pt ek , koı~ unden geçerek lerden müşahede edileibilmlş oldu-
d ~s ov a ; ~r ~~~m.?kta ve ğundan çok dalın fazla olduğunu 

a a sonra eısus golunun şnrk·- ~stermektedir 
na ve Narva"ya doğru imtidat •et.. · 
mekte ve nihayet Finlandiya kör j !n~iltereye karşı mücadeleye 
fezine milntehl olmaktadır • • Alman hava kuvvetleri İngiltere -

Ecnebi kayn:ıklardan gel~n ha • nln ş?rk ~ilinde ceman bin ton 
berJere göre son beş sene zarfında h~c~de ikı sahil muhafaza ~e
bu hat mildafaaya çok elverisli mısıru batırmışlar ve Landf • Dns 
bir hale getirilmiştir. Fakat i~t c~:vıı~ın~ 18:111 bir bomlıa. isa.betile 
her tarafta tamamlanmadığı tah. bu~ bır ticaret vapurunu hasa.. 
mln edilmektedir. Maaınafih So\·. ra ~~~.nuşlardır. 
yet krtaları. ne olursa olsun, bu Gunduz -;re gece Alınan savaş 
hattr mUdafaaya tcşebbUs edecek. tayyarelerınln. yaptıkları taa:ru~ 
tir. Fakat bu hususta fazla üm"t lar, lngllterenın cenubu garbı ve 
bes1emlyeceklerl tahmin 1 bl 

1 
cenubu şarki llmanlarmdald tesi-

lir. 0 una. • sata tevdh edilntlştir. 
• İngiliz t.ayy:ırelerinin Manche 

DÜNKO ALMAN TERLtGt sahiline yaptıkları taal'ruz teŞeb. 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman or- bilsleri esnasında Alman tayyare. 

leri ve hava da.fi batarya.fan 11 
İngiliz tayyaresi dUşürmüşlerdir. 
2 ta.yyaremiz kayıptrr. 

işgal edilen 
Sovyet topraklarmda 

Rus müdafaa 
çeteleri 

kuruluyor 
Moskhva, 4 ( A.A.) - Stalin'in 

millete hitaOOn söylediği. nutku 
müteakip mükfunet merkezinde 
ve taşrada. halk tarafından mi 
tingler yapılmıştır. Opelseviıi'. 
ismi verilen ve gerek cephede 
gerkese de düşman gerilerinde 
iş görbileoek sil8.hlı vatandaş
Jarda.'1 mürekkep müdafaa çete 
!erine şimdiden binlerce gönü11Ü 
yazılmıştır. Bu teşkilat hem tn. 
giliz ana vatan muhafI7.arllla 
hem de Sırp şetni~:Jerine benze. 
mektedir. Bu çet.eler 1812 ana. 
nesine uv~ bir hayat sürerek 
düşman. işgali altında bulunan 
topraklarda müdafaa, imha ve 
sbotaj faaliyetinde bulunmakta. 
dır1r. 
Düşman işgali altına geçen 

mıntakalarda Alman topçu kuv. 
vetlerini taşıyan trenlerin durdu 
rulması ve imha edilmesi gibi 
çete muharebelerinin başladığı 
evvelisi günkü teb:iğde bildiri1. 
mişti. Opelsevia ~etelerinin tec. 
ihizatı ikmal edilince bunların 
Alman kıtııJarmm başma bü
yük gaileler açacakları muhak· 
kaktır. 

Sovyet tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

Cephenin diğer kısnnlarmda 
kayda değer bir hadise olma. 
nuştır. 

Dvinsk istikametinde düşma. 
nm büyük tank kuv'Vetlerile yap_ 
tığı şiddetli hüeuıınlar, kıtaatı. 
mızın mukabil hücumlarile ıtar .. 
dedilmiş, ve krt.aatımız mevzile. 
rini muhafaza. ederek düsmana 
büyük zayiat verdirmi~tir. 

Günün yansından sonra. bazı 
nımtakalarda hava kuvvetleri
nin mü.zaheretine dayan~ faik 
düşman kuvvetlerinin tazyılu 
karşısında kıtalarnnız mevzile. 
IJpi ~~9'JiW!fç seri aı 
"TTns1?.m1r. eh 

uuşmanm Perezına. n nm 
zorlamak teşebbüsleri akamete 
uğratılmıştır. 

Tarnapolda, bütün gün şiddet. 
li muhare'beler cereyan etmiş, 
düşman motörlü kuvvetlerinin 
cer.ubu şarkiye sarkmak teşeb. 
büsleri her defasında, tank, ve 
piyade kuvvetlerimizin müm.a.
naatilo karşılaşmış ve ordumuz, 
düşmanın bütün hücumla.nnı 
tardetmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz düşman 
hava meydanlarına ve motörlü 
kuvvetlerine karşı şiddetli dar. 
beler indirmiş ve düşman ilerle_ 
y~ini durdurmakta amil olmuş. 
tur. 

4 temmuz günü cereyan eeden 
muharebelerde hava kuvvetleri
miz dil,."'1nanın 62 tayyaresini 
düşürmüştür. 
Düşman propagandası. hergün 

bizden aldığı esir miktarı tahrip 
veya iğtinam ettij'Ti top, tank. 
düşürdüğü tayyare adedi hak.. 
kında uydurma ve l ayali rakam
lar vermekte ve yalan haberler 
ncşretmektedir. 

Hele 4 temmuz tarihinde, düş_ 
manm 22 hazirand:ınberi aldığı 
esir, tahrip ettiği tank ve düşür
düğü tayyare miktarı hakkında 
verdiği rakamlar, tam manasiyl~ 
hayali ve uydurma denmiye la_ 
yık rakamlardır. Çünkü buna 
ait dfü::manm neşrettiği rakam
lar, hakiki miktarın ancak yüz_ 
de 25 ine tevafuk etmektedir. 
Almanlar böyle hareket etmekle 
A1man halkından birçok ha.ld
katltri gizlemiye ve perdelemiye 
çal If'maktadırlar. 

Halbuki Sovyet kıt'alarmm 
kahramanca mukavemeti saye_ 
sinde Almanların en güzide, en 
mükemmel bir çok kolorduları 
kfunilen imha edilmiştir. Harbin 
ba§ladığı gündenberi Alınanla
rın ölü ve yaralı olarak verdik· 
leri zayiat 700.000 i tecavüz et. 
mektedir. Bu suretle Almanl~rm 
işgal edilen Sovyet topraklan 
Almanlar için bir mezar olmuş, 
bü+iln mrntakaiar. kamilen Al. 
nıan cesetlerile örtülmüştür. 

Yağmurdan kaçarken 
Havuzlar idaresinde tamirde 

bulunan Burhaniye va)Jl1l'Wlda. 
çalışan marar.Q.;oz Ahmet. dün 
vapurun kenarmda çalışırken biır 
tahtanın kafasına çarpmesı kor. 
k~suyh geri kaçarlcen ye.re 00.
müş muhtel{ yerlerinden ... 

şinde çok kıymetli yer alacak 
yüz bu kadar Türk çocuğunun 
yersiz ve lüzumsuz şekilde bir 
teseyyüıbUn. bir taksirin. bir 
lakaydinin kutbaru olup olmadı
ğı endL~inden doğmaktadır. 
Bizim bu endişemi7Je görüyoruz, 
hfikfunet bugün tatminkar ce
vap verecek bir mevkide değil. 
dir. Fakat gene görüyoruz ki 
hükumet de aynı hassasiyetle 
parmağını meselenin üzerine 
koymU§ ve 1WUaenin tahkikine 
başlamll}ftır.. 

Düşman, diln gece Almanyanm 
garp ve şima.II gar'bislnde muhte. 
lif yerlere ınrılik ve yangın bom.. 
baları atmıştır. Sivil halk arasın
da zayiat olmuesa da pek azdır. 
Bremende, harp lkt."Sacll sahasın _ 
da ehemmiyetsiz basarlar vardır. 
Bilhassa Dortsmund'da çatılarda. 
başlıyan yangınlar süratle söndi.ı. 
rUiebilmlşUr. Alnıan avcıları ve 
hava defi toplan, mUtcarl"lZ 1n • 
gillz tayyarele.ıinden QllUU'll düşür 
mqlerdtr-

· surette yaralanarak Beyoğlu hu 
t8haınesine kaldJrı:lmJgtır. 

EN SON 
DAKiKA 
An karadan 

dönen 
Fransız nazırı 
Mareşal Petea ve Dar· 

lana izahat verdi 

Bir resmi tebliğ 
neşri muhtemel 
Vişi, 5 (A.A.) - !sm.et 

ve Tü:rk hfildimetine 
doo tluğunu iblAğa memur 
vo Ankaradan dönen Benolt ){ 
bin ı:ıı.areşaJ. PE>ten ve aıni 
Darlan tarafından kabul edilın. 
ve vazifesi hakkında ken~ile 
izahat vermiştir. Müteakiben 
hin knbine içUmamda. haar b 
muştur. 

Yarmın kabine topıaut:mnllP't 
sonra. bir tebliğ ~ 
muhtemeldir. 

Suriye harbi 
Kudiıa, S (A.A.) - Deirlzoru.n 

mUrle hemen hemen aynı zam 
zaptı mütte!iklertn §8.rld Suriyede 
vaziyetlerini son derece takviye e 
miştir. Filhakika bu §Chirıer, V.lşiıl 

bu mıntak&daJri kuvvetli noktala 
teşkil etmekteydiler. Delrlzor 
nehri Uzer!nde ve Ttıdm.UrUn 200 
metre ~imalJ prl.:Jsinde kAindlr. ııl 
hur Tuan vabaamm işgali ileride 
mall Sır.ye r: birlerinin ba§lıcal 
yaptt:ı.cak hareka.t için kıymetli bir 
teşkil edecektir. Mevzuubalıa §8hl.rıet' 
Humus, Hama ve HalepUr. 

Delrlzoru zapteden kıtalar .&.nıJl!ftitl'll 
HinUi kıtaat ekseriyeti te§kll e~ 
du. Bunlar, muhtemel olarak lraktaJI 
Suriycyc gc~mi§lerdir Bunıaru illi 
memleket arıısı:ndaki hududu Ke.ınsl 
mevkii civarından geçt1.klerl ~ 
mekteclir. Hint kıtalarmm Şam 
takasında gö •• erdikleri p&rlak mU'i 

~ ~uv~Üaıciyct k;yd& d~ğer ~ 
miyet arzetmektedlr. Hint kıtal 

cüretk.A.r&ne hücumları ne mnttetikl 
rin S•ıriyenin idare merkezine 
lerini kolaylqtırml§l&rdir. 

Kahire, 4 ( A.A.> - ~ şar 
İngiliz umumi k.arargMunm teb 
!iği: 

Libyada Toıbruk ve hudut 
takalarında topçu yeniden f 
liyette bulunmuştur. 

Haıbeşistan'da ha:rek.3.tı . 
eden şiddetli yağn:.urlarm d 
etmesine rağmen ütün m 
kalarda hareketlerım.iz m 
niyet verici bir t..a.r2rla iııkişaf ~ 
lem.ektedir. 

Suriyede 300 kadar Vişi aslte 
rinden mürekkep olan Ti.idmİ 
garnizonu dün İngiliz uiker 
rine teslim ol.muştur. 

Hind krtaları dün Deyrizor' 
işgal etmişlerdir. 5 top, 2 ta)". 
yare ve birçok araba iğtinam 
lunmuştur. İki köprü sa..t>al'I~ 
lam bulunmuştur. 
Diğer mmtakalarda kayda 
~ mühim bir §eY yoktur. 

İngiliz tayyareleri
nin hücumları 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz ba. 
kuvvetlerine mensup menheim tlplD 
bombsrdunan tayyareleri cuma ııa'lı' 

bı gündüz alçaktan uçarak Breın 
deniz ÜBSÜllÜ bombardıman etml§Jeı: 
clir. Bu taarruz. İngiliz kuvveUertiılJI 
mezkı'L.· liman Uzer'.n.e ve diğer yerlN 
re yaptıklan devamlı bir gece hO 
munu müteakip yapllml§tır. Bu g 
Jtücunıunda Krup fabrtkalannm bUl 
duğu Essen §ehrl de olddeUe bomblJfi 

dıman edilmiştir. 
Hava nezareti ta.-afmdan dtın & 

oam ncışredilen tebliğde, dokla.r ~ 
takasında bUyük bir fa.brlkanm ~ 
alçaktan. ancak 50 kadem kadar 1'I' 
irtifadan uçan baZt t&JIYareler t;ars!? 
da.n bombardıman edildiği kaydedi"' 
mektedir. Birçok tam ı.satıcıtıer :D'ltw 
cesinde yangmlar Çikm.ı§ ve ~ 
olmuştur. Şehrin §imali gar~ 
bulunan emtia. gan Ue demiryolU 11-
u..lt l!.Oktasnı& da hücum edflmııti'• 
Bir marpndiz treni ile bir t&~ 
meyd&nmda bulunan tayyareler Jlllf' 
ra\yöz atefi,ne tutulmUftw'. .~ 

meııııetm bombardmı&n ta~_ 
mn Frtse adumdaki hedefleıi badi.,.., 
Jlıı.dddan baklanda da haberter ~ 
ııtı§t!r. Burada qlalar ve top Jl!4'"'~ 

lıııri m!trafyöz at~ine tutuımuttu"~ 

~~~ .. 
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DiinkU gazetelerden birln<lc su 
haber ~ıktr: "Memleketine gtt. 
mek irJıı belediyeden yardnn fst.e 
meye gelen Hopalı llatloc ismin. 
de bir kadının \'aziycti §Üphcll gö
rülerek üzeri anınmıs 15 lira, kırıt 
.kuru~ bulunmu~ur. Bundan sonra 
belediyece yardun talebinde bulu. 
nan şüphelilerin Uzori aran&eak ve 
parası çıkarsa müsadere \'O t<en
di J poJise t:esliın edJleccktlr. Son 
giinlerdo l)ehirdc dilenen bazı a.. 
damlar da yaJmlıı.nmr,, üstlerinde 
ehemmiyetli mlkt.arda para bulun. 
nıoştur. Bunlar da nuLbkemcye 
\'erilınlşUr. 

gün kıyafetlni değiıttirerek 
kaklarda dolaşırken Cra- ~ 

• -..ı:>ISID& bir 
dilenci çıka.r: ild gözti kör b. ..:u 
lcncl. ır ..... 

llallne B<'ır y0·· re)!;.: 1 ,. • ~· su; ar he 
men saraya d"' ' oner, haşlanmıı; bir 
tanık getirtir, içini boı;alttırara.k 
altın doldurur. "Ötu·· .. li . • ,., rur e yle kör 
dıtenl'iye vertr \'e ta.b·· . y 

· ıı t.avugun 
içlnd:, pirinç yerine altın olduğu.. 
nuw soyleınez, bir fliil'prizle adam· 
C&J.,'lZI SO\indlnnck i .. _ 

E 
s~r. 

.. ~si .,.;;_ • ... \&U. aynı voldan "E'"er 
baka w "' " " ' r , dilenct yine dünkü ye-
rinde çöme1nıı,, mendilini sermiş 
unalar ederek dUenh·or Sinirle ~ 
nlr i< " • ' tzar, Yanma fiOkularak so 
rnr: 
-n·· un ~na. bir tavuk vermi.,_ 

tim. Onu yemedin mi! • 

- Ben kuru elan ek yemeğe a . 
lışık bir adamım. Ta,·uk etini ,.a,.. 
dırga ' 

y rını. Bunun fçJn verdJğtn ta-
\'tl ~ ~tton. 

SuJt.an M::hmut, dilencinin ya. 

Dından uzaklaşırken kendi kendi-
' ne: 

a A B E B. .... Aksam ı>OSta. 5 

sıyasetımızı zah ettı 
Türk - Alman muahedesi, bir devrenin acil ihtiyacını sun'i 
bir surette tatmine yarayacak akitlerden değil, tabii ve de
vamlı bir vaziyeti ifade ve tesbit eden esaslı bir vesikadır 

T arilı bir gün Türkigenin rolünün n 
kadar insani olduğunu kaydedecektir 

Ar1kara, -~ ( A.A.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü top
lantısında Başvekil Doktor Re. 
fik Saydam memleketimizin da· 
hili ve harici durumu etrafında 
srk. sık c;ürekli alkışlarla ve bra
vo sesleriyle karşılanan aşağır 
daki beyanatta bulunmuştur: 

Aziz arkadaşlanm, 
Bir aylrk bir tatile karar ~r

diniz. Hepinize n~e ve ıuhhatle 
seyahat ve avdet dilerim. Bu ve
sileden istifade ederek dahili ve 
harici vaziyetimiz hakkında ma
lfunat vermeyi faydalı buldum. 

~ .......... iı.AA.4 W" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• , 

Memleketimizin bir parçası üzerinde bir takım 
emeller izhar edildiğ~ne dair olan haberleri hü
kumet şimdiye kada.,. olduğu gibi bugün de. yarın 
da hassasiyetle takio edecek. Nerede ve kimler 
aras:nda olursa olsun bu gibi f aalıyetlere karşı 

icap eden karar ve tedbirlere tevessülden geri 
kalmıyacaktrr. 

mer'idir. Ve Türk. ltalya mün.a
sebatr, o esnslar dairesinde dos
tane bir seyir ta.kip.etmektedir. 

Türk - /ngiliz. 
ittifakı 

Şu haberden anla~ıhyor ki, hu 
adamlar, sanatlannda cidden lis
tat insanla.rmış. l"'ilhnkiku., mem
leketine gitmek lstiyen adamın 
Übtilııdc çıkan fe, kalil.de bir para 
değil, yekünu pc'k ebeouniyet fa. 

Fa.kat dJlenclJ.crde ~ılmnlann ye. 
kfınu hazan kabarık oluyor. :E Jd 
de-n böylelerinin paralan iade e
diJtrdı. Ve onlar, yine soknk ba.5~ 
larroda el a.çn.rlar, yufka yürc!•'i 
lıısanlarda.n sadaka istıerlerdi. Hal 
kın merharn~tiyle keselerini dol. 
duran bu adanıJar, pa.ralarmı ~iye 
lıle-.ı:ler, düğüm üst.üne düğüm \'Q. 

'1lrlardr. PinUJ:~ hasislik, (la.ra. 

hnsr gözlerini hiirümüştü. Yeni 
karara giirc, düJ;>iim de, pintilik 
de para. otmlyeceğe benziyor. 

- \'erme) ince mabut, - der • 
neylesin Mahmut! 

fllhaklka, mabut vermeyince 
Mahmut bir şey yapamaz ama, 
nıabut \'erince, nrdiğinin lu.drlni 
\'e Yeme ... ini bilrnl:ven budalalara, 
P&raJarmı ~.'kın çıkm, tomar, to • 
nıar koyunlannda. !118.khyan 7.A\'al 
lılar da. \'ardır. 

Türk Ordusu 
1 ,..,..,..,. ............................................... . 

Türk • Alman muahedesinin 
akdinden sonra, avam kamara
sında cereyan eden müzakereler, 
hepinizin malfunudur. Başvekil 
Çörçilin milzakerelerde yaptığı 
muhtelif müdahaleler ve harici
ye na7.l.rI D:len.in nutku, Türkiye 
• İngiltere münasebatınm hangi 
esaslara istinat ettiğini bütün 
dünyaya göstermiştir. 

Oh olsun, bö3 lelerinln para.lan. 
nı almak sevaptrr. Yemesini blL 
tne<lihten sonra, onlann ceplerin 
de kalı:nat1mda. ne menfaat va.r san. 
ki? 

Gar.neli sultan l\lahmut ın u, 
Y()lcııa 05ma.nlı ııadl~ İkinci 
Alabmut mu, hllmf!m hangisi, bir 

Ayaklarınıza bakın 
ayı 

· mal etmemelisiniz 

rda çıplak ayakla ge a· 
çıplak ayaklarımıza sz ı. 
·iydiğimiz bu ınevsinı ar.. 

b v Ve 
ı u ay. ayagın göze 
in olduğu kadar bakımı 

• mesi ica~e~ bir devre 
1 

. Onun artık hıç bır kusurunü 
nce ipek çoraplarla örtrni.iyar 
ko.palı,kalın ayakkabılar içind~ 
gizlemiyoruz. Binaenaleyh elden 
geldiği kadar it:na etmeliyiz ki 
çirkin göziirunesın. Buna her z:ı.. 
r.ıanki temizlikleri kifi değildir. 
Tırnaklarına da aynca oakmalı. 
onları haftada lbir cila!amalıdrr. 
Bunun için: Geceden (tıpkı el 
tırnaklarında olduğu gibi tırnak 
lrenarlarmdaki derileri itmelidir. 
Yatarken bu derinin üstüne 
krem sürnıelidir. (Gündüz sürer. 
ee.niz QOrabmızı lekeler.) 

Ertesi gün tırnaklan düz ve 
oldukça kısa kesmeli. Cilayı sür. 
~eden önce - yana dofu.ı ge_ 
nı§leyip ete batmaması için -
tırnağı alttan törpülemcli • 
di Sonra birer birer cilfı. sürmeli

r. Kuruyuncaya kedar parmak 
aralarını birer parça pamukla ~ 
Yttınahdır. 
~azın ay--..klan sıcaktan müte. 

~ır olanlar: Delıkli ayak.kah:• 
• arı giymelidirler. Bunlar ayağın 
iOO bol havalanmasını temin C'· 
derler. Sıcak havalarda parmak 
araı_a~ına talk pudrası serpiştir. 
nıelıdır. 

Bakımsız ayak kendi kendini 
k_orumak üzere derisini değişti
:ı: Yeni derinin çn~uk sürmesi 
ıç_;n değişen deriyi sünger tasile 
0~alıdır. Yoksa katıla~n deri 
nın eskimesi pek fena olur. -

Pratik güzllik h:lgileri 

Güneşte cildi bozmadan yana. 
t.-:lmek içinbir güzellik mütahas. 
~1 şu usulü tavsiye ediyor. Pek 
J'erıı ve biraz da bildiğimiz şeyle. 
~ aykırı olduğu için önce bir 
~vl unuuı"- deneyin.iz. I yi n tice 
ctl.ıısarırz tamnmiyle tatıbik edi. 
Ju~· 

Gölg~ ool sirke ile oğun_ 
Qı • . •1.. KUTtıyunr:a güneş ibanyosu 
: bJcrı.,k •f:tl\:ıt uzun sürmemek 
r~•tiy.c> ... ~ dönünce gene 
' r'ıı .. ıfo friksiyon yapmak. 

b.clki de çok fayda gözürsü. 

Dilenciler de böyle bir tiptir. 
Sen de aklın varsa 'bir ne50 t4}lsil 

Alemin ta'n etme 
et yürü, 

tiryakisine, 
ayya.şm.a! 

LAEDRİ 

Göz tuvaleti 

Göz kapaklarınızı ne zaman 
boyuyorsunuz? Pudranızı, allı. 
ğınm sürdükten sonra mı! İşte 
bu pek yanlış ... 

Pudrapm. kreminizi süriinüz. 
Zarar yok, hatta faydası var: 
So11radan gözlerinizin ka-pağma 
Pudra bulaşmasını önlemiş olur_ 
sun uz 

WFakat sakın göz kapağınızı aı. 
hgınızdan, rujunux.dan son.raya 
bırakmayınız. Allık; yüze süru_ 
~ece.~ renklerin en canlısrdrr. Ruj 

a ~ ?Yle. .. Y alnrz rujun göz :k~ 
hagtyle pek ali.kası yoktur. Allık 
.enı~ ~öz altından başladJğı i· 

ç~n •.. once onu süreceksiniz, sonra 
&ozuniizün kapağım ne kadar 
~Yaraan.ız az gibi gelir. Kara 
;~nı kaçırabilirsiniz. O vakit ibo-
a~tn rengi gözünüze ne kadar = ~!ursa ve ne kadar yolile 

l. w· knıuş olursa olsun bir güzel_ 
ıgı alınaz. Çünkü tabiilikten 
çıkın ıştır. · 

c·· ~z .. kn.paltlarmıza ne renk lbo. 
ya su~yorsunu.z? 
Mavı, Y~l ...... . . 

b bo ~ • <&UOr, gn, ma.VJ., 
~ . yanzn türlüsü v H · 

sını Vt! ne d .. ·· ar .. angı_ 
nuz? Göz ka ~rek seçıyo~u
kat edilecek Pa.gı ~~asında dik.. 
• . B en tnühim nokta şu. our. oyanın reng-ini .. .. 

sine uydurmak. .g02'UJl ren_ 
Gözleriniz Yeşilse, boyan 

"l , ·ı· . iZ ye. §1 ve) a yeşı ttnsı arj nıa . . 
•. ... • V1 ıse. 

boyan~z. goz mavisi, blö lavand· 
gözlerınrn koyu kestane veya gri 
veya mor; açık kestane veya ela 
i~. boyanız a.çrk gri, YQsun ye_ 
§Jlı, veya toprak rengi olmalı. 
dır. 

Tavsiyeler 

'!- Bildiğiniz sarmaşık yaprak. 

tarını bir bardak iyi ı;irkede 24 
saat brrakmız. Sonra nasınruzı 
yıkayınız. Siri\eden çıkaracağı.. 
nız yaprakları ya.ş yaş nasırın 
üstüne koyunuz. Bir bağla bağ. 
layıp sabaha kadar orada muha_ 
fza ediniz. 

Sözüme, derhal Türk ordusu 
ile başlıyacağım. Vatan müda. 
faası ve milli menfaatlerin ko
runması için kendisine verdiği
miz emek yerindedir ve kendi. 
sinden beklediğimiz fedakarlığı 
hepimizin göğsünü iftihar hisle_ 
riyle dolduracak şekilde yapaca· 
ğına tam itimadnnız vardır. 

Dahilde, bütün dikkatimiz, 
dünya buhranının iktısadi in'i· 
kaslarını azaltmıya matuf çalış. 
malarla ve müdafa vasrtalarmıı. 
zm tekemmülü için her f ı:rsattan 
istifade etmekle hül!sa. edile
bilir. 

Cumhuriyet hükılmetiniu. kar· 
şısmda bulunduğumuz müstesna 
vat.iyette Türk vatanının ve 
Türk milletinin yüla!ek menfaat. 
ı... ... :-; :ı.l~ne en ıncnn ı..;., 

şekilde, temin için ısarf ettiği e. 
mekler iyi neticeler vermiş ve 
tasvibinize mazhar olmuştur. 

Bütün bu çalışmalar esnasın
da, Türk milletinin gösterdiği 
yüksek birlik ve derin anlayış 
manzarası, cumhuriyet hükume· 
tinin vazife.sini çok kolaylaştrr. 
dığı gibi, istinat ettiği millt kuv. 
vet sayesinde vatarm refah ve 
selameti için en gUç işlerin .za.. 
manında ve muvaffakıyc-tle gc
rülebileceğini de bir kere dah:ı 
i9bat etmiş bulunuyor. 

Memleketimizin asayişi yerin. 
dedir; büyük meclisin verdiği 
yüksek ve yeı-i.nd~kararlar save. 
sinde her hangi bir işımizde de 
müşktilüımüz yoktur. Buhranlı 
günlerin icabettirdiği tedbirleri 
almak ve elimizdeki vasıtalarla 
azami hasrla elde etmek için ça
lışmaktayız. Daha lüzumlu g& 
rülecek tedbirler olursa. onu da 
büyük meclisin tasvibine ar7.et. 
melde geci:kmiyeceğiz. 

H aricl Siya&etimiz 

Muhterem ar'kadaşlar, 
Harici siyasetimiz hakkında, 

yük.sek huzurunuzda vaki olan 
son maruzatonda.nberi, altı aya 
yakın bir zaman geçti. 
Dünyanın geçirdiği büyük buh 

ran içinde hadiselerin taa.kubu 
Adeta baş döndürücü bir şekil al. 
makta ve altı aylık devre zarfın~ 
daki siyasi ve askeri faaliyetler, 
böyle kısa. bir zamana maddeten 
sığmayaca.k kadar, ha.cim ve e
hemmiyet itibariyle hayret ve. 
rici bir manzara göstermekte. 
dir. 

Son zamanlara kadar bizden 
uzak sahalarda cereyan eden, 
fakat in'iJGi.sları bütün dünya ile 
beraber memleketimizde de ken
dilerini hissettiren harp faciala. 
n. nihayet Türkiyemizi her ta. 
nıitan çeviren yaııgmlarla ta 
~nrbaşnnıza kadar sokuldu, gel
dı. Balkan harekatı ve onu taki
~.n Irak M.diseleri, Suriye vaka.. 
YU ve en nihayet dünyanın en 
muazzam iki ordusunu biaman 
haınlelerle biriıbiri karşısına. di. 
ken Alman. Sovyet muharebesi, 

nüz. dediğimiz ~ekilde ıbir tecrü_ bu son ayların asırlarca anıla
be ed" . bakahm. Ezbere karar cak hareketleridir. 

ınız . Bu muazzam inkişaflar önün. 
vermek olmaz. Y enı .. ~~er da. I de, Türkiye, siyasetindeki istik. 
ima biraz aykrrı gorunur a.ma :arı ~e. hedef birliğini isbat et. 
daha iyiyi, daha faydalıyı bul mek ı~ın geçen kAnunusanide si-

k · · '---ı-- d--~~ır ı::art;. 7.e vakı olan ınanıza.tmu kelime. ma lÇtn UWJ.ı4L.L cuç;u~ ~ si kelimesine tekrar ets:mı bu 
tn·. günlliı icaplarına olan mutaba.ka: 

tine ilave veya tayyedilecek hiç 
bir cihet olmadığı tebarüz eder. 

Milletin ve memleketin sela -
meti için ittihaz etmiş olduğu • 
mUJ h:ıtt! hareketi~ isabeti, gö. 
nilen ınkişaf!arla bır kere daha 
teeyyüt etmiş ve bizim yegane 
gayemiz olan masuniyet umde
si, taa.hhütlerimire tamamen 
sadık, siyasetimlıxleki şuurlu 
istikrardan iyi netic.eler alınma
smr intaç etmiştir. 

Türk - Alman 
Müna11ebatı 

.ı:>u iyi neticelerin en başında 
Türkiye. Almanya münaseba.tr. 
nm aydınlanması ve Tür1c - Al· 
man dostluğunun fiilen ihyası 
gelmektıedir. Geçenlerde, yük. 
Bek' 1.81f\i'lp "'~ 1ktfnLlJ 
etmiş olan Türltlye • Almanya 
muahedesi, imzası gününden iti· 
baren meriyetıe girmiş ve akdine 
saik olan zihniyet dairesinde. her 
iki tarafça tatbik edilmekte bu
lunmuştur. Bu muahedenin ga_ 
yesini ve hakiki manasını ha.. 
riciye vekili .25.6.1941 tarihinde 
yüksek huzurunuza aızetti. 

Ayru sözleri fol:rardah içtinap 
ederek, şurasını bilhassa. tebarüz 
ettirmek isterim ki: Bı.ı muahl?"" 
de, bir devrenin acil i.lıtiyacını 
sun'i bir surette tatmine yanya
<'....1k akitlerden değildir, tahii ve 
devamlı bir vaziyetin ifa.de ve 
t~bitini Uızarnmun eden esaslı 
vesikalardan biridir. 

Müzakeresi esnasında. gösteri. 
len hüsnü niyet ve bir an karar. 
mıyan samimiyet havası bu söz
lerimin kuvvetli delillerini teşkil 
eder. 

Balkanlar, Irak 
ve Suriye 

Muhterem arkada~larnn, 
Muharebenin son 2'.ıı.uıanlar 

daki inkişafları önünde, hükfı • 
metiniz da.imi bir teyakkuz için -
de ve tasvibiıme iktiran etmiş 
olan siyasetimizin ana hatları 
üzerinde yürüyerek faaliyetlerde 
bulunmaktan hali kalmaımıştrr. 

Asırlardan.beri istlklfil uğrun· 
da kan dökmüş olan Balkan mem 
leketlerinde yarınki teşekkülün 
istiklale müstenit bir teşekkül 
olmasnu hararetle temenni eder
ken, bu dileklerimizi tatmin e. 
dici emarelere de malik bulundu. 
ğumuzu söylemek isterim. 

Ira.k h.8.diseleri çrktığı vakit, 
dostumuz Irak milleti ile bizim 
ve onların müttefiki olan Ingil· 
tere arasındaki ihtilafın, kan dö
külmeksizin halli için yapmış ol. 
dufumuz teşebbilsler. maalesef 
müsmir olamamış ve hadisat bil. 
diğiniz şekilde inkişaf etmiştir. 
Irakm. bu vaziyete rağmen, is· 
tiklfilini teyit etmek suretiyle 
müttefikimiz İng'ilterenin gös_ 
termiş oldukları itidal ve 00.si. 
retten dolayı ke'!'ldılerini ve ırk 
milletini şayanı tebr;k görürüm. 

Suriye badi.satında. Türkiye • 
nin rolü tahmin buyuracağmız 
veçhile, çok naziktir. Swiyenin 
coğrafi vaziyeti, emniyetimiz ba. 
kımmdan haiz olduğu ehemmL 
yet ve sonra da orada biribiriyle 
çarpışan iki devlet bizimle ayrı 
ayrı olan münasebetleri, bu ne. 
7.8.ketin derecesini g<m:annek i-

çin Widir ı.a.nnederim. 
Bu hadiselerin akıbeti ne olur. 

sa olsun, Suriyenin bizim için 
haiz olduğu ehemmiyet değiş. 
miyeceği gibi Suriyelilere karşı 
olan sempatimize de halel gel
miyocektir. 

Alman • Sovyet muharebesi 
muvacehesinde Tilrl<iye, siyase. 
tinin coğrafi mevkiinin tabii ica
bı olan hattı hareketi derhal itti
haz ve ilô.nda tereddüt etmemiş 
ve hükumetiniz, bu muharebe • 
den doğan vaziyet önünde, Tür
kiyenm bitılraflığı:nı Almanyaya, 
Sovyetler birliğine ve diğer dev. 
!etlere resmen tebliğ etmiştir. 

Bu hattı hareket ahdi vaziyet
lere uygundur ve Türkiye mena. 
fii bak:mımdan en doğru ve ha
vırlı bir yoldur. 

Türkiyenin lnftlni Rolü 

Ar.ka.daşlamn 

Gene ~ aylar zarfında 
muhelif devlet adamlarmm söy. 
ledikleri nutuıklar, siya.si faaliye
tin mühim ana.sırıru teşkil etti. 
Bunların iımtmU manaları ü· 

rerinde tevakkuf etmiyerek, her 
birinde bize ait olan kısonlarm 
ta evveldenheri takip edegeltliği. 
miz siyasette hiç kimseye doku. 
nan bir cihet olmadığını göste
ren gözlerin.. muharipler arasın.. 
da bile bir fi.kir vahdetine vesile 
teşldl ettiğini ve bunun düeya 
mukadderatı için hayırlı bir a. 
lame~ olduğunu ehemmiyetle zik. 
retmek 'isterim. 

Tarih bfr gün bu muazzam 
mücadele esnasında Türkiyenin 
rolünün ne kadar insani, ne dere. 
celerde hüsü niyetle meşbu ol
duğunu kaydedecektir. Fakat 
daha bugünden. hayat mücadele
si bütün şiddetiyle devam eder_ 
ken sarf ettiğimiz mesai, dostluk. 
larmın.a ve teahhütlerimire ver
miş olduğumuz kıymet, sözümü· 
ze olan sadakatimiz, medeniyet 
dünyası önüne açtk alınla çıkma. 
mızı temin etmiş bulunuyor. 

Alman devlet reisi Hitler, dört 
mayıs tarihli nutkunda Türle • 
Ahıan dostluğuna verdiği kıy-

meti tebarüz ettirirken, memle
ketimiz için kullandığı kelimeler. 
hariciye vekilinin de size arzet
miş olduğu veçhile, bütün Türk 
milletinin kalbine hitap eden ve 
o kalbde hakiki makesler bulan 
kelimeler olmuştur. 

Hitlere Tefekkür 
Bu kürsüden kendilerine ha. 

raretle teşekkür etmeyi vecibe 
addederim. Bizim hissiyatnnrz 
da bilyük Alman milleti için ay
nıdır ve onun bu do.c:ıtıuğuna kıy
met veren, medeniyet füemindeki 
yükske mevkiine hürm E:ıt ~en 
bir milltiz. Aydınlatmış ve }h· 
ya etmiş olduğumuz dostlu.~n 
saf havası i<;inde. bu~. .böyle 
hiç bir suitefehhiim zeh~rı~n ka. 
rışmamasmı bütün kalbrmızle te
menni ederiz. 

Türk ve İngiliz milletleri tam 
bir siyasi olgunlukla biribirlerini 
tanıyarak ve anlıyarak münase. 
betlerini bugünkü itimat, hürmet 
ve muhabbet seviyesine isal et. 
~terdir. 

Ingiliz milleti, Türkün ahde 
vefasını birçok vesilelerle dene .. 
miş, an1a.mış ve ona itimat et -
miştir. 

Mevzuubahis ettiğim müda . 
hale ve nutuklarda bize lmrşı 
gösterilen anlayış, ancak birlbir
lerinden şüpheleruniyen iki mem 
leket arasında vukua gelebilir, 
kanaatindeyim. lngilt.ere dev · 
let adamları, o Türkiye siyaseti . 
nin esa.sen bu sulh :yolunda in . 
kişaf ettiğini bilirlerdi. Binaen 
aleyh, Türk • Alman muahede 
sinde .kendilerini hayrete düşii · 
recek bir nokta 1nevcut d~ildir 
Buna rağmen en büyük düşmanı 
ile dostluk muahedesi yapan ve 
o dostluğu tutacağı maliım bulu· 
nan müteeıfikinin hareketini, sa. 
mimi zihniyet ve anlayışla telak. 
ki etmek, tam manasiyle centil
men olan bir millete his bir fa· 
zilettir ki, bunu bura.da oöyle • 
mekten hususi bir revk hisset. 
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gene, son zamanlarda nutuk

larında ve neşriyatında sizi üz
düğünü bildiğim bir ndda belir. 
di. 

M emleketimiule 
Emelleri Olanlar .• 

Memleketimizin bir parçası b.. 
zerinde, bir t:ıknn emeller izhar 
edilmiş olduğu resmi a.ğızlardan 
iddia ve gene mukaıbil resmt a
ğızlardan tekzip olundu. Bunlar 
üzerinde tevakkuf etmek ve mu· 
hakemeler yürütmek niyetinde 
değilim. Yalnız şurasmı. . söy~. 
mek isterim ki, bükfunetınız. b\!· 
tün bu haberleri ilk gününden ~
tibaren hassasiyetle takip etmış 
ve velevki hayal sahasmd~ ol~n 
bu sözlerin kulaktan kulaga S<1Y" 
tenmesine alakasız kalmamıştır. 

Sizi bütün kuvvetimle temin 
ed®ilirim ki, bugün de yarın da 
aynı hassasiyeti gösterecek ve 
nerede kimler arasında .olursa ol. 
sun. bu gibi faaliyetlcrı yakrtl
dan takip ederek, i:3'beden ~ 
ve tedbirlere teveesulden gen kal 
mıyacağız. 

Aziz Arkadaşlarnn, 

Dünyayı yerinden sa~n bu 
badire. önünde, harp felaketle
rinden bugüne kadar uzak kala.· 
bilm~ olan aziz ~~anrz bu 
saadeti Türk mllte.ırun rahunda 
miin.demiç mertti~. dürC'Stlük v~ 
açık kal'blilik hi.'151Y!\tr:13 ve ~ 
yük şefinin et.ra.fllxhki milli bir. 
Jik kanaatine ·~ darurmma med-
yun bul~wktsbr. . . 

Milletimisul !:IP.l'Nll'~ ~. 
her kendini sayana h "'1$1 sa~ 
hisle-.r\ ~G!li. her 8e\'Cll kal
be bildi bibini &('Ul..&m, btı:im L 
~ bu«6ne bdaı old ı:iu p:ibi. 
yum da en lrunetli tah&tiuz fı.. 
mili olaca.ktır. 

ltalya hü!kfuneti rclsi. MUS>li
ni de 10 haziran ta..-i.hli nutkunda 
bire dostane kclim~Jı.!f le hita:ı e.. 
diyor. Kendisine gene hUZUl'QDllZ 
da ~r etmek iltartm-

19 2.8 ı . lılılİm icin de 

!I~~ O..~ 
buld~ lnrneö. müzah~ıt:r 
le~~ ysın~ 
mııMe deır.IDı aadndedtr. 
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l. - n ~ heureux, eli t..on, 
4UO ~ f"ıJs &rrlclnl ne solent 
pw enc-0re rcvenus, ccır Us e;.oot 

moiru; er.durants quo fal'ocat, et 
t..Ctre n'eu tJ point lahıs6 
er l3Ur enncml sur JeOJ' ter. 

ralo fal.re or brava.. 
ae. 

2. - Souv<'nez.\o de ce que 
je vals 'ons dire, vofsin, a oub 
m:a vlclllard qui lıtalt l'or:wle du 
hourg • .raı o • .flgnre d 
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ı. D.fyorlftrdı ki: 
- Genç Barrlcini'lcrln eve he. 

nüz dönmemlş olduklarına şükret. 
sin, çilnltU onlnr avukattan daha. 

az sabırlıdı nr, hem belki tl.e ca.. 
.kasm.r vcnnocieıı nrazilerl üzerin. 
den dilşmı:uılarnun gcçrncelnc mü
saade etmezlerdi. 

2. Kası.ıbanm kfilni olan bir ih.. 
tiyar §UllU ilfı.vc etti: 

- Komşular söyleyeceğim şey 

hatirmızda ka&mı. Ben bugün Ko. 
lmnbanm yüzUn.\l tetkik ettim, o. la Oo1oıulr'! ncjoord'bu1, elle n 

qnelq c!J05e dans la tete nun kafa.-mıda bir eyler dönüyor. 
je ens do la poudre en l'alr. Havada barut kokusunu hisscdi-

Vlll\t pcn, il Y annı. do yorum. Çoğa. varmaz Pietranern' 
ta vlıındo de bone.herle A boo da kasaplık et ucuzlıyncnk. 
marclı61 dans rıctranera.. 

z 
3. Eı-ri fort jeaae do &Oh 

~. Ol'tiO ıı'aftlt &ıre1'e c• le 
telnptı de le oom.ıaltre. .. n anlt 
qaltte Pletnuıcra iı qulmc us 
poar etudler A Piee, et de U. it&lt 
entre a reroıe mflltaire pendaııt 
que Ghllfacdo' ım>menalt ea 
Earopo les a1glea 1mp6dnle. 

a. nr le eonthıcnt, OJ'!O l'aw.lt 
ııw de n:rca iııCcrvalles, et en 1813 
seulcmeat il '6tait tronv6 dnns le 
regfment qac soıı ~ro comman_ 
dait. 

6. lah ~ cutoncl, lnflexible 

5UI' discl p linap t.nr.t talt fl(lti flls 
oomme toas 1eA autns Jean 
Oe11f.eııants, e'cst-A.dhoe avec 

beauooup de~ 

x 
3. Ba.basındıın pek genç yaşrn. 

da ayrılmış olan Orso onu tanıya... 
bilecek bir zaman bulamamıştı. 

4. Pisa'da taheillni yapmak lç4n 

on be!! y8.§Dlda Pietra.ncradan ay
rılıın~t1; buradan, b:ıhıw Gbilfuc. 
clo Avrope.da imparatorun bayny 
ğmı do~ mrada. aa'kmi m.ek. 

tebe girdi. 

lS. Orso, Avnıpada b::ıba.snu an. 
cak pek uzun fa.sılalıırla gömıtlş.. 

til. yalnız 1815 de ba.b:ısmm ko. 
mutanlllı: ettiği alayda bulundu. 

6.. .Disipline pek b:ı.ğlı bulunan 
albrt.)' ona da diğer genç teğmen
lere yaptığı gibi, yani çok sert mu. 
amele ediyordu. 

7. Lcs "'-1.rs qu'O:n. 1. O.nıo'nmı babssma a.lt batıra.. 
aftlt oomerW.ı8 etalent ele dem; lan iki cephe ~h~riyordu. 
llOrle. 

8. JI "° le rappelaft il 
Pletnınera, "11 eoa.tıanı 90D 

9Mre, 1\if, t diıchaPger 

800 fu.'iil qwuıd il ro\.-emılt de la 
, oa le t t pour 

la premlerc fob, lul bambin, 
in tnble de famlllo. 
9. Put.. n repri'ıseotait locolo. 

ncl delin :Re'bbb l'envoyant aux 
arre ponr qnelqu~ etourdcrlc, et 

ue Ueate. 

dctı. Rebbla, 
"otre place de 

hata.ille trois jOw d'U'l"@ts. -
Vos tir.ılllcurs tl01lt l dnq metl'Cs 
tJ'op Joiu de la Jiıserve, c:lnq jOUJ"!l 

d'arrü • - Voos et.es en bonnct 
de police2 l midi ... mlD.o.t.es, 
huJt i<>1l.l"S d'arrete. 

l O. Une ule f 1M1X Quat.re. 
n 1u1 sva1t cllt: 

Ono; ımb de • 

11. Aa e, ._ dem1 eoaYe. 

ntrııı n'etaJu t polııt ~ que ıuı 
rappe]clt Pie 

mcublcs 

~., qu'll tmdrement 
ahnl:c, e ctt.alcnt en son fune nne 
foa <'I'&notl doucıes et pf.Jlib. 

les.; puis, veıılr hre qol 

prep:ıraJt potır ı , l'inqutet de 

Ya hd i raJt, et 

MI iu~e, 1 rn • ı i qn'cl c en 

ooncC\"J'a.I rıect Hre, routeıı 

J~<i~ fomıa.k'nt un ~baos dnns 
ıHe C't itti in rJr:ıl t nn pl"O. 

fond deootı~t:"'Mlt. 

8. Sabo.sının Pictranera'da kth.. 
emı kendisine veMiğini, avdan 
döndilğü zn.manlnr tüfeğini 'boplt
mak U.,.cıre bTa'kt ığmı hatırlıyor 

veya küçUcUk bir bebek lken ken. 
dlslnl ilk defa aile 110frasın8 otur. 
duğunu görüyordu. 

9. ~ da bazı haşanlıklnn yü.. 
zUnden kendisini hapse g6ndcren 
ve onu hiç bir zaman. teğmen ~
la Rebbia'dan baeka adla ~
yan albay della Rchh!a gözleri a. 
nUnde canlanı)-onlıı: 

- Teğmen della RelJbia harp 
mevülnlı.de dcğilsinh, ilç gün h&.. 
p • • Nişancılarmız ih.Uyattaa hew 
metre uza , beş gtin. hapis • öğleyi 
beş geçe mn.nevnı. §aPkaaı taşıyor. 

&UDUZ:, BCkb glln hapis. 
ıo. Ynlnız bir defa "Quatre. 

Bnısı ' da ona demişti ki : 
- Pek Ali. Omo; takat ihtiyat.. 

h oll 

11. Mahaza bo eoıı hatmılnr 
Pict:ranera'nm u..)" ndm:lığı hatırn _,, 

lar dcğildl 
l!. Çocukluğunda alın.tığı y c. 

riıı görülmesi, derin hir bağlılıkla 
se9diği annOOinlıı kullandığı eın.-a 

Oreo'nun nrlıundn tatlı ve acı bir 
çok hi<ııer uynndıı1yordu · onra 
kendisi için hMırl.adığı karanhk 
ı:stlkbal, lm ikardeşbıhı uyandmlL 
ğt mlihhem etktntı ve bUtun bun. 
lıınn UsUlnde bu giin kendisine, 
Ukse alIŞnllŞ b1rbi için çok ufak 

lf'f k, c;ok zn.wJlr ve pek az uygun 
görünen evine mfs Nevil'in gele
ceği fikri, 'belki de bu evin onda 
hasıl edeceği küçilmseme. bütün 
bu dtlşünoeler ba.5Dlda karma.kan.. 
Qik bır Alem yaratıyor, onu derin 
biı· cesaretslzllğe atıyordu. 

(l) 1ı ;. au d la v n.ı de d bf\lCbcri<.' l l-on mafthC: Bu tab r 
ıdıalli blr tabl.rdi,. B r Ô'°'.5 prk v kmd l:n.'.l<'ağı • göstermek ıçln 

kı:ı Jlaııtl tr 
(2) Gb•lfw:clo. Orsan habnS· • 1•ı f ıcc ·• della Rebb:n 
(Sl Bonnet .: polfre mnnevn Jl •S' 1 -m t •ım nn. 

mn~ı giytliklc'rl pka. 
(4) d 1 prudl'nce: nu T. roe burnd ı avez C" 1'ı prı:,tf'nce \'erin. 

de kullıuıılıyor, yanJ bir U"\"İ "dl rıtiıut-" b r "ını'" hı·lnı1,. ~•ı'nn•J'-"or 

( l J Quo.tre-Br 11: Küç'Jk b•r Bl'lcı'lla 'lıö\11 kı \'R .-rlo<>'tlıtr. Dti gi\n 
mel 16 b:u:1ran 1815 dP., Na{)')lron'un "),. Bmv0 rlf'f'! hrk\'e•" a:fr) it' 
ıuıdığı J'r.ıım:r. mareFall Nevin 1.ngifü:lt"'rt\ knnıı bunı..ct. verdığı bariı 
ınedlmdur; ue d.<' Bmnswıck burada ölmtıştür. 

I 

RABER-'.A:Kşam~ 

(Bu •Utundıs OW.JUCl'd•nmlUll ~ 
r.eteıııl• ,·anındaki l,,;opoal.a blrllkıe 

r;öndt'rt'<·,.klerl 

r;\ ı.ı,.•, ,, r: nı:ıu.tıruınt. tş Ali • 
~A . ts \ F:RME, ALDI, MTJH 
&"llıl t1< "r• rıı hl l'lti b!\lz oıım,.. lrUııo 
çOA ılı'lıı :ırı ııaı .. 11 n~rolmnıL) . 
Evtenme teklitleri 

• Yıış 41; boy 170; kJlo 7!.t lstnnbul 
tQccarlarmm ileri gelenlerinden !ld 
vapur ve Uç spnrtman snhlbl Kara· 
denizli hiç cvlc!llllem'3 b1r bay, temiz, 
gUzcl, ahll1k sahibi, ev !şlerlnJ lyi bDJr 
ne cll \o ı; yinmeslnl bilen ~ 
mevzubahs olımyıı.n 20 • 40 ya:lan a· 
rasmda bir bayanın evıcnmek iste· 
mcktedir. Fakir de ol:ıbillr. (Ko.. 41) 

remzine rnUra.caat - 205. 
* YB.§ 37, boy 171. Serbest mcs1ek 

sa.hJbI. Kazancı ayda 150 • 170. Biraz 
da toplu parası bulunan bir bay, gil
zel, şlrln, sanşm, yqll gözlll mutena· 
Bip vücutlu fakir -.e k1.msc&z bir bn· 

yan.W. tanıamnk ve evlenmek istemek· 
tedir. B~ resimle (Şen) remzlne mil· 
racaat - 206 

I § ve i~çi arayanlar: 

• Türltçe ve fran.eızca f1Zik, kimya 
ve orta mektep talebesine rlyııZlye 

dersleri. (F'.K.R.) remzllıo mUracant. 
• l7 ya,?ında orta iki tahBllll. dak· 

tno kursundan mezun, noter daire • 
ilinde 4 ay ataj görmtlft türkçeat kur 
vetll bir bsyan yazıhn.nc, ticarethane 
ve buna benzer yerlerde dakWo ola· 
rak veya yazı işlerinde çalıJD13l< t.s· 
temektedlr. '(S. 126) rcıı:ı.zlıwı mUra 
cant. 

• :tstanbul Amcrlkcuı Kolejinden 
mezun lngillzce ve az çok daltUlo bl· 
len ber UlrlO ticari mııhabcrnta ve 
tercümeye muktedir bir genç to an
yor. (Tezl.ş) remzine mUracaa.L 

• Bır yüksek mllhendla mektebi ta· 
lebcs1 trı.Wdo çall§mak istemektedir. 
Her tUrm he:ıap i§leı1, proje ve plb· 
ların tPmlzc çekllmesı ~lerml atabilir. 
Herhangi bir mücssescnln he.lap 1§1e
rin1 deruhte edebWr. Lise 'ft orta 
mektep t&lebe!ine l"iJ'ıU:1.1'e dend ve • 
reblllr. -{An) remzine mUraeaat 

• Ortamektep mezuna 17 7tl§lllda, ' 
b p ve daktilo f;ılerlndeD &nla.ron 
bir genç 11 aramaktadD'. Gtlzel Ban. 
rurma otclindo S:uniJ'e mtıracaat. 

• Framızca olarak lise a propa.nu. 
nB kadar (dahil) matematik (hesap, 
hend~ ceb!r, mtı.ııeıı t) 4erı!1m 
..ırlr. (D.A. 27) remzine mtlraeaat. 

• LI ona gcı;ml§ daktilo bilen blr 
genç az bir OcnıUo herhangi btr a. 
ramakbldır. o(S '10'1. A) reft1%1De mO. 
:racaat. 

• Unlverırittı tııh:ıl.llndO btr ~ ft. 
ztk, kimya, bl.y01ojt demen nrtr. Bu 
derı!lerdcıı lkmaneri olanları yetiJUıir. 
( U5 A..> remzine müracaat. 

• .Bll' ;rWuıek ıktuıat " tıcarot mek 
tebJ talebesi tatilde her gQn ft ~ 
tep zamanmda bnttada tıuı gtlnlcr 
bir mfle~ çall§Dl&k tırtıyor. Ak· 

lm'BV Kocamustafapnşa cadduı 34 
numarayn mtıracaatıan. 

• Galatasaray ll.ooa:l 8 inci amıfma 
kad:ır okuıntı§, g1U.el tranaızca. okur 
yazar veı konUF, daktilo bilir, bir 
genç yazıhane ve dl#er mQ~lerde 
ft'f. bir ücretle 13 aramaktadır. tstek11· 
terin CS E.U.P.) rcmz:lne mektupla 

mUracaatıarı. 
• Yaa 17, fille birinci mı:ttan aynı. 

tn'lf blr bayan, ,.zdınntı, ticarethane 
ve buM benzer )'a'lerde yazı ~leriııde 

çrı.lıpnak istemcktedlr. (S.A 41) rem.. 
zlııe mtırncaaL 

• u.se llOD ımnfa ~ Frnruı:ze& 

bilen çalıpıak mectnırtycUrıdo o. 
lan bir bayan reı!m1 mOesııeııP.lcrden 

blrlnde tahllllfl• m1ltenaııp herhangi 
bir 13 arıunaktadrr. Rlya&ıyesl kuvve~ 
ıı. yuıa lyidlr. (ÇokacclC) remzine 
mtıra.caat. • 190 

• Blr ünlvenıite müdavimi tatD 
mnddeUnce çalışmak intcmektedlr. RJ 

yaz! malQmatr fytdir. Herhangi b1r 
mlleııscsede çalı§a.b11lr. (H.H.E) rem. 
z!ne müracaat. 

ıt- lıtnnbul Amerlkan kolt'Jlndcn 
mezun ve I..ondra Rczeı:ıt en.etıttı tınU 
blUrmı, mr. rı! rhllyetnnm sllc Usan 
C~ctmcnlıt::',m t.,ın olunmuş blr bn. 
)"Wl !ns-Uuce dersleri vermdttcd!r. ı.. 
1tametg6.blarıı. da gideblllr. (Bı:.ynD 

Klero) reruzw• mtlraeftat. 
.,. Uzun müddet Parl.ate kalnıtf Ptjl. 

ye ticaret mektebinde va Sorbonda 
tnbaD g~mıU~ bir bayan fransızca, 

daktilo ve tsteno dersleri ermelttedir. 
lsteno metodu beynelmfleldir. Türkçe. 
de dııhD asri llsrı.nl:ın yazar. (H.A.) 

rem.ztno m Urııc:ıat. 
• 17 yqmd:.\ 11.st'nln birine! ıımıtm. 

dan ayrılmı§ bir bayan. yuıhruıe, U. 
carethane ve buna benzer yerlerde 
yazı ~lerlnde çalışmak ıstemelttedir, 

(S.A. 41) romzlııe müracaat. 
er Rcmnt V8%1!e.!I olan orta. yqb 

ve yalnız blr kadm Uaknaarda terci. 
han Pata Umaru kıımımda yahut Ka. 
dık6yde blr aile yaıımda kiralık ve ev
yaSTZ lkt oda aramaktadır. lzahlJ 
mektupla (Arkada§ 4) nımztne nıura. 

caat. 
• Antalya. matb3aSmda mllrettipllk 

maklnllıtllk yapmış, daktilo bilir, aı. 
manca okur yazar, franBJzca teren.. 
meye muktedir, spor yazıları yaza.hl. 
len o:tamcktep mezunu bir gene: m~ 
D8.8ip blr iş aramaktadn'. (S N.T.) 
remzint.'l müracaat. 

• Bir hemşire mektebi mezımu evin 
de haal.alara her tnrıll enjeksiyon ya 
par: Öömer Rll§tUp&fB 110kağı numa. 
ra 3t TC§viklye, Muradiye. 

• Ticarethane ve mllesseaclcrtn tıau 
ka, gQmrOk YC kambiyo l§lcrlnJ mU 
kemmel bir surette bıı.iarablllr bir 
genç iş aramaktadır. (Droç) remzine 
mtıracaat. 

~ 17 yaşnda ortaokul mezunu, rt. 
yazlyt>.sl kuvveW bir ı;-eııç tı ara
maktadır. Be§lktaş vaıdıı~e Ak. 
tar 110kağı numara 25 e mQraacat. 

• lılM blre kadar okumuo. ~mdl 
Blbhlyr mektebinde okuyan blr genç 
tatilde çalıp.bileceği bir Jf aramak. 
tadır. Y&ZIBJ eart n olruııaklıdtr. Kot 
camustatapqa caddefti D&ntpaoa 
Tarhana mektep aokatı 21/1 A.H.V. 

• ı'I yaomda 1lııe .2 de k1rıUle8UI blr 
genç aramaktadır. Ya&ıa gUze1, 
riyuıycıd lm"netlldir. M. bir 0<!79U. 

çaııp~Ur. (Çatrşkao Tll.rk) i'emz1ne 
mtıracaat. 

Aldırınız;: 

A.ptıda nıwntan Ju:dı cılllt .. 
lal~ •am.1.a.rma ,.. 
mektuplan ldaı-!J-•O"'tsıı. lııN'Sb 

9ababWı ötleJe kadar "fa ... 11 
.. ılCMU"a aldrnwJan rtca ....... . 

(P&k 81) (8. 3) o(K. M.) (F. K. 26) 
(Qevik 155} (Tekyıldız 3) (Nesibe 31) 
(Bayan AfÇI) {Hadiye) (2092) (A.25) 
(Öğl'ctm"n) (Gönül 5) (S.207.A.) 
(Erol) 

(K.12) (Yılmaz) (b~ctmc11) (Arjan} 
(R.Ç.35) (Y.A.) (;.!nr) (x.N.) 
($. 207 A ,) (Erol) (Ka:>.aııç) (Faik) 
'(Kazanç) (Jralk) (Ytlk8ek) (Tel) 
(Ylllmek) (Tel) (F.M. 07) ("Sevim" 
remzine m ktup yazan N. K. nm nl· 
drrmam Içln hlr mektup bırnlolmışt.:ır) 
(F.K.R.l (KUı;Uk 204) (Sumer) 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
8. 7. 9-11 salı a.k§ıımı Doğanı:ıln't

da. 9. 7. 941 çarşamba akşa.mı Bağ 
JarbMt Ha.lede. (Aasılzndeler) Ko
medi 3 perde. Halide Pişkin te.ın· 
sillerc lşti:mk edecektir. 

--0.-

Beyoğlu Halk Sineması 
Bııgiin m.aUno ıı. de, gooe 8.SO dıı: 
l - Makine adam. Sert TelanUi 

birden. 
% - Dolu dizgl.a. (K~boy). 

s - lWkl. 

ANALiZ veTEOR 

Pr~u .QrJ!:.PARF tT: 

Latince "plıuı quam perfuct.um'* 
dan nlınmrş olnn bu znman umu
miyetle mazide vuku l:ıulmu§ iki 
veya dnhıı fazla hô.dise nrasındn 

bir takaddü.miln mevcut olduğunu 
bildirir ve çok defa "pa antErl . 
c>ı.ır. yakın ma7J" yerine kullamlrr. 
l"nknt aynı zamanda "impaıfalt. 

hfil 1 k YC'"I • nde oldı.Ju gibi de. 
vaın "e\ a t clıeıı ur if '1e eden hfı. 

1 
diselerı de anlatme.k :için kullanı
labilir ki bu nokta da ~·akın mnr.i 
11" t ı~ a\T&ltk g&.ıterir. 

'.ıı• ~ ;;li b'r cümlede, isterse 

1 
tn.1>i l-!r c.ımlede lı:ullıuiılmış olsun 
b('men tlarma hAd.lsderin h.r te. 

sclsiilün.ü ifade eder ve lbu müte. 
eelail hadiseler içinde bir t.aka.d. 

oüm keyfiyoUni canlaııdırtr: 
a. Elle rcınarqun. qu'ellefl etai

e nt b:ırricadees dcpuis peu, et 

qu'on y avaıt pratlqulı dee a.rclıcre. 
b. J'avai.s A peine ııdıevc mon 

repae qu'un visitcur cntra. henüz 
yemcığiml lbltirmlsUm ki bir ziya. 

retçi içeri girdi. 
Tn:bt lbir climlede "si" şart eda. 

tından sonra bir ihtimal fikrini 

beyan eder: 
Si l'avfateur Ctait monte 50 

metres plm~ hırnt. il battait le 

record du monde. e~er tayyareci 
50 metre daha yU'ks~Lscydi dün} a. 

rekorunu kırıyordu. 

5 T E M M U Z - 1941 -
fil~ E 
EKTiM 

3 • Yazan: Dr. Hans Henkel 
)< 

Tanlcı bırak"arnl{ piyade.m.izin 
bulunduğu barika.Ja gittik. Bu. 
ı-uda P3detli bir yaDglll hükfun 
sürüyordu. &>kağa. y-...nan evle
rin d::.mlan yooııyor, alevlerin 
ar ... smda makineli tUfck Jrurşun. 
lan ı~hk ~aı'tf.lk duvarlara 8.1.p. 
lamyordu. Manzıra hoş değildi. 

Geriye blr kaç esir götürmek 
iniyen ı:tl piyade ça'vuşu biraz 
ilc.rido yore yıkrl.dılar. Esir edi_ 
len Fransızlar bunun üzerine 
yanan bir evin kapı ka.n.:-ıtlarım 

ı;ökerek yaralıları taşıdılar. 

Fransa h.ari>i,çok ağır ve şid. 
detti bir h2.rpti, fakat .;nsaıılık 

hisleri daima galebe çalıyardu. 
lki düşman orduya mensup er. 
lerin lfurşrlrkh ya.rdmılamu zik
retmek ?aznn gelime ciltler dol. 
durmak icabeder. Esir kafilesini 
takip etttk. tik hatlarm 150 
metre ~risindeki bir evin öntin
de hayretle durduk. Kadmm bi· 
ri, siikQnctle öğle yemeğini ha.. 
zırlıyordu sokal~ta ise çocukları 
oyooyordu. 

Cesur kadına bazı sualler so
rarken barikaddan tir ~avu~ ge_ 
lerek orasının ceher.ncnıe döndü. 
ğUrrii anlattı, ve ilave etti: ''Dün 
değil evvelki gün da't1a berbat 
saatler geı,.irdim .. , 

- Nasıl? Lille şehrinin önür .. 
de miydiniz? 

- Evet, yirmi kilometre g~ri_ 
deydim. i\tuhareJ ~ esnasında 

mangamı kaybettim mangaınt 

ararken a:;:ınıd:ır. bana doğru 
gelen zen.:i askerle,.i g<-rdüm.. 
Hayatını.da bu kadar sür'atli koş 
tuğumu hatrrlamıyonım: Mim 
la.yun! 

- Yalnız mıydınız? 
- T&UüUfüyle ynlı117.dı.m . Us. 

tetik düşman istikametinde koş. 
malt mooburiyctindeydim. Kera. 
talar ise peşimi tıırakmıyorlar_ 
dL Vaziyetin fenalaştığını gö~ 
re:k kendimi bir bataklığa attım. 
Çamura saplandım. yalıvz omuz_ 
larımla b~~mı dışa.ndaydL Ö
nümde bir çatı va:rdı. 7..encllcnien 
lbiri k0$3l'ken üstüme bastı fa_ 
kat ibeni görmedi. 

- V.a.y canına diye cevap ver. 
diın. Peki soı:ı:ra na;;ıl dön<l iltrlt: ~ 

- Dömn~ğe ihtiyaç kalmadı. 
Bata1Jtl-t.a. old frum gibi kaldım. 
J{rsa bir ?.allla.n geçmeden ze.nct 
lcrden birinin geriye döndüğünü 
gördüm. 1leri mi.üre7elerimizden 
brriyle karş1laşmış olacaktı. Çok 
yakm bir mre:ıfeye geldiği za. 
man ateş ettin1. İ!tincısi üç.üncü_ 
sU ve dördllncüsünU OS:iylccc 
gizlendiğim yerden temizledim. 

Birde ne göre~im: man-rramın 
efradı bulunduğum yeı e gelmiş. 
!erdi! 

Bu cmıada dal' sokaktan bir 
topçu subayı geliyordu. Ateş es. 
nasında resim almak mediğimiz 
için topların nerede mevzi aldı
ğını sordu. Yanlarına gidemiye_ 
ceğimizi söyledi. Yollar düsma
nm kesif bir at.esi altında bulu. 
nuyormuıı. Verdiğ·im cevapta. 
ibizi hiç ibir tehlikenin vazifeınıi_ 
?.i yapmaktan menedemiyeceğini 
söyledim. 

- Şayanı te'brik::.in z! diye ~
vap verdi. 

Hakikaten şayanı tebriktik. 
lcalbettiği za.mnnlarda. stukalar. 
la uçuyor, ertesi giın tankla_ 
rın 'içinde seyahat ediyor, tek_ 
nik eratın inşa ettiği köprüler. 
den ilk evvcl lbiz geçiyorduk. Su. 
bay 'kendisine bunla.n söyledt· 
ğim zanıan talihimizin açık ol. 
ma..,ını ve ilk fımatta kendi ine 
güre! bir resim gönclernıomizi 

rica etti. 
Bataryanın bulunduğu yeri 

taıif e.tti ve ıben, yanıma ibir 
başçavuş 6larak direksiyonun 
ha.sına goçtim. Braz ötede ibari_ 
kadın bulunduğu sakağı astık, 
.::ağa doğnı lcrvnlaral\ tbizi topla. 
rm lbaştna götürecek olan demir. 

)">hma. vardık. De'miryolunu ta• 
kThen ilerl 1.:en bir marşandiz 
gan ile Jm.rşıhı.şt:ık. İstasyonun 
etrafı Fransız askerlerinin ceset 
teriyle dolmııştu. Oıtalığı kor·. 
kunç bir Bli.k1lnet Jraplamşı. 

Bir fısıltı bile olsun duyulmu. 
yordtL Açık ve parl:ılt gözlerle 
bize !bakan cesetlerden korktuk. 
Manzara hakikaten kor~u. 
Gerisingc:ri dönerek ilk çıkan 
yan sokaldardan birine saptik. 
Otuz kırk metre ııerlemem.iş.ken 
arkamızdaki evlerin pencerele
rinden U7.erimize ateş edildi. 
KuTŞUlllar tam arabanın Urerin .. 
den geçiyordu. Gaza bastım, ve 
saatte Seksen kilometrelik bir 
'bir sür'atle zig mg gitm.eğe ba~ 
ln.drm.. 

Hemen llk cı'kan birso'kağa. gir. 
dik tehfüceyi atlatm~lk. 

KÖY SOKACININ 
SOLUNDA 

Lille şehrini dolaşan bir eo
seyi intihap ettik. Tahribat na.. 
mına bir fiCY olmadığı halde 
yollarda kimseler yok ve evler 
terkedilmişti. Biraz sonra şehrin 
kenarında. garip bir manzara ar· 
reden bir k' ye girdik. Ana yo .. 
hm 63ğ tara...Dı olduğu gibi du· 
nı~ ordu sol ta.rofı ise enkaz yı. 
ğmı haline geçmiş ve dlimdüzdil. 
Ç.Ok enteresan olan bu manzara
yı filrrJo terl>it etmek için bir e. 
vin birinci katına anak iste ... 
dik ve evin bodrum kapısını çal• 
dtk. Kimseler cevap vermedı. 
Biraz sonra kapı aralığından 
yaşlı bir kadm göriind. Karşısın .. 
da Alman ünüormalarmı g~A.m
cc son dakilrnsım geçirdi ı ıı 
nnn:nOO r<>k Jc.,,...kudnn tH-

ıpa_şladı. Gülmeğe il:>:ışladık ve m. 
yetimizin bir kac zararsız resını 
çekmekten ibaret olduğunu söy 
ledik. Korl~-udnn 11aıa. titrediı!i 
halde bizi birinci kata çrkardı. 
Kadının anlattığına göre köyden 
bir Fransız zırhlı kıtası geçer. 
ken Alman tayynrclcrlnn tnnr
ruzun:ı uğramış. Benzin nakle. 
den kamyonlardan birine vuku 
!bulan isa:bet neticesinde d:ğı.:r 

bütün lbenzin kamyoları bet hn· 
va. olmuş. Kamyon tam ovinin 
öııündc infil!l.k ctrniştı. Cenuba 
doğru esen siddetli bir rüzgftr 
yangını cenuba doğru y<>ymış. 

ve an:ıyolun solundaki bUtiln bi. 
nal arı mahvetmiş. Benzin ka •. 1. 

yonlarınm aksamı ıcağm tesir 
yüztinden erımiş bir bal\le trafo 
dağılmıştı. Bütün bunları tcsbit 
ettik. Kadına teselli veric.1 söz.. 
lcr söyledikten sonra yolumuza 
devam .ettik. Gıttik :e yaklaşan. 
top sesleri duyarak sesin geldi
ği istikamete ılcrlcdLk. Kıtaları. 
mız tarnfmdan işgal edilip edil· 
mediğini bilmediğimiz mahalle. 
lerden f'CÇt! ~. 

Tehlikeli bir mmtakaya gır
mcden civ ..n dumünle adam.akıl. 
1ı tarassut ediyordum. Ufak bir 
dikkatsizlik esir olmamamıza \'<' 

ya ölmemize sebcp olabilirdi. 
Ni'ıayet L 'ile ~hrini bütün 

gem 1ı 1yle göreb•leoeğimiz bı 
mevkie gcldik. Şehrin muh.telı 
~erlerinde yangınlar çıkm.ı.c:. e 
iya.h bulutlar yült.SC!iyordu. t" .. -

topun mevzi aldığı bir ~yll'Q 
vardık. 

Kısa fasılalarla r.te..c:. ediyorlar· 
dı. ("..ayırın biraz ilerisindeki e· • • 
tarassut sulm.yı bulunuyordu. 
Tarassut ~ uabyınm bulunduğu 
yerle bat.arya a.rasma telefon yJ· 
pılmışt.I. Telefon telleri açık )en. 
cereden çıkıyordu. 

Film ~eoeğimizi anlayınca 
çok gü7..cl endahtJar yaptıracaP 
nı sövledi. lkıbin metre uzal<tnltl 
J,anahn üze.rinde ıbeyaz bir ba.t 
gibi görünen bir köprliyil işaret. 
etti. Toplar köprüye ateş ediyor· 
lardı. Köprü ancak evin pencere. 
sinden ve toplarm bulunduğı.: 

mahalden gozükilyordu . 
(Det'an ı oor 



e 

' 
Er~i gün erken kalkmak 

icap ettiğinden o akşam saat 
onda yatmağa karar vermiş. 
tik. Harinin, yatağa girer gir. 
mez derhal uykuya dalmasına 
çok müteessir oldum; zira bu 
bir nemketsizlik değil miydi~ 
Ben de bir taraf tan bu neza. 
ketsizliği düşünürken diğer ta. 
raftan uyumağa gayret ettim. 
lkincısine ne lc:adar fazla teşeb 

~-~lııılıCl.1#1'..~ 

~ 

toa1 v~ sıra ile tunlar önüme 
çdttı. Kanepe, ickenıl~. tekrar 
ksnnpe • haibuki odada bi' tek 
karıopc bulunduğunu pe.kal; 
hatırJayomm. Çaresiz, bir sw:l 
iskemleye çarparak yeniden 
masaya ulaşmağa muvaffak ol 
dum. Lakin ne yazık ki, masa, 
müdevver olduğu için bir hare. 
ket noktası olarak işime yara. 
madı. Bu sebcble ikinci defa 
o mcşum masadan meçhule a
çıldım. Biraz ileride, bu defa 
dikkatsizlik yüzünden ocakta
ki kendili devirdim; döşemede 
onu arayayım derken bu se
fer bir sürahiyi düşürdüm. Ken 
di kendime: 

~ ~~~~~LJ 

ark Tuen ·in "intibaları ,, ndan 

Büyük Milli Roman l bir gece 
-8- azan: AH .UT ATITLA AYKUT 

Canip bey Necmi il lhsan 
büs ettimse o nisbette sinirle. 

Şım gene derin uykusuna dal. 
ve J{ ye e 
N . enıali kapıdan karşıladı. 
ecınıye evı~ diye ku-,·Jn

Yıp •· '-<14\ .... 

di. Sofrada servi.si kendi yaptı. 
Çok gilml yaptığım iddia ettiği 
Çerkestavuğunu kendi eliyle da_ 
ğrttı.Bu adamın hayatı cidden 
bir romandı. 1 lem o kadar kan. 
şık maceralarla dolu bir roman 
ki.. l ı::kodrada başlayan Mosko. 
va B::ıküde biten bir serancam .. 
Kimleri görmemiş ki.. Kimlerle 
tanışmamış ki. Çann sofrasında 
ye.."llek yemiş.. "C.rerenski'' ile 
dostluğu varmış. "Lenin'' ona 
kaç defa iltifat etmiş. Velhasıl ha 
yatı esrar dolu bi'r adam. Bir a. 
ıalık : 

niyor gözlerini kapayamıyor- f f h 
mıştı. Diğer tara tan are ta -

dum. taları kemali afiyetle kemir. 
Türlü türlü düşünceler, en d Jk mekte devam ediyor u. incı 

garip ve ihtimal verilmiye • 1 ki l 
cek mevzular etrafında bir sü. pnbucumıa yanlış 1 • a ayna ar. 

olın °P"rken göıfori dolu, dolu 
b u: tu. Ne aliooruı.p 'bir damdı 
u .. 

. - Ay, Sen ne kadar büyümü~ 
'un T • 
ob .. e nonoş. No dodoş şey 

dan birine tam isabet kaydede
rü fikirler beynimi sarıyordu. rek kırdım. HC\ri tekrar uyan. 
Bu vaziyette bir saat geçmişti. dı .. ses rıkarmadı. Onun bu 
Çok yorgundum. Zihnimin ya. ~ l ı 

1 nuşsuıı, Ve kendisine bu can. 
1 ernm •· . 1 getirenlere dönerek: 

ı-ı -:- Bey karde§'crim diyordu. 
h-.~~nımı hoş görün .. Elini gö. 
~ hIZasına getirerek: 

d - Ben bu yumruğu bu ka. 
arcıkk 

~e: en ta.nırnn. Ve Necmiye_ 

değfi ~ d? amcanı tanıyorsun 
nu. dıye soruyordu. 

ed Nec:ıniye günlerdenberi devam 
da en baba hasretini sanki !bir an. 
ka ~utnıuş .veyahut ona birden 
la~-.nıu.~ gıbiydi .. Kendini kol_ 
• ünq a.rasm~ attığı ad1mm göğ. 
l-'etle e ~unıs, sakin bir teslimi_ 
ibi rdS:Vllnıek, okşanmak istıyor 

de -~hı ... Ve bu arzusunu ·diliyle 
ız ar ediyordu. 

ı:-ı; Ah .• Sız nı? kadar ıyisinız .. 
C . baham gibi diyordu. 
be~ıp ona daha müjdeli bir ha. 

"erdi. 

o; ~n. Zeynclfıbidin efindiyfo 
) e rl..n. Ba.'banı yakında tabii 

e tireceğiz. • 

Fe~~Ynel~bidin efendi Dam t 
gibi b ~anm adeta aıkıl hocası 
o:r··?.e ır ~ydi. İki arkada.:; göz 
j g ldıler. Canip bey aradaki 
tı:1ıfam ve ·· '- . 

1• Fnıpııey ı derhal gi
4 

- Benim va tar .... .rverr ~. 
d ~ be,ki şüphelendiniz.. 1!g~ml • rn~. alruz temin ,.,,,.._. 1• 

• '<"U"' un 1ti b 
ıın bu insanlarla tt-nı e. 

aııcık iltı"zam d asım bir I Ir ... 

d ~arın muhitine sokuıal'ük 
t~şuncelerir.i öğremnek. Ve hat 
r" tasavvurlarından. programıa: 
ından, yalanlannd3n haberdar 

olarak 'bizimkılere ınallım t vre 
tnck.. • 

h J(eın.a] ve I h.:mnd~ u} anan FIÜp. 

e, ıbu kat'i: iza.'ıla d-H"'.:'llnıJ" Ca n· --e> ~ -

i~P lbeyi dahn. takdıre Iıhrrk bir 
!:an lbulmudnrdı. H.ıyrıye ha

ıııın r t . d. 
Od ge '~ ~ 1:'1~cmıveyı ken. ı 
\._ !U3ınn goturdügiı zaman Canıp 
ucy: 

lll.- ~yl~r dedi Bu g!' bet"İm 
b.'safııını ıniz Şbyle baş ba a 
d tr ge\.-c :vaı::arız .. Bu ntqam cıd. 
sen bahtiyarım. Bana bu saadetı 
~ ıı w•tı ... diniz Necmiye beni.m 
'le bil' cvır.~ 
l a.urm.dır. Yilk' uzun. u. 
un teski m 11 l . -lerden bal . aı;a ar an.. hıkaye_ 

0 
ııs açmıştı .. 

gece Canip bey rnic;afirlcri 
~"rC'fıne h · 
ziyafet ~ıY.aten mtike11ef bir 

'ercı.. F ~ha.lfı.de neşeJ'y. 
-~ --

- Tarnorrı 
'•Unan par ~ Amcamın her 

rnagında ta d ... .. 
'tiklerden b' . B .. şı ıgı} u-, ırı. u Yu ....... k 

sine babası hed" zugu en 
),.JC' a b ıye etmişti. O 

~ urnya çok ya. 
n > ı )er c oturu"o . l 
., J r, ıy e 

uk Evet, prensesim! iki bu. 
ııu "aİ at o~ede Tunrı ıoyları -

_ ın hı koyde oturuyor. 

:ı4nı1 ~~den dahi:l uzafa kaç -

-Bu 
~f." 80:> li 1•un sebebın1 simdı sı. 
or ' ~ Yernem. Cok rıkmda 
•. lbın 6 d b 

t'ı~· . ır en ıre nacıl d" 
~nı k ~ -

le Ror ~·e. ıştıfirnr ho; ı et. 
l'Ct'ı.ııın '> . . 

- p 
tı v , ,. tı'le ın > Sa 
kn 'l'l k . nı k ı "< ..,, c E er 

nk· · 
.ı •lan! ~ı 'arsa 1en "'t 

- Siz de (M. M.) da çalışıyor 
sunuz değil mi depi. 

Kcmıal mahcup ve biraz çe. 
kingen: 

- Aman beyefendi dedi. Bi. 
zimki eorbada katığımız bulun_ 
sım 'kablinden bir şey .. Bu vata
nın evladıyız. Onun büyük ve 
şiddetli ıztrrabr hepimiz mUtees
siı ediyor. 

• - Ona şüphe mi var. Hem biz 
Cl..rtık ihtiyarlndck... Si71erle ö
ğünüyoruz. ve sonra bütün ya_ 
pılan gizli işleri bilen bir adam 
tavriyle sordu: 

- Nasıl; faaliyet semereli bir 
şekilde devam ediyor mu ibari? 

- Evet daha geniş bir şekilde 
ve Anadolu için faydalı bir su. 
rette ilerliyor. 

- Rüştü baba dey~ bir zattan 
bahsediyorsunuz. Bu arkadaşı 

tanıyamadmı. İhsan biraz hay_ 
retle: 

- Nası olur efendim. Her
halde tanıyacaksınız. ··sultan 
0Bman1a'' "Reşadiye" yi tn(filte. 
reden teslim almak için bahriye 
hevetiyle Londraya da gitmişti. 
Kendisi bir deniz kurdu ve lbir 
kazancı uc:tasıdır. Yiizbaşrlıktan 
nıütekait. 

"vurdum duymaz., ığı nası 
rısı uyuyor, diğer yarısı da meç Ali h 

bebd sinirjme dokunmasın, a aş. hul bir 8C en dolayı uyanık 
kına? Onun için kendisini Ü. duruyordu. arada sırada tatlı 

bir uyuşukluğa tutuluyor, fa. çüncii defa uyandımiaktansa 
en aa0~1r işkencelere tabi tutmakat korku içinde uyanJYor, yor 

gunluktan bitkin vücudumun yı tercih ettim · 
ıstırabına rağmen derhal·yata. Nasılsa bir müddet sonra fa. 
ğımda dikiliyordumr. Sonu, di. re susmuştu, ben de uyumağa 
bi olmıyan uçurumlara düştü. · hazırlanıyordum; derken bir 
ğümü görüyor ve deh§et için. saat calmaya başladı. Sabırla 
de yataktan fırlryordum. vlfru~arını saydım. Bunu bir 

Nihayet derin _bir uykuya ta- başka saat ve kilisenin çam ta. 
kaddüm eden gayet tatlı bir u. kip etti. Ağzımdan kelime bile 
yuklama hissettim. Fakat. .. ay çıkmadı. Fakat h~ çeyrek 88; 

Allah kahretsin 1 Bu da ne} atte de vuruşların tekrarlandı. 
Uzaklardan, çok uzaklardan ğmı duyunca 0 gece uyumanın 

imkansız oldug"' u. nu anladım, gelen bir gürültü yava§ yava§ 
yaklaşıyor, büyüyordu. Evvela Aklıma hoş bir fikir geldi: 
bunu. kopmak üzere olan bir elbisemi giyip dışarıda şafağa 
tufan başlangıct ~andım. Sonra kadar bir gezinti .yapmakla bu 
kulağıma motör sesi gibi geldi korkunç cehennemlerden, bu 
ve nihayet ... odama girdi. O za kabustan kurtulmuş olacaktım. 
man farkına vardım. Bütün bu Söyledim ve derhal tatbikata 
marifetleri yapan alelade bir geçtim. Karanhğa rağmen şip. 
fare idi. Bir aralık ses çıkar- şap giyindim. Hepsi güzel.. 
maz oldu; lakin nerede} Ak- ama, aksiliğe bakın, bir türlü 
Jrm bu .. gırç gırç.,larda idi. Hat çorabımın tekini bulamıyor. 
ta az sonra bunları saymağa dum. Ayakkabılar pek umu • 
ha§ladım. Bununla beraber, Al rumda değildi. Alt tarafı terlik
lahm gazebi mütemadiyen ça- !eri mi de giyebilirdim. Lak.in 
lışmak niyetinde değildi. Ara.. çorapsız... haşa l Bunu aklama 
da sırada mola vermek ihtiya.. bile getirmek istemem. Zifiri 
\..uu rıısseaıytııi.lu. Buııcı son =ıatra11lrkta eınekffyc emek liye 

derece öfkeleniyor, senfonisi- çorabımı aramaya başladım. 
ne tekrar ba§lamasmı sabrrşız.. Ayak ve ellerimin altında dö
lıkla bekliyordum. Bu işkence. eme gıcırdıyor. başnnla ... tc. 
den kurtulmak için beş, on hat mas ettiğim eşyalar gürlüyor. 
ta yüz dolar venniye hazırdım. du. Odamızda o kadar çok mo
Nihayet mali kudretimi aşan bilya bulunduğunu bilmiyor • 

- .• imdı teşkilatın şefi lbulu- bir bahşiş vaadederek vaziyete dum. Adeta iki - üç ailelik eş. 
nuyor öyle mi? geldim; gene olmadı. Çar§af ve ya: iskemle, iskemle, her ta. 

örtülerle kulaklanmı tıkayıp rafta iskemle. Kuvvetli kafa 
- Evet. 'lhtyar bulunmasına harici dünya ile alakamı kesmi- vuruşlarile mevcudiyetlerini 

rağmen hala hepimi2Xien dnha ye uğraştım. Nafile! Kulabm- tesbit edince hamallar gibi söv 
~~z~a ça.Jıı:;abilen ve bilhassa ken. da eu ki.içük sesi bile büyüte. meğe mecbur kalıyordum. Ço. 
k sıne verilen baba srfatmı haki- cek vasıfta bir mikrofon var. rabım meydanda yok! Aramak 
nı:n iftiharla taş1mağa layık. mış gibi gürültüyü daha fazla tan usandım; tek çorapla soka. 

teıem bir zat. 
N duymaktaydım. ğa ç ı k m a ğ a k a r a r 

Bu c::e ~tu~~r d~niz~ Dayanamadım. Böyle vazi. verdim. Fakat nasıl oldu ela 

Kınu~t bir ce'::pa :~em:ı:. yetlerde kimsenin asla ihmal sağlam kalan ikinci aynanın ö. 
a., ....... çıhk · . etmiyeceği dürüst bir hareket. nüne gelmiştim? Esrar! Öyle 

her ne ~kildeı~;~c k~ulun~nlar te bulundum, . Dikkatle nişan ansızın kendini aynada görün. 
olsukn.~ulunduklarıc~e~m~;~= alarak var kuvvetimle pabucu. ce ödüm patladı: Siyah bir ze .. 
mc ıçın ~t'efleri •.. . • mu hedefe fırlattım. Lakin o minde kapkara bir surat! 
vermiş bl.ılunuYorlar~~nne söz da. konacak hedef yokmuş gibi Dört duvar içinde yolumu 

- Af buyurunuz Canip doğru Harinin üzerine düşüp şaşırmış kalmıştım. Şimdi siz 
Bu sorgunuza nıaaleser dotJ;Y· uykudan uyandırdı. Evvela bu de söyleyin, Allah aşkına, bu 
cevap. verenıiyeceğiın. Çiinkü~nı 1 na memnun oldum. Fakat Ha. vaziyette cihet tayin etmek ka. 
Canıp bey dertıuı: rinin zerre kadar kızmadığını bil mi,? Odanızda iki ayna var. 

( görünce fena halde canım ~ıkı! dı; ben, bunlardan hangisini 
Devamı 1Jl'.lr) dr. Birkaç dakika içinde arkada kırdığımı nasıl anlıyayım? Ge-

kaçmağa karar , erdin" b 
b ızse, u 

gece yarısını ekleyinj7 ve sa 
km uyumayınız. • 

!V!uhtcdi Ali bundan sonra 
y va ı..a şunlcırı anlattı: 

_ _ Hen, padişahın emriyle 
bu .,.ece ycırısmdan soııra etrafı 
gozıeme~e çıkacağ~m. Yola çı. 
korken, buraya ugrar ve seni 
de atıma alınm. Çünkii benim 
gidip geldiğimi kimseler gör • 
nıez. Bu suretle sen de esaret. 
ten kurtulmuş olursun 1 

_ f ekalu Geceyarısı seni 

bckliycccğim. 
Muhtedi Ali gider gitmez, 

:\farta hazırlandı. Edirne hul. 
yası zihninden birdenbire si · 
l;ndi. Vatana kavuşmak, esa -
retten kurtulmak ümidi ona 
her <-c>yi unutturmuştu. 

lYazan: lskender F. SERTELLi 
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bulan vatana kavuşmak arzu -
s.u onu pek çabuk harekete ge
tırnıışti. 

Marta: 
. - Eğer amcamın yüziiğünü 

gorrncseydim, bu adamın söz
lerine inanmazdım. Fakat Müh 
ted· Al' 1 1 esasen bir Macardır. 
hakiki dininden · d'· eli~· · .. onme gını 

Marta o gün akşamı zor etti. 
Çadırda sabırsızlanıp duru • 

yordu. 
Gece yarısından biraz sonra 

Mühtedi Ali gelecek. Martayı 
atma dlıp, etrafı tarassut baha. 
nesile karargahtan uzaklaşa -
caktı. 

Ali, ona: 
- Amcanız iki buçuk saat 

şimalde bir köyde sizi bekliyor. 
1tlı "''1 k brnaRa. hazırım. Usan 

~ - f,t u e ar,.ttc-n .. 
, "h ~': _nrnc:ınızın <-mrivle 

ttı .... tıı kl· t . . • 
·•. r ~"r k r amm ıstıyo • 

atı <ıurettC" b<'nimle 

1\ ı arta artık ne Rüetemi dü
şümiyor, ne de Edirne sarayı -
na gıtmeyi tasavvur ediyordu 
Kafasının içinde bir anda yer 

buna uç kere istavroz cıknra -
~ak i:iraf e~ti. Yalan söyleme _ 
ge m.:-cburıyeti de yek. Am • 
cam beni kurtannak istemiş .. 
Eğer buna muvaffak olursam, 
gidince ayaklanna kapanaca _ 
ğrm. 

Demişti. Yalnız Martamn 
zihni bir noktaya takılıp kal • 
mıştı. 

Mühtedi Alinin: 
"- Çok yakında ort.ıhgın 

Nakledan : L. L. 
rei basayım derken duvara da. 
rinden kaldırıp duvara daya. 
dim. Mübarek, tiıfek patlama. 
sı gibi şiddetli bir gürültü ile 
döşemeye yıkıldı. Dikkatle ye. 
rimden kaldınp duvara daya • 
dım ... tekrar devrildi. Bu da 
bir müddet devam etti. Bende. 
niz, itiraf edeyim ki, gayet ter. 
biyeli ve nezaketli bir adam ol. 
duğu:n halde, kendi şahsımdan 
korkmasaydım, riiyamzda bile 
duymadığınız küfürleri benim 
ağznndan bülbül Ötİ.İ§Ü gibi 
duyacaknnız. Bereket versin 
Hari buralı değilmiş gibi mışıl 
mışıl uyuyordu. Oda kapısını 
bulmak için duvar hizasından 
yürümeyi denedim. Daha ye -
rimden kımıldamamıştım ki, 
duvardan bir tablo söküldü. 
Müthiş bir gümbi.irtiı ile yere 
düştii. Hari gene zahmet edip 
uyanmadı . 

Bu defa odanın tam ortasın
daki müdevver masayı bulma. 
ğa karar verelim. Oradan yata
ğıma dönüp bir yudum su iç. 
tikten sonra uyuyacaktım. 

Duvar kenarından hareket 
ettim. Başımla masayı bulun
ca kalktrrn. Kollamnı ileriye u. 
zatarak karyolama doğru yürü 
meğe gayret etti. Evvela bir is
kemle, sonra bir duvar, bir bas 

- Ha, buldum 1 diye sevin
dim. 

Meğerse siirahi Harininmİ§. 
isabete ve tersliğe bakın ki, 
ağzına kadar dolu olan bu sü. 
rahi, sahibini baştan aşağı su 
içinde bırakmıştr. Bu soğuk ve 
nahoş duştan dehşet içinde u
yanan arkadaşım deli gibi ba
ğmnağa başladı. 

- İmdat! Hırsız varl ko • 
şun! 

Biraz sonra ellerinde mum
lar tutan pijamalı birtakım kim 
seler odamıza girdi. Ancak e~ 
raf biraz aydınlanınca, yata • 
ğımdan yarım günlük mesafe. 
de olduğumu tesbit edebildim. 
Müşkül bir zamanımızda der .. 
hal yardımımıza koşan bu iyi 
kalbli ve mütecessis baylara 
meseleyi izah ettikten sonra: 
yürüdüğüm mesafeyi kayde
den alete bir göz attım. Tamam 
kık beş mil kntetmişim. Hay • 
ret! Maamafih üzülmedim, zi
ra maksadım da bir gece gezin. 
tisi yapmak değil miydi? 

Bir Deli Kızın Hatıra Defteri 
- Bir genç kız.ı timarha neye dü§Üern esrarengiz 

ve acıklı bir aşk nıacerası -

Yazan: 
lskender F. SERTELLi 

Türk sosyetesinde yüksek 
bir mevkie namzet olan Ley. 
la, hayatmm en körpe ve 
en ateşli çağında bir de~bi. 
re neden çddırdı? 

Leyli kimin kmdır ... ? ve 
timarhaneye nasıl düştü .. ? 

AJk ... 
lsbrap ••• 

işkence .•. 
ve niha. 

hayet ölümle biten heye. 
canlı bir macera ... 

8aldo vo bohranııı~ geçen gfuılcrtıı. 
don bJrtnde LeyUI, muhıırrlrtmır.e. 
ocıkh hayatmm en mııJtrem ve m.. 
mrengl.z fhnbrmı nıw'l tüf 

Tanınmış bir aile kızı olan Leylanm, ailesinden bile gizle.. 
diği mahrem hatıra defterini karilerimiz bu sütunlarda me. 
rak ve heyecanla okuyacaklardır. 

YAKINDA 

EnSon~ k. a 
GAZETESiNDE 

birdenbire nasıl deği~tiğini ve yumadı. Yatağına uzanarak 
karıştığını göreceksin!" bekledi. Acaba Mühtedi Ali 

Sözündeki manayı Marta kendisini aldatmış mıydı? 
bir türlü anlayamamıştı. . M;ı.rtanın kafasında • saa!· 

Acaba haçlılar ordusu yeni- ler geçtikçe - buna benzer 1bır den yardımcı kuvvetler alıp sürü istifhamlar kıvnlıp ka 1 • 

Türk karargahına baskın mı yordu. 
yapacaklardı} _ Ya padişah bu a~amı. 

beni tecrübe için gönderd~y~? Marta buna da ihtimal ver. 
miyordu. 

Müttefik orduları perişan ol. 
muş, krallan ve en meşhur ku
mandanları Bizansa güçlükle 
kaçabilmişti. 

Böyle bir vaziyet karşısında 
hnçlıbrın yeniden bir ordu dii
züp Türklere saldırmasına im
kan yoktu. 

O halde Miihtedi Ali bunun 
la ne demek istemişti? 

C..ECE YAR LCilNDAN 
SQNRA .. 

_ Ya Doğan Bey benı goz 
hapsine aldırdıysa? !.. .. . 

Bunları düşünerek Muhtedı 
Aliye söz verdiğine pişman o. 
lan Martanm endişeleri gittik. 
çe derinleşiyordu. 

O gece Ali gelmiyecek o -
Ju.ntG. muhakkak ki, kendioini 
denconıi} ,1hıC".aklarciı. Bu tak • 
dirde ~fortn çok miışi.'.ü] vaz.i . 
,eı-e <ı:"ışecckti. Bunia.rı dü9ün
dukQI'!: 

Ke,ke bc.ş bu1unmB.SJ'I t•. 



tali in 
nutku 
Tas Ajansı 

~ıın metni verdi 
(Baş tıırafı dünkü ayıda) 

Dahilde alınacak 
tedbirler 

Bütur. mesaimizde Kızıl Ordu · 
ıun ger··ini tııkvlye etmek vazife. 
tini evleviyetle ifa ve bUtün mti
'SSeselerde dalın fazla çalışarak 
Jaha çok silah, mitralyöz, top, fi. 
jek, obtis ve tayyare imalini te . 
min etmeliyiz. Elektrik fabrikala· 
rmın himayesini ıslah etmek, ·e· 
. efon ve telgraf muhaberatını ko
rwnak ve mahalli dafi bataryala
rmı tanzim etmekliğimiz liiz:mdrr 
Geri hizmetlerinde intizamsızlığa 
sebebiyet verebilecek hareketle 
re, firarilere, panik 8.millcrlne, şa· 
yia çıkara.rilara kıırşı aman.sız dav
ranmalı ve casıwların düşman ve 
avcı taburlarnnızıı seri yardım -
larda bulunarak düşman para.şUt
çUlerini imha etmPJiylz. 
Dtişmanmuzm, aldatmak ve yan 

lış haberler yaymak hususunda 
hain ve kwnaz olduğunu hatırlat
malıyız. Bütün bunları he&ba ka· 
tarak tahrikatrı • ka.)ılmamalıyız. 
Panikçi ve ihllekiir zihniyetlerde 
mtidafaa vazifesini işkfil edenler 
kim olursa olsunlar derhal askeri 
mahkemele're sevkedilmelidirler, 

[( ızılordu rical 
ederken ... 

yardrm etmektir. Bu kurtarıcı 
harpte hitle'rCi derebeylerden zu
iüm gören Alman milleti de dahil 
bulunduğu halde Avrupa ve Ame
rika milletleri bize birer sadık 
mlittefik olacaklardır. 

Zafer için ileri 
Vatannnızm hürriyet sava.51 Av 

rupa ve Amerika milletlerinin is · 
tiklfı.lleri ve demokrasinin bUrıi · 
yeti mücadeleslle tek bir savaş o. 
lacaktır. Bu kaynaşma ile hürri -
yete taraftar milletler, Htilerir. 
fa.şist ordularmm esaretine ve esa 
ret tP'"" ·'idlne karşı tek bir cephe 
kurnıu~ acaklardır. İngiliz Ba.ı · 
vekili Ço:çllin Sovyetler Birliğine 
yapılacak yardım hakkmda tarihi 
nutkunda söyledi.ği sözlerle. Ame· 
riknn hükumetinin memleketimize 
yardım etmeğe hazır olduğu hak
kındaki beyanatı, bu bakımdan 
Sovyet milletlerinin kalbinde, an. 
cak minnettarlık hfssi uyandırabi
lir. Tamamile anl[llll!ıı bulunduğu -
muz bu nutuk ve beyanat manidar 
drr. 

Yoldaşlar 

Kuvvetlerimizin sayısı yoktur. 
Mağrur düşman bunu yakında an· 
hyacaktır Binlerce amele ve mü
tefekkir bize hticum eden düşman 
la m!lcadele etmek için saflarımıza 
iltihak etmlşyerdir. Milletimizin 
sayuıız kütleleri diııımana karşı 
doğrulacaklardır. Moskova, Lenin
grat işçileri şimdiden Kızıl ordu . 
ya mlizaheret etmek üzere bil" 
çok milli milis teşkilatı yapmrş . 
!ardır. Düşman tarafından istilô 
tehli~esine maruz kalan şehirlerin 
hepsinde bu milli milis teşkilıitmı 
vücude getırcrek Alman faşizmi· 
ne karşı vatanın selameti için vq 

pılan harpte, atalar misarmm, hü• 
riyetl.erinin, şereflerinin ve vatar 
larmrn müdafaası uğrunda blitlir 
işçileri mUcadele etmeğe hnzırl!!
malıyız. 

Memleketimize hile ile hücum 
.!UZılorduya mensup kuvvetlerin eden düşmana karşı koymak tize. 

ricati halinde nııkil va.srtalarını da re Sovyet milletlerinin bütün kuv
birlikte götUrmeli ve düşmana ne vetlerini süratıe seferber etmek 
tek bi'r lokomotif, ne de tek bir iı;in bir müdafaa komitesi teşkil 
vagon bırakılmalıdır. Düşmana ne edilmiştir. Bu komite devletin bü· 
bir ldlo buğday ne de bir litre ben- tün salıihiyetlerinl elinde bulun -
7Jn terkedilmeildlr. Rlcat esna • durmakta ve vazifesine başlamış 
smda hayvan sürülerinin hepsini bulunmaktadJT. Şimdi bu komili'. 
birlikte geriye çekmek için dev _ bütün milleti, Lenin partisinin 
let teşkilatına müracaat llı.z!mdır. Stalinin ve Sovyet hilkümctinin et-

Dcmirden gayri madenler de rafında toplanarak düşmanı ez -
dahil olduğu halde krymM.ll eşya, mek ve zafeıi kazanmak için fe -
hububat ve yanan maddeler götü- rrıgatle kml ordu ve kınl donan
ılemedlkleri takdirde imha edi· maya yardnn ctmeğe davet edi-
c<?Jfür. yor. 
Düşman tarafından işgal edilen BUtün kuvvetlerimizle kahra -

nınakalarda piyade ve sUvari müf man kızıl orduya ve Fanlı donan
·ezeleri ve dii~man ordusuna men- maya müzaheret edeceğiz. Mille -
ıup ciizUtamlarla milcadele etmek tin b~t.Un kaynaklan dUşmanı ez· 
Uzere de ajanlardan mürekkep ?1.ek ıçı? kullanılacaktır. Zafer 
bozguncu grupları teşkil etmelidir. ıçın ilerı. 
Her yerde çete hnrbi yapmalı, köp ,--------------
rllleri berhava. etmeli, yolları boz- ~ 
malı, telefon ve telgraf hatlarını '-
kesmeli, ormanları, depoları ve 
yolda yarayacak yük arabalarını 

yakmalıdır. İstilaya maruz kala • , S 7 1941 cak mmtakalarda düşmanı taham- • • 
mü! edilemez haller karşısında bu· 
lundurmalı ve her adımda biraz 18.88 Tlickı;c 19.30 Ajana 
daha imha etmelidir. Düşman ta- plaklar 19.1'5 Çitte fa!lıl 
l"afmdan ıttihaz edilecek tedbir • 18.41> Ajan' ı0.15 Radyo 
!erin heJ)'3inj akamete uğratmalı _ 14.00 Rlynsctkürr. Ga.zete51 
dır. Faşist Almanya ile yapılan 1 tı~r b:mdo•u ı0.4:> 'Cnııtulmu, 
harbe alelAde bir harp nazariyle ı 14.45 Türl•ç.e şarkıll\r 

pllı.klnr 21.00 Ziraat bakılamaz Bu harp, yalnız iki or- 1 
du arasında cereyan eden bir mu· 1 15.00 Dan! Tak,·lmt 
barene değildir. Bu harp aynı za- l\Jüzlğl 21.10 Dhtle~ iri 
manda lıUtün Sovyet milletlerinin ı 18.03 Karışık istekleri 
fa.şist Alman kıtalarına karşı bü- şarkıl::ır 21.40 Konuama 
yük bir mücadelesidir. Vatanın 18.80 Memleke1 güulln 
selli.met! için faşist mütecavize 

1

. postası meseleleri 
karşı yaptığımız milli harbin ga- ıs.ın <:az 21.55 S:ılon 
yesi yalnız memleketimizin tistU - orkestnı8ı orkr.!'ltrnsı 

ne çöken tehlikeyi bertaraf etmek 19.00 K<>nusma 22.80 Ajans 
değil aynr zamanda Alman faşist- ' 19.15 Caz 22.15 Salon 
liğinin boyunduruğu altında inli • 1 orkL-strnsı orke tra<ıı 
Yen btitiın Avrupa milletlerine de 

,O.zaman imparator kendini 
zaptctmek için bi'r jest yaptı. 
Bismark kağıdın elinden alınma. 
sından tatlı bir zevk duryordu. 

Ve imparator için okunınağ:ı 
başladı. Burada çarın daha bir 
çok şeyler arasında kendi hak· 
kında verdiği şu hüküm vardı: 
"Delidir. Tevbiyesiz bir delikan
lıdır. Kötü niyetlidir .. , 

Hiddetlerunemiş, sıkılmı~tı. 
Bunu okurken çarı ve sarayını 

İngiliz buyük annesini, ve oğlu 
nu göriirordu. Kendi annesi ve 
bütün düşmanları demek kendi 
hakkındaki bu tahkiramiz hil. 
kümlerden habcrdardrlar. Yanın. 
da duran ~ ihtiyar adnm da bu 
alçaklıkları okumağa ve hüküm_ 
darına okutmağa. cesaret bul. 
muştu. 

İmparatorun gururu hiç bir 
zaman bu kadar rencide olma_ 
nuştı. Titreyordu. 

Giderken ihtiy::ıra el verip 
vermemekOO tereddüt etti. Sonra 

elini verme.mele ıçın miğferini 
mahsus sağ eline aldı. Ancak 
iki parmağı boş kalmıştı. Fa. 
kat tam arabasına bineceği sı_ 

rada birdenbire yaptığı bu ha
reketten caydı. Ve orada başka. 

ları da bulunduğu için geri jö. 

nüp bir kaç ayak merdiven çık. 
tıktan sonra ihtiyarın elini 
sıktı. 

Saraya döndüğü zaman bu 
sahneyi Valdersec'ye anlattı. 
Tabi o da bu fırsattan istüade 
ederek onu Bismark aleyhine bi-

c: 

~~ 

MÜKELLEFLER ARASINDA 
1 

BiSi LET OSABAKALhRI 
Bctleıı terbiyesi t .. tanbul bölge

si bbiklct ajanlığından: 
1 - 6. 7. 941 pazar günü sa

bahı saat 9,30 da sırf milkelefler 
arasında ~ı:ecidiyeköy ile Hacı

osmn.n tepesi arnsında gidip gel
me suretile 21 ltllometrelik bir 
yarış tertip olunmuııtur. 

2 - Mükellefler bu yarışa el
lerindeki mükellefiyet vesikasını 
ibraz etmedikçe giremezler . 

3 - Aynı gtin saat 10,30 da 
aym yol ve mesafe dahilinde bu 
sene tstanbul yarışlarında birinci
lik, ikincilik ve üçüncülük kazan
mamış olan ve mUkellcf olmıya.n 

bisikletçiler aras:nda bir müsaba
ka tertip edilmiştir. 

4 - Yarışlara muayyen saat
lerde başlanacağından geç kalan
lar müsabakalara iştirak edemez
ler. 

5 - Her iki yarışta birinciden 
üçüncüye kadar dere<:c alanla'ra 
birer madalya verilecektir. 

Yağlı güereş 
müsabakaları 

Tahtakalede Yüzen bahçesinde 
yarın saat 13 de•ı sonra yağlı gü. 
reşler yapılacaktır. Bu müsabaka
lara memleketimizin en güzide 
pehlivanları iştirak edecektir. 

6 - Koşucuların hazırlanmış ol· 
du.klnrı halde yarış yerinde hazır 
bulunmaları ve isimlerini hakem 
heyetine kayıt ettirmeleri lazım
dır. 

Milli küme 
maçları 

f .,tnnbul futbol ajaolığıntlan: 
5, 7. 941 cumartesi. 

Şeref starlı: 

Saat 15.30 Fenerbahçe - Mas
kespor hakem: Ahmet Adem, yan 
hakem: Bahattin, Nejat. 

Saat 17 .30 Galatruınray - Har
biye kn.hom: Şazi Tezcan. Yan 
hakemleri Necdet, Şek.ip. 

6. 7. 941 pazar. 

Fcnerbahçc stadı: 
Saat 15.30 Galatasaray - Mas· 

kespor hakem Adnan Akın. yan 
hakemleri Bülent, .Müeyyet, 

Saat 17.30 Fenerbahçe - Har
biye hakem SelB.nıi Akal, yan ha
kemleri Feridun, Nihat. 

Yeni Neşriyat : 

l.'CRtll"tlŞ - Bu isimle )eni bir fikir 
\"O saıı'at mccmu:ısı çılcnıı.tır. Kutlu. 
lar V() okuyucularımıza ı.a'•s1ye ederiz. 

-------mwm:ıa~, 1. ' ·ı·ur1ııye camnar yetı ' 
ZiRAA T BANKASI 

~uruıus tarlhı. 1888. - ::ıermayesı. lUU.OUU,UOU l'tirk Lı.ran 
~ube ve Aı:ıns adedi: 265. 

Zırai t ııcari 'ter nevı banka muamdtlen. 
Para btrtı.rtırewere ııs.guo 111'11 uarunı:ve 90J'IJ'~· 

ara.at Ba.nk&amda llUlDl:>a.r&.b ve lhbarr.2 ta.sa.rnıJ ne·~~·· . ..,,.,,. eıı u 
60 Uram DUJwıan.lara aened« ' c!eta .,.l<Uecell ırura Ue aşagı<:axı 

pUU:ıa göre Uuamıye dl\ğttılBCI' lttı:r. 

, MSoo ı.ooo t1.ra.1ı11 •.ooo Un ıoo Mtoo so ıın1111 1>.noo unı 
• • ooo • ı.ooo • ı.ıc w •.Moo 
1 • t60 l,000 • 180 !O UOG 

tO • tOJ t.OOC • 

OIKK.AT Hesapıarmcl&ld oaralar blı 'ene içinde ~C dr&Clıuı !l.şa.ı;: 

111.(jaıly~en Jtramly• ;ı.ktığ: ..ıLkdirCe % 2C rnZ!aslYIP verllt'<• .. c•ı· 
K~' ~: 11 Mar t. ıı Haziran 11 l!."}1QL 11 Blrinclktı.nun ·ar1lıle. 

·.nıJe yapılrr. 

5 T E M M U Z - 19~ 

T. tŞ BANKASI 
Kiiçiih Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞlDELER . t Şubat, 2 Mayıs, l Ağusto:ı, 3 1klııciteşrill 
tarihlerin de y:ıptlır. 

941 
ı adet 2000 L.lık ... 2000.-Llra 

1000 • = 3000.- • 
2 750 • = l;ıOO.- • 
• 500 • = 2000.-

amlyeıerı 

" 250 
3e 100 
~o :IO 

iCO 20 

Hava Gedikli Namzetlerine: 

.. ... 2000.- • .. .. 3500.- • . ... 4000.- • . - 6000.- . 

~dıkll namzctıerlnde~ 33~ doğu mlu olur, evrakları tamamlanmış oıııD~ 
hır 7 tl'ınmuz 941 tarihinr:e scvkerlile ceklerlnden bunların pazartrs! r11l' 
saat R sekizde Kurumda bulunmaları flAn olunur. (15447) 

matbaası 
K ita o kısmtıı ı 

taı1.z.ı"' ·edip 
qeni.den 
a(:mıştıı 

K ıtap. mecmua, gazett: basar. 
Tahiler r.M~"'1";:\ rJi.,.ö-1 11\leri alır. 

50 araba gübre alın~.cak 
Inbts.ırlar umurr. m:.ıdUrlilğılrıllr, Maltcpt.Jekl tütün ensUtUf.>u için me'"1 

cut şarınıımff'ıne ~evfüu.n 150 ar ıba koyun veya keçi gübresi emaneten SV 

tın nhnuC'nktır. 

Paz.arlık l:i.7.!141 E&:ı gilnll l!ll:tt 14 tc ~n~t.itti bina.ınnda teşkJl oıunııl' 
Jrnmllı)'< ıl<'a y~;nluC'.ııktır, Gü':ıre • eı •r.cye ta:!p olanların fB.rtnameyi görmel' 
ve ızahnt nlmnk 'stlyı r.:crhı her;;ı.n miless"seye mUracaatlan ll~n olunur· 

(53$3) 

Otel yapılmaya elverişli 
k~rahk bina 

·\ıılmrn ı·a<ııh·sinıı. r9 o.ı:tt·ber y<>rinde fe\•ktüiı.de 

'adar \'C &.) d.·ılık !Jlr bın,ı ke11ılıin :r. 
\akit ı:nzctc.•<il lıtur:-h.,~w--lnt• müracaat. 

iiılc.:~~ 

...... ıb •• ı 

,YAZAN 

EMiL LUDVİ6 

vardı ve en eskisi ir ay evıtC 
linc aitti. Bu raporlardan bir ı-a. 
ç:ını Bisrnark son zamanlard' 
1\lma."l. erkanıharbiyesine yollll' 
mış bir kısmını da imparatot9 
gösterm~ti. Valdcrsee son ,,s, 
manlarda nüfuzlu ve tehlikeli oi1 

~ahsiyet olan Holstee'in ile sıi{l 
bir do~tluk tesis etmişti. BUtit:ı 
raporların muhteviyatını o:ıııt11 
yardımiylc öğreniyordu ve bel'" 
sini imparatora anlatıyordu. 

.. 34 • 
raz daha tahrik etti. 
İmparator bir parça bunclan 

memnundu. Nihayet imparator
luğun vaziyetini de tenkit etti: 
"Ve bu büyük başvekil ne yap. 
tı? dedi. Meziyeti nedır cu ada. 
mm?" İmparator böyle I.onuşun_ 
ca. ValderFw'nin cesareti biraz 
daha arttı ve imparntor3. seri 
karar verip harekete ge-::me.sini 
tavsiye etti. lmparator artık 
hem müteheyyiç hem de dalgın. 
o "ıııe ayrılırken ''buna mııvaffak 

olunacağını zannediyorum., dedi. 

vır 

Tesadüf, san.1d bir ikinci ih_ 
tarda bulunmak istiyordu. O 
·akşam Pctrcebugdnn Kont Cho
uvalov geldi. Bu elçi Rus, Al_ 
man muahe i ..,ini temJide 'el
mişti. İmp:ıratorluğun mukad. 
deratı bu üç günlük toplantıların 
mukarreratma bağlıydı. tmpa. 
rator okuduğu mektuptan dolayı 

<'ara karşı gayetle hiddetlydi. 
Ondan ve aynı zamanda ihtiyar 
adamdan intikam almak için fır 
st gözleyordu. Acaba bu imkanı 
ken:isine verebilecek birkaç sa
ray adamı bulamıyacak mıydı! 

İşte tam böyle mühim bir an.. 
da her şeye ~re bulan Valder
see cebinden bir tomar kağıt· 
çıkardı. Bu l{ief'deki Alman 
konsolosunun bir raporuydu. 
Rus kıtalannm harekatm<la.n 
dolayı endişelerini izhar ediyor. 
du. Bu kağıtlar yüz sayfa kadar 

lşte bütün bu raporda yaı111 

olan ~yleri yine ondan saklf 
mışlardr. İmparator buna valtJ 
olunca kendisini adam ycrif' . .: 
saymayorlarmı§ gibi hiddetıeJll' 
yordu. BCT.tün bunları öğrenetl 
imparator: 

"Bu tarzda çok hatalar yap~· 
lar. Bunun için de başveJdl 111 

işinden ayrılmamasının sebep!& 
rindenbiri de buduı. Çok yalıı.11 
söylemiş . ., 

(Dooamı 1J(lfl 


