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All1t'rUmn bahriJ ellll:rl tıınıfında.n f!lgnl edUen l:danda adası nm me\.'ktlni gütıtcren lıa.rita 

Sovyet kıtaları mukabil 
taarruzlarına devam 

ediyorlar 

~!'Aş~ 
Sovyetlerin Suali 
Karşısın a 
~ ........ ,~·~·····' 

Herhalde uzak şarkta ya 
Rusyaya karşı harp, yahut 
rahat oturma ve fırsat bek· 
leme şıklarından birin:n pek 
Yakında tercih edilerek va
ziyetin sarahat peyde etme· 
8i melhuzdur. 

............... v .......... . 

1 Amerikan kıtaları 
tarafından 

·zıanda
ın ·şgali 

ingilterede 
çok iyi 

karşılandı 
Bazı Amerikan 

gazeteleri 
Asur adalarile Dakarm da 

~oınJn-;~M~~:::=::-?:~t.: . tiC111ın yuna 
~l değiller gibi görünü- JA>ndra, 9 (A. A.) - Ruzvel-ror. Biı aralık tehdit edici ses· tin, lzla.ndanm Amerikan krtalar:ı 

t 9 rdılar. Amerika harbe tarafından işgalin.0 karar vermesi 
ter c kendilerinin de üçler çok müsait bir tesir yapmıştır, 1n 

~·, kı mucibince taahhüt et • giliz siya.si mahfilleri, bu suretle 
likl ri vazifeyi ifadan geri kal· tngilterenin 15 nci a.rz dairesin~ rn gnrbındnki külfetlerden kurtula • 

JYacaklanru tekrar tekrar te· cıığı kanaatindedil"Jer. Birleşik A_ 
tlıin ettiler. Fakat iş ciddiyet merilm devlcUerinin, İngi:ltcreye 
teYda etmeye baslayınca la- mahsus harp malzemesinin yan yo 
'Qfdı husu.sur.da 0 kadar cö • la kndar salimen gitmesini temin 
tlıett olmama'- 1 münasip ~ör:- etmeğe karar ~erdik? eri bir sırada. 
<f • 1 J "' lzlandanın işgali bu i§i çok kola.y-

ı.i er. Cava adasında' · Fele - ls.ştıraca.ktır. 
~enk makarnlariyle yaptıkları (De\"arnı 4 üncüde) 
~sadi müzakereler münase -
~ti~ !e de Japonlar seslerini 
e~Yce yükseltmişlerdi. Bu gö
~nıeler kendilerini tatmin e
f ek bir netice vermezse işin 
~tlaya varacağım söylemek
,.. n çekinmiyorlardı. Fakat 
'-llVa makmnlan iktısadi mü
~ere zevahiri albnda kendi 
bl'inden istenen teslimiyeti ka-

u.Ie yanaşmavmca sadece mü· 
~lkh ereleri ta!ikle iktifa ederek 
e ditlerini fiile çıkarmaktan 

Çtkindiler. 
Japonlar artık kimsenin ku

~blakırdıya a!danmadığmı tec
'·~-.e etmiş ve enLuru§ olacak 
;ruır. Öyle bir devre içinde 
~~oruz ki büyük devletler 
be tu.n hayati davalannı kay
~ek dakikumm çalmış ol· 
hkJ u.nu hissediyorlar ve var
d-ıt~ı kurtarmak için her fe· 
c .... arLğı göze almak icap ede 
~gıne hülmıetmiş bulunuyor
~ r. BinaerutJeyh blöfiin bir·işe 
aramadığı bir zamandayız. 

~:a'P<>nya ise kendisini kolay 
h av tehlikeye atamıyacak bir 
lı~~ir. Alakadarlar, yani 
~ lt eşık Amerika ile lnrriltere 
; RUsya bunu pek ala bil· 
~ ekt~irler. Çin harbi beşinci 
tr\ ~esıne basb. Japonya bu 
~ \lcadelenin kend; .. ;~e ne kı:t· 
t ; Pahalrva mal oldununu iti· 
• ~ thnek istemiyor. Çin kuvvet} •• 
d enn1n 1n1uızzam zaviatın· 
~ hahsetti;n zaman kendi 
da.~lannı .. on beş yirmli misli 

az gocıtenneye ca ısıyor. 
(Devamı 4 üncüde) 

lzlandaya 
Amerikan 
kıta/arının 

ihracı 
hakkında 

Japon sözcüsü şöyle diyor: 

Amerika harbe 
doğru büyük bir 

adım attı 
(Yazısı 4 üncüde) 

Narvlk 
arb.I 

Bu harbe onbaşı rütbc!oile 
iştirak eden bir muharrt~ 
rln J;:nlcmiyle 

Yazan: 

KURTMAREK 

11 temmuz cuma 
günü HABER 
sütunlarında 

Ruzvelt 
kongreden 

5 milyar dolar
hk munzam 

tahsisat 
isteyecek 

-0--

Bu para ordu ve 
donanmanın takviyesi • 

ne harcanacak 
~aşlngton, 9 (A.A.) - lyi malQ.. 

mat aınn i'nnh!illerde dol~an ~yia.. 

Moskm;a, 9 (A.A.) - Bu sa. 
lbah neşredilen Sovyet harp teb. 
liği: 

Oslrov. Polotsk, Novograd 
Volin mmta;kalarmda çetin mu. 
harebeler devam ef..mektedir . . 
Sovyet kuvvetleri, topçu, tank 
ve hava kuvvetlerinin yardnnile 
mukabil taarruzlar yapmışlar ve 
AlDJ.an ilerleyişini önlemişlerdir. 

Ostro mrnta'kasmda dün sa -
hahtanberi şiddatli muharebeler 
devam ediyor Sovyet kuvvetleri 
muvaffakıyeı'"Ji mukabil taarruz.. 
}arda bulunmuşlardır. Almanlar 
yaptıkları taa.ITU.Zlarda ağır za .. 
yiata uğramışlardır. 

(Deva.nu 4 üncüde) 

Stalin 
ttı 

Muharip ı.rtalarm nrJaısma fndlrl lc:ıı A.lm:m ~tçillerL 

· ı Havacılık . . . . . ....... · 1·. 
Bahi leri 

' 
l=~rA~Alt. VJilrrn<ıa "'""<rrM•" 
tJ -ınn~r dolarlık munzam taluıl.aa.t 

istıyecektir. Bu pararun bir kısmı 

ordunun bir kısmı da donanmanın 
arttınımo.sme. se.rfcdilecekUr. İngil. 
tereye yardım !ı;ln de toptan bir meb., 
!Ağ tahsis olunacaktır. 

mıntakasında Paraşütçüle 
Bahriye encümeni reis! Vinson, 

bahriye nezareti tara.fmdan yeniden 
sarfma mezunl~t istenilen 685 mıı. 
yon dolıtrlık tahsisatın kabulU lehinde 
bir kanun projcl!l tekl!f etmiştir. 

d~i Şark cepphesinde yavaş y vaş 
Almanlar ~ç günde · görünmeye başlıyorlar 
142.116 esır aldılar Suriye 

Fevkalade 
Komiseri 
Muhasamata 

nihayet verme 
talebinde bulundu 
Sydı ey, 9 ( A.A.) - AvustraL 

ya hariciye nazın, resmi mahfil. 
!erden, general Denz'in Suriyede 
mu~~~ta nihayet vermek 
teklıflerını tetkika <imade oldu -
ğunu bildiren bir rapor alrruş ol. 
duğunu beyan etmiştir. 

Stalin 
I ngiliz sefirile bir 

• saat görüştü 
Londra., 9 (A. A.) - B. B. C: 
Moskova. radyosuna göre Stalin, 

İngiliz sefiri Crippsi kabul etıni~ 
ve kendisiyle bir saatten fazla gö. 
rüşmUştür. 

--0-

F ransa harbinde 
olduğu gibi 

Alman Başkumandanhgı 
hır sürpriz hazırlıyor 

-<>--
Minsk şehri çekilen Sov-

yetler tarafından 
yakıldı 

"' Bresle.u, 8 (A.A.) - D.N.B. A.. 
jansı Sovyet kumandanlığmm yaralı 
Alman askerlerini korumadığını ve 
harp hukuh."U118. riayet etmediğini bil· 
dlrmekte ve lddlasmı tevıı!.k için bir 
çok vakaıar zikretmektedir. 

Ziirih, 8 (A.A.) - Berlinden 
t~viçre ajansına gelen haberler, 
kullanılabilecek hiç bir şeyin düş 
man ellıı-e geçmemesi için, arka.. 
larmda hara.beden başka bir şey 
btrakmanıalan zmı.nmda, Stalin, ta 
rafından krtnlara ve Sovyet va.tan 
daşlarma verilen emirlerin büyük 
bir taassupla tatbik edildiğini 
göstermektedir. Filhakika Sovyet 
krtalan, Almanların kara'rgÔ.h kur 
malarnia mani olmnk maksadile 
Minsk şehrini tamamile tahrip et
mişlerdir. 

<Devamı 4 üncüde) 

Bursa köylerinde 
tarlaları sular bastı 

Gökdere, Nilufer,, Öeliçay ve Bahkh 
suları taştı, birkaç köyün mahsulü 

büyük zarara uğradı 
,(Yamı 2 11~~ 

YazaR : A. ŞABBLI 
Sovyet - Alman muhasama• j kıtalarının ilerleyişlerini temin 

tmm karadan olan harekatı etmek maksadına matuf olan 
yanında havacıların biiyiik za· taarruz ve muharebeleri bu· 
yiat ve fedakarlıklarla hava güne kadar cidden çetin olmuş 
hakimiyetlerini kurmak ve yer (De\'.ıµnı 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 
~ 

Kese kiğıdı 
Tın15 olduğum berberin ~uk 

denecek yaşta genç kız çırağt: 
- A, _5uraya. da. bakın! Hiç o

lur mu bu'! 
Diyerek bir ey uı.ath. 
Alna.dan b:ıktnn: Kmn elinde 

boş, elle ütülenml.'}, düı.eltllnı~ye 
çahşılmı~ bir kcsckiığıdı ... 

1\11, ~aşına. , ·c t-in ine mahsus 
mübala~h bir teesl!ıUriyetlc kcse-
1'ii.~u1ıoa. bakıyor. gözlerini ora(}&· 
kJ bir re.,min üzerinden nyırmı. 
yordu. 

Kesekağıdı, Atatürkün ilk defa 
tstanbuJa ~eli~lne ait resimlerin 
sayfa<omd!ln yııptlnuştı \"C her nok• 
tasında., bin bir şekil \"e edı:ı.ya bil . 
rünmü~, Atatürk ~örünüyordu. 

Sahiol, kalfa.lan ~u"klan ve .. . , 
mu~tenlcri~·ıe bütün berber dük-
kanı, bir kilo üzümü zarflamak 
kay~ısmm düştüğü bu ihmal ve 
di'kkatsizlikt.cn ııefretini ili.o Nfor
ken, ben kendi iç iıleınlmc dal. 
dım: 

Kesekiğıdı ••• 
Kesekiğıdı blroe, bllha.s a fikir 

,.e sanat mahsullerinin "ncamon 
ihtar edici bir r cmz. •• Bu rcmz U· 
zerinde, gündelik hayat ihtiyaçl~ 
ri~·le cbMli bayat ı.aruretlcrinln 
mücadekc;ini ; ,.e birincinin ikin el 
aleyhine uı.Jr.rbıl seyredebillrlz. 

~ecip Fazıl Kısakür~k 
Ama ~lkayeto bilmem Jıak1iınuz 

nr nu ! Zira. küı;lik, gündelik, mis• 
kin hayat ~cı·~evesinln, nıhwnum 
musallat bir bağırsaSc \ 'Wuasl ha. 
llnde, }ine J.-U~ük, gündellk \ 'C mls
kin uı.fe.rlcrini tabii görmek 13-
zım .•• 

Çok defa öldükten sonın se\'i
len ınsnnlar gibi, ben de ~-Ok de
fa, yemek masasına serilmi~ bb: 
~azctenin zaman ,.c meklinı harap 
yazılarını okuma.ktan en derin zev
ki doya.Mm. Bendeki bu ZC\'k, bcJ. 
ki ruh ,.e ftldr Dariilıicezomizi ih
tar eden l<eselciğu1mm ~er~\·cıe. 
diği miitcwekkil ,.o hazin edayı se
\imli bulmaktan geliyor. 

Haydi müsıuule edin de bir an 
i~in hodbin ~iirüne}int; faknt )ine 
siz benim bedbin bir göı'Üş sahihi 
oldob'11DlB inanmayın: 

Bir toprak destlyc ba.krp fıkıbe
tinl <.:eyred1..~ Hayyam gibi, Jmse. 
t•itğıdma baktıkça, yüz bin kişilik 
cena:uı alaylarma, baş ucunda. 
fmkh cünbü~lcre, Jlıgatk:r dolu u 
nakarata \'e her ·eye raj:;•nu:m mu· 
harrirln hakiki kc!enlni gHrüyo. 
nım. 

Eğer bu yazıyı bir müddet ~on
ra bir kesekal'..rıdmın arkasmdıın 
okur.o.anız, dıı.ha fnzl:ı. beğcnc<'.cği. 
uJzt temin ederim. 
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' ŞikAyetler, Temenniler 

·~~~-~~~~~~~~~~~~~Kahve var, fişyo < ! 
Beledi e - Ev af 

ihti afi 
1 -v--
1 M" k b" k . uştere ır omısyon-

da halledilecek 
bone k." k B r müdd t evvel belediye ne va-

l 
kt'lar ıdat(' i nr ınnda vergi mesele.. 

bır kese ç ktı · oı ad ı m ak. s d n dolayı lhtllA! c;ı tı ve bc-

ı;-eler c;ıka.rdr. h cry v d : ledıy dabtllyc 11 ktuetın müracaat 
- Pad hmıru 1 1 e ederek ı'l-ıUlA.rın 881 h ttar bir ha.. 

kem h y ti tamfm n llinl istem • 
<' l.ln(' geçmışti ! tı. VekAI tten g 1 n c: 'npta, belediye 

Ci! Alin:n ual rin" b 1 hukuk müşavirliğinin daha evvelki 
e /. • hakem heyetl rınin k r rl rmı tetk k 

lıaf ka.rşılıyn..o Çıfrt Süleyınıı.nın etme ve en nıuva!ıkını blldlrm is-

ytlzunU geniş bır s v nç kapladL tenm tir Bu hususta ocı dıye ile VI\• 

Böyle yeni paraların basıldığı du. kıflar aı smd tcmnıııar geçilmıştır. 

yulmuştu, lakin her nedense 0 za- Mevcut 40 bin vnkflyrnln tt lklkl için 

mana kad r M lA bir tan bıle belediye ile vRkıflar nraam a b r ko. 
misyon tf'şkilıne karar verilmiştir. 

gc!.menu 

- Sağ ol vlAt! 
Dedı ve artık kendisine bit Şey 

sonıhnadığı .fÇin çekilip gıtU. 
Ertesi gün h:tva g yet güzeldi. 

Cin Ali erkenden bir gezinti yap • 
tı; atm.ı iyioo dinlenmiş ve tmıar 
ediliniş buldu. Öğleyin cndd ye 

dar camıi ve önünü doldurar. 
cemaate katıldı; lbrtı.hlm beyin 
.gelişini ve gi · nı örôu; subaşı 

Mehmet ağayla SıJ)3hi ağası Halil 
on.un ısağmda ve solunda, fakat 
lblr ikl adnn gerJsinden gidiyor • 
lardı; dalın geriden hepsi de pa. 
labıyı:klı, iriyll.l'I dört pahi geli • 
yordu. hıtikammı bumda, kasaba 
haJkmm. çoğu önUnde yapmak da 
milmkilıidU ve iyt olurdu. LA.kin bu 
tekdirde kurtulmak ihtimali he • 
men hemen yo'ktu; halbuki Ali 
kcnd.isini feda. etmek niy tinde de 
t'ildi ; bu ı ;)ıı.ptıktan sonra mut.. 
1ab selAmetc ~ma.lıy{lı ki daha 
dya.de { a'tm.sın, Ve diğer za. 
limlerc d .rs ol un ! 

Namazdan sonra dört daıvulcu 

ve se.klz zurnacı kMabanm birlclk 
Cadd ~t_.Sl~!§~~l!_ 
sokaklardan çikan her yaşta a tıı
la.r onln.rm. arkalarına takılıyar • 
lardı; cami önfindeki :meydanda bl 
~er de katılınca. atlılarm sa.. 
yısı yüzü geçti. 

Ali, uk oz çarpın olma • 
mü için onl ra karışmadı; ncak 
bir saat sonra handan çıktı. Çar -
51ya uğradr ve he~beshıin bır go
ziine ~ 'yecek, öteJ 1 gi:Szüne onar 
arşın uZ\Olluğunda iki ince ve 
~ağlıı.m urgan, arpa ve . :ıman koy
du. YMilitı ağızlı kıvrık bir av bı. 
çağı da aldı. Cirit meydanına yol. 
landı. 

Orası k.üçfik bit dere:rıl.rı bir ta. 
rafmdtı, gC'nl lblr çayırlıktı: bırnz 
ilC:rde ta.:rınlar, bahc:eler, yanuı.ç -
lar ve ormanlar baılıyardu. Deli • 
kanlı ta.s:ı.rlt.t.dığı i · yaptık tan son 
ra o tanı!a., Muğla yoluno. sllrecek, 
fn.ka.t karanlık tıasar basma geri 
dönecek; Abrköy, Bozdoğan ve 
Çineden Kara.pnuı.ra. geçecekti; i -
cap edcnıe Karnpm rdaki malla _ 
rmı da S!l.t.ar; annt:>sini ve knrdes.. 
lerlııi alarak Ilozdaf, tnrnflnrmn 
göç ederdi ; hele arndan lb~. on 

sene g~incc bıyık Vr? sakalı çıkn. 

ciı.k, irllcşecek, burnJnı a gels b'I<' 
1tlmse tarafllıd:m tanınmıyn.enktı. 

Her ~ey su b' .. knç gUn voyn haf· 
ta içinde le eçmcmoğe bağh bu 
lunuyordu; buna da muvaffak ola. 
cağını umuyordu. 

(Devamı var) 

Yeni Sabah 
HUs yuı Cahlt Yalçıt. "lzlıuıdada 

Amerikan mUtrezcıcn,, boglıklı ma.. 
kalcslnde .Amerikanın tzıanaaya ae.. 
ker göndermııı o1masını tıahls mev. 
zuu yapmaktadır 

MuhnrHr, Amctilcanın 1zıanaa Ue 
anlaşauık yaptığı bu hareketin tel 
gratınrln blldlrilen gay ve hedc:Oc
rlnl anıa.ttıktnn sonra §()ylc devam c.. 
dlyor: 

''Almanya bUtün btmlııra gö~ yun. 
:rruık knrnrmı ve.mıt, gibidir. inç bir 
şey nldınnıl or. Amt.~k.nnıu d ru
d:ın duğl'IJ~ I~ harp llJin etmekte 7.0r• 
lıı!ıla.ra tcııadllf ettiğini an1a4ı~t l!)ln 
anan oyununu kolaylıı~mll3ktan ~ 
klnJyor. Ve mm h:ırp il rı eartmeı. 

mest tıahnsnrıı her nllnınliŞC tnhıım. 
mlll ediyor. lm:ınya. yalnız bir şeye 
tabnmm1ll cdcmlyooe#lnl lmtt urottc 
haber Tm'tnl~frı. 1.ngtJtctcye eIWı ve 

Gençli klüp erine 
kapah salon 

Beden terbiyesi müdür 
lüğü alakadarlara 

tebligat yapb 
Bed"n tcrbly :rt knnunu mucib nce 

yurdun her tarnfmd kttrulm kta e
lan gençlik k!Up~rlntn t.cııması tşt 

hemen yurdun h r tarafından tkı!ıal 
cdllmlştlr. 

Beden terbiyesi umum mUdUr1 ?U, 
yalnız m lt m v ml rde açık hava 
sporlan lle d ğU bilha her tnrın 

hava fµlrtl n tçtnde gen 1erln kapalı 
salonlarda çalı malan ve faydalı top. 
lant:ılar yapm ıarı mevzuu Uzıerlndc 

meşgul olmaktadır. En ziyade 
beden terbifeı3l mUkellc:tıerlnin t.oUm 
va t b Y' ıerl.ntn hav vaz yeUeri do. 
layıslle sekteye uğramamasına ehem.. 
mlyct verilmektedir. Bwıun tçln u. 
mum mtldllrlUk gençlik klOpl rinin i 
ç .nde beden terblyesJ yapuabllecek 
mUs::ııt salonlnn da bulunrın blnalam 
sahip olmaın Uzer1nd me§gul olmağa 
ba ıamrvtır. Bu huau tn bü gctıcre ı 

l n -m rt l' rlln !', 

Ayrıca g~lık lUbU· kuracak va.. 
zıyettc ve kadroda bulunan !§ yerleri 
bu binaları veya kapalı salonlıın ib
:ı:ar <ıdcöcklel"dll'. 

Veni demiryolları 
Elazığ - Van hattının 

dördüncü kısmı 
münakasaya kon du 
Ankara, 8 (Tele/cm> - \dapa 

zarından ıbaşl:ı.yarak Boludan 
geçmek tizere 1 rmak • Zonguldak 
hattının lsrnctpa a istnsyornın • 
da birleşecek olan dcnıiryolu 
etfidü tnm mlamını gib:dir. 

Bu iınnl ihattmrn ıkinci kı 
mmı teşkil edewk olan Sonucnk 
istasyonundan baslıyarak Tosya 
ve Osmanciktan geçerek Sam un 
Srvas hattmm Havza ile Amas· 
ya arasındaki bir noktasında 
birlesecck olan ikinci kısmın ela, 
ctüdlerin ~ aıkmda ba.'?lanacak 
llr. 

Bu rnıntakadan ayıı!ıp Kelkit 
vadislııi takiben Erzurum hattı· 
na birleşecek olnn ücunoü krs· 
mm da tetkiklerine devam olun 
maktadır. 
Diğer taraftan Elflzığ · Van -

Iran hududu hattının 94 üncü 
kilometrc.~ile 114 üncU kilcmıet 
resi nra tndaki dördüncü kısmı 
inşaatı miinaknsaya <:ıkaMlmıw 
t.rr. 

Bu 20 kilomet!'elik hattın mu 
hammen bedeli dört bucuk mil 
yon liradır. 

ıewznn t.apyan gtıml knfll •lcrhıe A
merikan harp seflnelcrl rcfnlm.t cacr. 

bunun harbi hıtnc cd~ğinl \--O 

Jıarp mcsuııycttnhı A.nıcrlkll) n. rool o. 
bcllğmı blldlrml3tlr. Her 11ebcbl gUze 
nlııc:ık gibi görUncn AmcrUm iste bu 

lht m Jmlnlt ru rstır. AnıcilkWı d v. 
riyele:rlnln mı ıl letmcJ çare
ıillıl an,nnaıı. \'e ı vnzmı smıı ıcama. 
lerlne harp sefineleıt tefrik etmekteD• 
mllct.enlp davrandı. 

Şlmill do Anıerlkn scsını )11kselt1i. 
tzla.ndııya aıil•~ çıltamıası llzcrlne ~ 
yet AlmMya lzlandayı f5gtıle kalkar. 
.sa bunun bir harp sebobl teeldl ede
coı;-tnt enetdea JJ!o et.tı. Biz :muhak.. 

Bursa köylerinde 
tarlaları sular hastı 

Haliç Fenerinde Kiremit caıt
desi Tevkii Cafer mahalles1 49 
numarada oturan oktcyuculal'fı" 
nuroan Zeki Sait bi.m yoUadıt' 
bir mektupta diyor ki: 

''Gazeteler İstanbulda kah'f'9 
tev:z.iatı yapıldığını ve kahve fil
lerinin mahalle mümessilleri ta
rafından evlere dağıtd~ı 
ynzdılar. Sonra da kah•renin lbıt. 
tiğini, ikinci parti kahve gelince 
te.vziatın tamamlanacağJ ha~ 
verıldi. Kahve fişlerinin te~ 
tamamen mahalle müm mert· 
ne bırakmanın mahzurları cll 
gözöntinde bulundurulınak ,,. 
buna mani olacak şekilde hare
ket edilmek Iazım.cb-. Meseli 
mahalle mümessiline mutl~ 
bekçi ve mıntakanm polic:. kara
kolunda bulunan ve o mmtaka.dS 
tahkik memurluğu ile tavzif e
dilmiş olan polis memurunun de 
refa:kat etmesi lazrmdır. Kalrve 
ibitti deniliyor Ye fişler mahalle 
mümessillerinin ceplerinde do
ruyor. Fa"\tat Balattaki kaıhvecl
de kahve vardır. Fakat alın
için fis lazun. Bizim mahal!~ 
henüz kahve fi~i alan da yok gı. 
bidir. Bu nasıl oluyor. anlıya· 
machm." 

Gökdere, Nilufer, Deliçay ve Bahkh 
suları taştı, birkaç köyün mahsulü 

büyük zarara uğradı 
Bursa, 8 ( A.A.) - Devamlı 

surette yağan yağmurlardan hu 
sule gelen sellerin bazı mahsul 
ler ü?.erindc tahribat yaptığı 
bildirilmektedir. 
Öğrenildiğine göre. Gökdere, 

Deli çay, Balıklı ve Nil ürer sula 

Daha aktlhlar 
almamışken 
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300 deli için kahve 
istendi 

Belediye kooperatıtt tarafından 

yapılan kahve tevzin.tının son:ı erdi
ğini yazmı§tık. Buna nığmen koop<'. 
ratlfe müracaatlar devam etmektedir. 
Bu arada Bakırköy akıl haataıık\aıı 

hastanesi mUdUrlUğU belediyeden 3fJO 
deh ICfn kahve lsteml§Ur. 

Mısıra elkoyma 
kararı 
-0--

Bazı vilayetlere daha 
teşmil ediliyor 

DUn akşamki radYo gazetesınin 

bildirdiğine göre mısıra clkoyma ka. 
rarmnı bazı vtıııyettere daha t~şmlll 
için bugün bir karnmnme neşrcdlle. 

C'f;'ktir. Bu v llAyetler, nşağidadır: 
s , orcıu, Gireşun, Tral:plOn. 

l?.tzc, ~-ifJnJflJ, OKUi\. U. Y4!0..)"C\ı -~·
kezleri De Balya, Mıınyas, BUrhanlye, 
mllrkt'zi ve Hendek, Karaau. Kandıra, 
kazaları ile Bursa vflA.yet merkezi ve 
tnegl51, Karacabey, ldustatakemalp:ışa 
ka:r.ab.n: 

l(jd ırda mahsul 
b u sene ç ok bol 

Iğdır, S (A.A.) - Burada buğday 
hasadına bıışlanınıştır. Bu yıl mınta· 
knmızda. buğday ve :ı rpa mnhsulU pek 
bol olduğu gibi miktar ltlbar1lc de 
geçen .seneklnden fail:ı.dır. 

Diğer taraftan çlftçtlerlnılzin l'azln 
ihtimamı sayesinde bu yıl pamuk re. 
h"Oltcsintn blr yıl cvvt'lkıne nazaran 
çolt Usttln oıaca{;'I muhakkaktır. 

Pa:nuklard3 hastaıık olmamakla 
bernber lbti.yıı.U blr tedbir olarnk sa. 
tı~ l:ooperatlfJ birliği 10.000 kilo kU. 
ltUrt ıl~ icap eden diğer mOcadcle va· 
eıtnla:-ı temin edilmiş bulunm ktndır. 

Son gün1erde dUşcn yağrnurlardnn 
ve genıı,ıllyen sulama l§lerln~n pn. 
mu1< tnrlalan ıtevlmlAde faydalanmış· 
tır. 

Ahırkapıda yeşil saha 
Yalova.dan dönen vali ve bele -

diyı' relsı doktor Lulii Kırdar, dlln 
bolediye inınr müdürü ile şehlı-ci-
1ik mütehassısı Prost lle görUş -
müştilr. Belediye re1Simfz, bu ı.e
vattnn, şehrin imo.r !.~teri etrafın. 
da jzahat almıştır. Haırrlnnan pro 
jeye göre Ahn'kapı semtindeki tc-
neke mahallelerin yıktınlnmk bu
rasının yeşil saha halin~ getirile-

cıe.ği anlaşılmaktadır. 

kak eurette emini~ ki Alın&D) a bu ih 
tara lru1aJ;; asacak \'e blandayı lşgııl t· 

lmlkıruync:ıktır. Auıerlka harp isti
yor. 1'"aka.t teııcbb\hıün Almanyadan 
geln nl lbddlyor. Bundan dola)'lılrr 

ki Atm:uıy:uım harp sebebi tefikil e
doo(;ğlıı1 cn-eld n bildirdiği hareket. 
lc.rderı fçtlnnp ediyor. Almanya lıaıp 
lı.1"em13•or. O da. mcrlkanıa harp IK" .. 

bebi Q(}dodeceği hnrekctleri göze a1mı. 
3 or. Bundan dolayıdır ki hlımdaya eı 
u:zatmıya~-tır. t te Ud deVletln ga
rip bir saldambeg oyununa-glrt,t.lk-
1 rt :r.annmı veren vaklA budtU'. 

I'Rknt bo ne kadar devam edebilir. 
l\lllddettn uzaması ancak u.dllftin 

rı bilhassa Hasköy, Carıbnz· 
lar, fsabey Vakfı, Adakale. Di 
kencik. Papazoğlu, Iğdır, Os 
manlr. Barakfakih, Ka.zıklıpenn· 
yiz ,.e Köprübaşı ki.>y ve çift. 
liklerindeki tarlaJaı1 istila etmİ§ 
bUlunmaktadır. 

Suların bu köyler rnahsulau 
ii7.erinde çok büyük zararlar yap 
tığı anlaşılmaktadır. 

Valimiz, yanında jandarma 
komutanı ve su işleri mühen· 
disleri olduğu halde dün sabah 
suların istilasına maruz kalan 
bu sahalara giderek mahallind~ 
tetkiklerde bulunmuştur. 
Suların tehdidine maruz kn· 

lan köyleri kurtarmak ve til3an 
derelerin tahribatını önlcm"k 
için buradan ve civar k6yler· 
den bu mahallere kafı derecede 
amele gönderilmiştir. 

lstilaya uğrayan bu köyler-de 
insanca ''e hayvanca bir zavi ıt 
yok ise de mahsulün tamam.:m 
mahvolduğu bildirilmekte ve. za 
rann tesbitine çalı~ıtmaktadır. 
Yağmur, mıntakamızda ai.in 

de bütün şiddetile devam eyle· 
miştir. 

Kömürdent asarruf 
eden tren 

makinistler; 
--()-

Ve ye i I> lu la r için 
ıkramıyeler ve u ce 
MUn.-ıkalfi.t veklı.letinin den!.zyollnrı 

\•apurlarmda muayyen blr mr re ~ 
çln muayyen bir stlıaUc gitmek Uze. 
ro hcsa9lanmış ltömUrdt'D. daha az 
kömUr sarfedcn makn.lst ve knptan-
1ara tasarruf cdılcn kömUrUn yüzde 
ellisi nlsbetlnde prlru v rllrceg'lnl ev. 
vclce ynzmı§tık. Münakale H!kAlcU 
tok iyi neticeler veren bu usuıu geniş 

lctnıeğe karar ırcrml§Uı. 
Öğrendiğimize gore aynı prim dev

let dcmlryollarında kömürden ta.'!Br. 
ruf etmek suretlle ınenıJeltete hizmet
te bulunan lokomotif ateşçilcrirtc de 

vcrfüıcektir. 

MUnakalllt vekMctl ayrıca devlet 
cıemıeyolları, dovıet ıımıınlo.rı, devlet 
denizvolları :fnbrlka ve atölyeıcrlndc, 
posu; ve telgraf i§lertnde yeni bir bu. 
luşla tc.mayUz eden mühendis, ffi('mur 
\'() l,çiler1 yUkack pıırn mtı dı.fntil,.. 
takdir ve aynı zamanda maaş \"C k • 

1 
demlerine zam yapmak suretılc t rfi'ı 
etmek knrannı da verml tir Bil )( _ 
rnruı çok mUess1r olacağı apb i7. 

görUlmektcdlr. 

ikmal kuralnrı 
hazırlıkları 

Okuyucumuzun mektubunu 
naklettik. Aliı.kadarlann ruı.zart 
dikkatine varediyoruz. -
Bilet farkı vermiyeyi• 

derken 
Raıı)os ndmda bir :yolcu, vapur 

ile ndaya gid<.'rken bill't kontro " 
lörü Halit İnanı dövmilşliir. Btı.. 
na sebrp, kontroföriln Rnnt;osun 
clind ki bilete nazaran kendisin • 
den mevki farkı ist illlPSidir. Tial1 .. 
yos. üçlincü sulh cezada 30 1tra 
para c zas na çarptırrlrnıştrr. 

~----o--~~--~---

K uru derilere fiyat 
konacak 

.ı- u-.. rııurakabe kom syonu, ya 
rınki içtimamda kuru dC'rilcr<ı aza• 
mi fiatlar koyacaktır. Komisıı.1n, 
bu maksatla tı>tklklrr ynptırtmlf 
v mlııt sa.n:ı.>i hirl"Zlnd n d i~ 

• " 1 e~i t r. un~q~ W.lilı ,..<Jl 
d ti koymu.<::tu. 

Belediye kooperatif 
lokantası taşınıyor 
Çembcrlitaşta bulunan b lcdiyl 

lmopcratif lokantası b~kn bir ye
le nakledilecektir. Lokantnnd 
timdi bulunduğu binn,>n, beledi.>• 
nı.ak 1 e i !eri mudürluğü nal::.:.cli • 
lecektır. 

----o---
Iktisat vekili sehrimize 

geldi 
lkıısat Vekili Hüsnü Çııkır, şelf 

ıimıze gdmJştir. Vekil buradtı k~ 
le.eağr müddet zarfında muhtel• 
~c;elr llZC'rlnde tetkiklerde bulu 
f'akt.ır. 

----<>---

tkinci murakı;be kursu 
lk.nci fıat muraknbe kursu, ı5 

t,~muzda Ankarada a.çtlacaktu"· 
Kursa, sehıimizden ete 25 k~ 
yü~ck tahsil mezunu g'enç ~~ 
etm ktedtr. Kurs, 15 gün devsııl 
edecektir. 

lkmal kurslnn hazırlıkları bit 
mek üzeredir. nu ayın onunda: Sekiz saat çalıştı rılac 
eehrimizdckl ilse ve orta mektep lar hakkındaki 
mUdürlcri toplanarak kurs yerle. • 
rini. mualllınleri tayin edecek ve nızamname 
bir program çizeceklerdir. Resmi A.nk'.ıra, 9 - Günde ancı:ı.k ,,e-
mekteplerden başka, yn.b:ıncı, nz _ Jdz s:ı.a.t ve~a daha az çal!ştırıl~ 
lık ve Türlc husust mektepleri de sı icnp eden işçiler hakkındaki 
ikmal kursu açmak mecburiyetin. znmna.m.enln tadiline ait taUıO" 
dedirler. name Vekiller Heyetince tasdik 

dilcı ek mıer'iyete ginnif;tir. 

lfıtfulll\ bağhdır. :tkt devletin de lhtl
·"ıtrl harl<'lnde 6~ le bir h11dl e mkntıl. 
li r k1 harı> içtinabı lml<Ansız bir hııl 
ıdır. Almanyarım Anwr1kn Uo harbi 
tahril: t'h nt'kte hiç bir JMnfıuıtl yol<
tur. Şimdiye kadar tnklp ettiği battı 
hlU'o.kett) göre bn husustn bUilin bir 
sabır ve taııammuı eseri ı;ostnooek 

ve tahriklere aldınıJ etıulyect'l.-tlr. 
Amerlkan 3eflerl ise harbi iste.. 

nıeklo bwaber bir tllrıü harp llfuıı 

mesıiliycttnl Uzerlcrlne alamıyorlar. 

Bu ya Amerikan ct'kAnumwnl)' inin 
mUblm bir ekalliyetin harbe 1 tımke 
tanıltnr olmamıuımda.n Deri geliyor, 
yahut Amerlkanm bauı'lığnım bitme. 

mı bulunmuı itte mtıe.81.r oluyor. 
8a),sı bir bo~ milyonu g~ Anw. 
rtk&n askerlerinin talim ve tcrblyest 
benüz tıunamlanmaouştlr. Her iki l\.. 
ml1hl .., rol .. , ....... 'kabllc1tr.., 

Şehir tiyatrosuna bill 
·bulunamadı 

Şefılr tiyatrosunun dram ve lt~ 
medi knınnlan için iki a.y~ 
mUrınalp bir blııa aranmak ~ 
Arnmalar müspet netice ~~~~)u... 
ğlnden şehir tiyatrosu. önüınU-"~ 
ki movs!Jndc de bu b ,aJn,rda ~ 
liy.etlııe devam e<l "leektir. "'l ı1S • 
bu blnalardıı. OOzı tndilfıt ya.P t.ıu 
caktır. Bu i3 b;lıı l O bin Ura 
..,is edilmiştir. 

Ör fi idare komutanı bıd 
sabah Ankaradal1 

döndü -
?darei örfiye komutanı JcOrS~ .. 

nera.1 Ali Rfza ArtunkıU. btf eW 
babki ekspresle Anıca.radan • 
mize dönmüştür. 
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\'Yet ağır yaralıları 
Moskovaya 

~ naklolunuyor 
~a, 8 ( .A.J - Royter Jar-

ovadakı hususi mulı bırl ser· 
\ tt ısUhbarat btlrosu rclsı 

ı, sorulan bir su le CC\'abcn 

lıUkQmct.inin Almanlara m
~tııak nlyctinde olmadığına 1-
'I! rck cepbenın bir doğru hat 

ıı.. butwıınadığu11 zlg7.aklar teş 
.. "ltnı \'C bu zlgzakJar aro.smda 

~Uvvetıerin harckl\tta hulun-
·~ -"''"'-"• \: :crcın~-

Japon tayyareleri 
Çungkıngde 

· ngiliz sef arel b ·na
sını tahrip ettiler 
Çunldn"', 8 (A.A.) - Ja.po:ı 

bombardıman tayyareleri bu sa -
bah buradakt İngiliz bUyük ~ilik 
binalarının tahribini tamamlannı1· 
!ardır. Atılan bombnl.ı.r(lnn bir 
büyfilr elçinin bru:ıhca biruılarm 

dan birincideki mesai od.'U!Jnm 
trun ortasında i:ın.bet etmi,.<rtir. 1. 1 

kinci bir bomba knn.çılarlık önlln -
deki çim<'nliğe dlişm.Uşt:Ur. BUyük 
elçiliğe ait başlıca iki binadan 
biri de son günlerde yıkılmış bu· 
lunuyordu. O zaman ciddi hasnrn 
uğrnynn diğl'!' bin::ılar tıımir edil
ınlşlerse de bu sabahki bombardı· 
mandan sonra simdi hepsi yilnl • 
mışt.Ir. Büyük elçiliğin nereye 
yerleşeceği henüz nıalüm değildir 

e·r Fin vapuru 
torpillendi 

Bertı, 8 ( A.A.) - Helsinki • 
den İsviçre Telgraf ajan rna bil 
diriliyor: 
Şimali Amerika 1mbubatiylc 

yüklü olup Petsamoya giden 
(Glutot) adındaki Jı"inlandiya 
vapuru, bir İngiliz harp ~i 
t2rafmdan müsadere edildikten 
sonra (Orcade) rdalarmda Kir· 
kuvallaya sevkcdilirlrnn yolda 
torpillenmiştir. 
Mürettebatından iki kişiden 

maada hep i J.mrtarılmrştır. Fin 
landiya hariciye ne7.aretine ge
len haber budur. 

Plutot 35 bin ton ha.cm.inde 
idi. 

Perü -Ekvaiör 
rasın eki ihtilaf 

\lli..A.) - ı;ı.u. 

ırtlkfıınett, Penı i1 Ektuat6r arasın.. 
dnki muhııssemat.n bir ntbay t ver
mek ıçın tavassut teklifinde bulun. 

H ".K B E R - ~ 'DQ!m!r 

Amerikada 
Sovyetlere yardım 
planı hazırlandı 

\"aşlngt;on, 8 (A.A.) - Sum. 
ner Vels bayanatta. bulunarak A
merika tarıifmdan Sovyıe.tlP'r Birli.. 
ğiııe yapılacak yardım planının sü
ratıe ve fiilen hazırlanmış bulun
duğunu söylemiştir~ 

Rusya ile 
Polonya 
arasında 

ihtilafları hal 
için görüşme

ler başladı 
-0--

Sovyetlerin elinde esir 
bulunan Polonya asker

lerinin vaziyeti ne 
olacak? 

Londra, 8 (A.A.).-~o. 
ve Polonya mura.h!basları, ilci 
millet arasındaki ihtilaıflıırı hal -
!etmek ve hukukan mevcut ıharp 
haline nihayet vermek ma:ksadi. 
le yapmakta oldukları rnüzake • 
relere devam iç.in yeniden toplan 
mışlardır. 

Cumartesi günü Polonya ~ 
vekili General SL'<orski ile Sov -
yetlerin Londra büyük elçisi 
1\ faiski arasmda. yapılan gör-üş • 
melerden evvel ihzari mahiyotte 
ba.zx tamaslar olmuştur. 

Bu ~ Londrada söylendi 
ğine göre, Sovyet büyük el~isi 
ile Polonya !başvekili arasında 
cereyan eden müzakereler ehem. 
miyetli bir hidise teşkil etmclc. 
te ve cesaret verici bir mallıiyet 
ary,eyleme'ktedir. Bununla bera
ber iktihamı ica.bed n daha bir 
çok wrltrkla.r varan-. 

.._..•ınv.u ..... IA. uu.uaumeroen DL 

Hatıratarı yazan = Ah çı. e e ra im 8J 
Edirn~ haneclaıuna'an dertli Mustafa beyin oğlu Nuri 
beyin C:ikiya elimle §ahadeti - mauş ile masa meselen .. • 

45 

Japon 
gemilerine 

Pasi · te ,oplanmak 
emri verildi 

Edirne hnncdanmda.n Dertli liihiye, Mustafa bey kabul etnt(>. 
Musla.[s bey gayet zengin, pek miş. Eşklyo. askeri görUnce ya -
çok çiftliklc'li olan bir zatt.Ir. Ge. katarını kurtaro.mıyaca.klarnu a.n -
!;en scııe hanesi halkıyla beraber lanın !nr. ''Senin Jüzllııdcn bu if' 

Tok~o, 8 (A.A..) - Jo.pon is- gayet mutantan ve milkemıneı su.. oldu!,, dlycrek Nuri beyi şehit et
tihbarat ofi i, blitün Japon Ucaı- rette, edayı hac ~in Hicaza gitti. m~er. Kendileri de sonra tes. 
ret gemilerine pasifikle to ianmnk ıar. BJr oğlu vardır.. Nurl bey i&- lim olmuşlar. ltıte azizim J319 se .. 
Uzerc omir verlldiğinJ b1tdirmlı 1 miyle, fi~~ nur gibi, buğ • nesi Rebilllevveltnin otuzuncu ve 
tir. 1 dny rengınde bir ~uptur. Yn· 1317 senesi temmuzunun beşinci 

Japon sözcilsli gazeteciler bo- ni on sekiz veya yumı ~dı:ı. • perşembe günüydU. Nuri beyin na 
yanatta bulunarak bu tedbirın, v.u 

1 
drr. Nefsini nit etrxrlş, milttak'. ımıı: nra.bayn koyup ~ getir • 

pur fıkdom vıe d.iğ'erı fktınadi mil I musn.lli, mutekit bir gabr C!nred diler. Ama nnsıl getirdiler. Artı'k 
lfilıııza.lar dolayısile almm!§ buiu.u. olup yıı.znı Edirneye ynkın olan bumsmı kalemle arzcdeme:n. E -
duğımu söylemiştir. Sözcil, Japo11 1 çlftllği.nde oturup ora~ hayv~ dirne Ker:bel.ii.dnn kalmm bir gün 
gemilerinin Birle§ik ciı:vlelle' !n la; şehre g lip giderdı. Ben mun- \ ~Ehi oldu. Soka.klnr nhaliyl nJım • 
garp sahillerine gitm• sı iht:ınn!i zevi olduğu.nı «;in kimseyi~ gôril: lor. IJ:ıne halkı cUmleten ara.ba
bulunduğunu faka.t .Ta.pony.a.nm §ilp konuşmuyordum. Nurı b.~ L larla rlk&bmda gidiyor. Ağla.mı • 
licarl miinaseb"tlcrde bulunmadı- hiç görmem· m~ Bir cum gll!l\l ~an, nh ctnıiJen yok. Cl"OOZO a.layı, 
ğr şarki Amerika limanlarımı git- ihvanı tarikten Kııdri bE"yin kışla ertesi c1;1ma gUnil 'ti camide ol.. 
meyeceğini ilAve etmlştlı'. Hindis yanındaki değirmen b:.ıhçcsln du. Anı ne nJay ! Fol k de ma • 
tanla. Japonya arasındaki sclerlcr: mcvlevi canlaı:iyt beııı.bet" davN- :ıllah dedi. C8lllle g.rrnezd:en ev· 
idame edilecek fa.kat Panamn kn.- liydik. lkindiy doğru Nuri bey vel _doğruca musallaya gittim. Ke 
nalı tar.ikile yaprlıın ntlantik sefer çiftli ·me gitmek üz re Jınyvanla malı huzur ve ed ple ve rnbtta. e
Ierl tatil edilec0 Jdr. Bun.un aebe· ora.dan geçti Ş Yhzade ~ • der k f: :t :ıJ. Ş("rife okudum. Na.
bi Panama kan.alından geçebilmek din ve Hüsam dtl.;:n, cfendılcr rıca. m:ızclın 8Qnra cenazeleri kemali 
için lliznn gelen ruhsatnaml'Jlin ve niynz etWcr. Ha.yvn.~ ın: - ihtir~ ve izazia kaldırıldı. Bey • 
pek gü~lükle istihsa.l edilebflmesl- rek bnhçeye te rif ettı. Be.mm lerbeyı kabristanına göt;Qrdüler. 
dlr. ynnnna oturdu. Şöyle bir nazar et Tcbrikl obadet içindi hal.km 

tim. Gönlüme giriverdi. Bir mild. hücamu, 

ı O k det sonra cemaatle ikindi na.mazı l'oks:ı muhtacı d değikllı umı 
Yeni ngiliz rta Sar ~n kolktik. Kendil~ri aıbdesUi . ı(anlı ,iicuda. .• 

kumandanı olduğun<.l:ı.n hemen namaza. durdu. Ramazan geldi. Bayram ya.le • 

H b• •• ti d. Namazdan sonra atma binip çift - Laştı. Maaşlar hfila çlikmzyordu. ar 1 sura en ıre- liğine gitti. Çiftlikten he~ bir B:ıyı:nmda, zc.kat ve. f~tl'chı.i de yli 
sepet fı.la armut ""öndermış. zUmtin karası gibi i.izilınden vıer • 

ceg~ini söyldi Dertli Mustafa bey müşir vif dlm ve şu kıt'a ile terennfun et. 
paşayı çiftliğe dav«. etmişti. O tim: 

Kahire, 8 ( A.A.) - Orta §ark gün n1qıa.ma kadıı.r orada. muhab- ll!ıümün tınıw ı gibi ol:ı.n 
ta Brita.nya harp kabinesinin bot olımm .. Ak§am üzeri Müşir Uziim, 
mümessili olan Oliver Lyttelton po..sa, hazreti ri ara.ba.s:uıa b.Lnıp Ondan , rdlm fltr mi iki gi.ix 
yUksok cvsaft.a Amerilra11 malla &ehr dönmüş. "url boy de §.iiyle Dıirt bu!:ult at r bu ta 
rı getiren gemilerin Kızıl deni- su kenanndıı keştügilznr ctmck 
7-e gelmelerinin orta şarktaki ilzere' çiftliğin etrafında ı; zinir • lsfor inan lst r · a 
vaziy.etin en ziyade cesaret ve· ken, meğer ki birkaç gUndenberi 
ren tnraflanndan biri olduğunu Nurı boyi kapıp kaçırmak ve ~u 
söyl~r. yüzden bir hayli lira alıp ~ugu 

Kızıldenizin harp mmtakası J iade etm~ niyetiyle _'birt~ ~
olmaktan çıkmam hjdisesinin, kiye. ora.da pusuda i'.glemrlerm~ş .. 
Britanyanrn !büyük zaterforinin Qiftl.iğin et.mi'~ ela fevkalado bil -
:mUkafatmı teşkil ettiğini ilave yUk ve uzun bir orman<;lır, Yani 
etmfstir. Mkerin oraya ~ip ~'a.Y~ ~ 

Bayramda da maaş çıkmadı, 
Ben .ise zaten bitı yıllık milflis. 
Milflisle.ri ise Allah korur. R.ef1 • 
kamın m !aslından ~ ........ -
ymı. Merhum l<amn 
sfu:U vardır yn : 

Lyttelt.on, orta.~kta bulunu · etmesi muhaldir. Nurı be)ı. iböylc 
ŞlUlUn en mühim hedefinin, baş ynlnızca .gö~nce aman şimdi f'!1'· \'ükcllnm uı gibi ~danaz <ıMs 
ktrrn~ı ibi,. cnlr'. ivlnrrlı>n ""'"" Ntt.u! diy üzeri.ne hUmım. ~ " 
tarma.lt ve diirryanm bu kr.mım· l'e.r. Ceirı.ık lı:Ypl kapar gDıil Nwi lMr •.)'I 'erir ise dfier ayı vC'l'Dlefe 
da haı1bi süratlendirmek oldu- beyi ka~lar, kaçmışlar. Bunu razı ol~ paralar 
nu söylemiş ve harp devam etraftan çiftiik hademesi görmüş. Pa~ kaldı ea.nnn efendllede 

~lıtıan kıtıısı dunır durmaz der 
fıınızdan mukııb. bir hUeum 
ltaım:ı.kta.dır. Nil kıDJ bcru:int 

ı...1Çin duran bir tank kolu d r- muştur. 
.~et kuvveUerin:.ıı hUcumuruı ----o----

rine göre, bu mili.akerelerin en 
mühim noktasnu halen Rusların 
elinde esir bulunan Polonya as. 
kelrlerinin akıbeti teşkil etmek
tedir. Bu askerlerin serbest br
rakılarak yeni<len diişman:ı karşı 

ettiği müddetçe orta şa.ııkta ka Süre.ile babasI Mustaf& !beye ha - Onun beyler, ,........ 
lacağmı düşündüğünü ilave et- her vermişler. Mustafa bey de he · lel lü ne r ~ 

~%ı-. Sovyct kıta .ır• bu tanklar 
' toğunu benzinle yakmııtır. 

miştir. men §ehre ge.lip milşir Pa§3.Ya ba rm yerler~-

Rumen başvekili 
sefirimizle görüştü 

=~be bnşlamasr teklü e. Birçok ticaret vapurları t11naerı beri d vam cd muha 
~~nda Almanıann daha ııvel 
\~ilde verdikler! zayiattan fnz. 
~:ııtarı olmuştur. So\yet _ Al
~ başlamadan evvel Alman. 
·~ca zaylaUarmm &00 bin ol
l "" ""'Ylcmi§lcr, lnglli:r.ler ise bu 

Cultre"', 8 (A.A.) - Romanya 
başvekil muavini Milıa.el Antones 
ko. dün Türkiye. Porlc>kız ve Jn- ı 
~n miimessellerlnl kabul Pi.lniş -
l11', 

Eden salı a!k§amı Polonya ha. Cebelüttarıktan ayrıldı 
riciyc ~azın Zaleski•yi hariciye . Laline&. B CA.A.) - B!r çok tl
nezaretınde knbul etmiştir. Mü. I canıt vnpurlan kafile halinde ve mu_ 
l~at esnasm~1 Rus: Pol~·a tenddlt hnrp g-emncrinin retakatındc 
muna.sebetieıı mesclesl de göru. olnmk Cebeıottanktan hareket ct-
sülmüştür. ml!Jlcrdir. 

,~o bin olııra.k tahmin etml -
""llan zayiatını GOO bin olarak 
~tsek, Sovyd ordulnn 1 gtın Ritz hortlnğı bilğinde. taşı • 

~tııanlnra 70 bin ki~lll< z:ıy - drğı bir torba ile bir alay bom· 
diklerine ve mUharl.'be ııiddet bayı birden savurmus ve yıldı· 

~.~.bu miktzmn bcrgtın biraz da rım süratiyle özden. kaybol • 
l~a nazaran e\•vclk.ne nl - g 
."\')et - Alman muharebeııı r. -ı muştu. 
~ .ı\Iıruı.nlann verdıği zayi tın Letonyalı ağır yaralılar ara-

• fazla olduğu nnlıl§ılır. sında derhal hastane paviyonu 
q' taraftan lngllizı r Alm:ınla. na sevk edildi. 
~)içinde 4500 tan: \e 2000 

l'bcttikl!:'rinl tahmln cdlyorlnr. 
~<ltılan sekiz giln içinde 1500 

~Y:Yaresi ve ~ Alman tan-
Cbnl.§lerdlr. 

~ Zayüı.tmr ve ne kadar Sov. 
tlnın ııcferber edlld1C1Di ifın 
~ Af;tr yaroıııarm ameliyat 
~ ?e Moskovaya diğer yaralı 

lnemJekct druıilinö daha 1-
eeykcdildlkıcrlnl zo.nnedlyo_ 

ttıer birliğinin nüfusu Alman 

lliııbctle Uç m!all zlyad o?.. 
.\lrnnn prop:ıgnndasınm id
tihl kadm Uı.burları tc,tkDl
:Voktur. Mıuımn!lh kadınlar 
ll'.ıll<fafaa. teşkUAtlnrında kul 
lamrıar. 

:ı Moskovndan tııhllycsi 

it l1e4udir. Çocuklar, nncak c. 
~-llin ınuvntakatllc .M"oskova. 
~c edilmektedirler. Moskova. ,.,,. 

,. •ilde bir pnelf mUd:ı.faa cU.. 
, ~ Yardımcı itfaiye teşkilatı 
ı.. ... erdeki aığmaklar evsaf iU.. 
~lUt etmekte laeler d bir 
>t~ do !»k derinde inşa edilmiş 

tı demiryollan şehrin b:ı -
lartnı tqkil ctmoktedlrler. 

. ~ ~aP<>iyan arasındaki fnrk 
aııoıyon Moskovaya kadar 
• lialbUkJ mu r Kremlin 
~ ~ fotoğrafını görmekle 
ı,,_ -kUr. Sovyet çeteleri tara
~ ~lanarak v g!.ttlkçe flid.. 
~ lnukavenıeue ka~arnk 
Un lctı, BlUcrin kendi.Hine ifa

Olınıyan bfr \&zlfc tahmil 
&.ııhYacaktır. , 

Lctonyalı gördiiğü bu muci 
zeden dolayı gözlerine inana • 
mamıştı. 

Zira Ritzin hortlağı, başka 
hiçbir yol olmadığı ve siv· 
ri tepede durmaya imkan ol · 
madığı için, düser gibi sürati
le ucurumun dibine kadar in -
meye mecburdu. Netekim öy
lece de inmişti. Fakat yetmiş 
metre derinliği dolduran kar 
uçurumunun üstünden, sanki 
bir tüy uçuyormuş gibi, bat
madan ayni süratle yürüyüp 
gecmişti. 

Letonyalı aklı ermediği bu 
mucizeyi gördükten sonra, bel 
ki de, hayret ve dehşetinden, 
öldü. Halbuki bu !hadise Rit -
zin hortlaklarmın hiç de anla
şılmıyacak bir mucizesi değil
di. Zira, seyir halinde cisimle 
rin süratlen nispetinde sıklet· 
lerinden de kaybettikleri ma -
lı'.imdur. Fakat bilhassa man • 
yatize edilmiş insanlar aynca 
vücutlannın ağırlıklarından bü 
yük bir kısmını kavbetmekte, 
en ince ibir tel üstünden dahi 
yürüye bilmektedirler. 

Esasen Ritz uzun zaman 
Fransız Hindiçinisinde ve Hin 
distanaa bulunduğu için man-

Yem.n: 

mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

A. ~Gnghc.m 

QeTtrt'laı 

n n 

- 75. 
yatizmayı Hint fakirlerinin u· 
sulleriyle yapmaktaydı. 

Onun için manyatize ettiği 
adamların beden kuvvetlerini 
de değiştirmek kabil oluyordu. 

Avrupada manyatizör ca -
suslann uyandırdığı ilk hayret 
ve dehşet geçtikten sonra bir· 
çok memleketlerde resmi em
niyet akademi ve enstitüleri 
manyatizma hadisesini yeniden 
ve büyük bir ehemmiyetle tet• 
kik etmeye başladıklan için 
bu hususta hayli önemli neti -
celer elde edilmiştir. Bu tetkik 
ve araştırmalar sccyesinde an .. 
!aşıldı ki bugün manyatizör 
casuslar tarafından muhtelif 
nevide manyatizma usulleri 
kullanılmaktadır. Ritz, işte 
bunlann arasında, Hint fakir
lerinin Nekruma dedikleri ve 
bilhassa insanda irade kuvveti• 
ni yeni bir duruma koyan şeJc. 
li tatbik etmekteydi. 
filhakika emniyet enstitü ve 

laboratuvarlarında yapılan pek 
meraklı tetkik ve tecrübeler bu 
gün birçok insanlar nazarında 
hala pek esrarengiz ve dehşet 
verici bir muamma gibi duran 
yeni mnyatizör casusların es • 

rarını mühim mikyasta çöz -
müş gibidir. Bizim şimal mem 
leketlerinde uhrevi hayat ve 
ölümden sonraki meçhullerin 
felsefesi daha ziyade enlere -
san görüldüğü için bizler daha 
fazla ispirtizm tecrübeleriyle 
uğraşmayı tercih etmekteyiz. 

Gerek bizim Skandinavya • 
mızda ve gerek Büyük Britan· 
ya adalannda bu tecrübelere 
hemen hemen 18 nci asırdan· 
beri büyük bir merak ve ta -
assupla devam edildiği halde 
bütün bu gayretlerin hemen 
dikkate değer hiçbir terakki 
göstermediği muhakkaktır. 

Bugün ispirtizma ameliyele"' 
rinin tatbikat sahasında hiçbir 
faydalı ve pratik sa.hasım mü
şahede eden olmamıştır. Net.e
kim bu harp esnasında ispir • 
tizmadan istifade e<liktiği hiç -
bir yerde görülmüs değildir . 
Halbuki ispirtizma, ve man · 
yatizma i.izerindeki çalışmalar 
hiç beklenmiyen gayet büyük 
faydalar temin ettniı ve ciddi 
inkişaflar göstermiş bulunu • 

· yor. Bugün, Skandinavya 
memleketlerinde manyatizör 
casu lann faaliyette bulunup 

bcr vermf.<;. Derhal jandn:rma ku
mandam Muhlis ıın-.sa :mııiycl.i jnn
danJm ve süvari cskerl tı..."imsmda, 
Bu1garjgtan hududuna geçmeden 
eeki.yayt bir dere içinde n.blulta 
etmişclr. Bundan evvel Nuri beyi 
teslim etmek için eşklya Mustafa 
beye haber göndermişler. bir hay. 
li lira lırtcı.mişlcr. Mukadderı:ı.t.ı 1. • 

Bizim vcznedsl- efendi oğluma 
dnn arasıra nlelh~p taiild;ySe 
birkaç para alırdık. Lcvazrm :reW 
Ahmet Kemal paşanın da o srra,. 
lıınfa azlcdilıp gitmesi fu:enne 0 
timi:ii de :ınıl oldu. 

En1niyet amirleri 
arasında bulunmadıklannı bilmiyoruz. 

Fakat her an için t.ehlike vaı• 
dır. Ve böyle bir teşebbüste Yeni tayin ve nakiller 
bulunulduğu takdirde de bu yapıldı 
casusluğu anlamaya,' te§his et- Anı~11ra u (Telefonla) _ YWaıeSA6 
meye ve mukabil tedbirler al • ikinci mnıt emniyet tuDiri Cablt q 
mnya hemen hemen imkan ol- tuğ Kilis birln<~i sınıt emnlJ'8t tmtr. 
mıyacaktır. Halbuki manyati - ııgıne, 1negöı ikinci sınıf cmn.IJ1at .. 
zör casus yeticttin;n enstitüler mırı lr!an Yaıçnı birinci BmJf mmt.. 

x .vot mirJlğtnc, İstanbul lkincl IDJllf 
birçok memleketler için tama· cnın.lyet tı.mın Şevki Durak blrind ., 

miyle meçhul kalan bu sahada nıf emniyet Amlrll.ğine, emıııyet "
pek müspet işler görmekte • mum mUdl'irlUğü muanıelt'ıt memura 
dir1er. Hllacyin Al<doğo.n Hatay lkincl mıır 

Cenubi Amerikada Riodaki emoiy.-t (Unirllğlne, umum mtldürlDlr 
be""lelmilel polis enstitüsünde başkomlscrlorinden Abdullah Orcan 

~ ,.. d lzmır emniyet tlmlrllğine, Edirne ıı.,,. 
yapılan son tetkikler e man • komiserlerinden Atıf vuroı Niğde 
yatizör cani ve casusların faa• emniyet tu:nlrl~nc. lstnnbul ba.§ko. 

liyetlerini h:ıber verici !>i.r ci .. mlserlerinden Enver Yaniler lk1Dcl 
haz meydana getirmek ıçm ça· mnıt emniyet amıruğine, İstanbul ıı., 
lı tldığı ileri sürülüyor. komlııcrlcrinden Ahmet Şevki Selen 

8 h · · d · · Alllnsya ikinci sınıf emniyet ftm1rü. u ci az. ınsan ıra esının 

ı · ··ı k · ğine, Aftrı emniyet mUdüıU Kemal 
yiiksek mevce erinı 0 çme 1 - Alyannk Mardin emniyet mlldQr?Qltl.. 
çin tatbiki rulıiyatta kullanı • ne, lzm.ır emniyet llmlrlerlnden Atıf 
lan basit cihazların tekemmiil Afşin SUrtl emniyet Amiı'liğl.ne, Btn
ettirilmesiyle eld~ 00i1mekte .. ı;öl emnlyet tlmlrl İmnct B&.§ka .A.n.. 

d. !tara emniyet lımlrllğlnc, Ankara ., ır. .._ 
Gayet hassas hir hale kon . kinci sınıf cınnly t CUnirlerln ...... 

Ömer Vıırdn.r l{astamonu emniyet L 
muş olan bu fılet. ınanyatizör- mırııgtne, lstıınbul ikinC- sınıf emnl-
lerin insanları manyatize et - yet a.mırtcrlndcn Salih Akdoğan Ka7. 
mek icin sarfetmeye mecbur seri emniyet tunırllğlne, Hat.ay lldnd 
oldukları vüksek irade cereyan smıf emniyet dmlrlerinden NecaU 
Jarmdan hemen mütees .. ir ol • Alpman Bingöl emniyet Aınirııttne, 
makta, bu suretle o civarda Ad:ıpazan ikinci smr! emniyet Am1ı1 

Şeri! Kutlucr Hnkkarl emniyet &m~ 
bir manyatizörün faaliyetini Uğine, nuzce emniyet tınılri Kemal 
bildirmektedir. Ye~lldAğ sıverclt emniyet Amirllğtne, 

Bundan ba ka ipnotizm ve Mardin emniyet Amiri lbraııiui Yal. 
mnnyatizm üzerindeki son me kut Ağrı emniyet G.mlrliğine, KUı. 
raklr tetkikler göstermiştir H, emniyet tuntrı .MUmtnz Tunç Balıkeo 

alr Emniyet tı.mirllğine, B!.rectk emnt.. 
ma.nyatizör casuslar ve cani • yet tlmlri Sadrlc KısmeW Sl'fU e:ı:ı:ım-
Ier, biribirinden pek· farklı sis- yet a.mlrll$l'lne, OOke eınntyet 1mJr1 
temler kullanmaktadırlar. Hnlll Azntn Adapnzarı emniyet t.ms.. 

(Devamı uar) ı Jl#ine naklen t.ııyln cdllml§lerdir. 
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lngitereye 
ir Rus askeri 
heyeti gitti 

Kızılordu genelkurmay 
ikinci başkanı heyete 

riyaset ediyor . 
Londrıı., O (A. A.) - lngiltere

ye bir Rus heyeti.nlıı gelmesi, tn. 
giliz • Rus işbirliğine hız verecek 
yeni bir S!lflıa telakki ed'lmekte • 
dir. Bu işbirliği askeri, siyasi, ma 
li ve iktısndi sahalarda kendini 
gösterecektir. 

Sovyct M>yetinin baı:lıca iki aza 
SI kızılordu genelkurmay ikinci 
başkanı general Golkof ile Sovyet 
donanması genel kurmayından a • 
mira! Karmaloftur. Heyetin iliğer 
dört ô.zil.sı ise Sovyet hava kuvvet 
leri ile tıeJıni.k servislerini temsil 
etmektedir. 

İngiliz heyetinin birkaç günden .. 
beri Moskovadn. bulunması Sovyet 
heyetinin buraya gelmesindeki e. 
hemmiyıeti hiçbir veçhile nzaltmn
mıst:Ir. Bu heyetlerin ne gibi * 
lerle tavzif edllmi.3 olduldarmı a • 
Ienen söylemek şimdi milmklin de. 
gudir, Fa.kat Sovyet ricalinin Lon .. 
dra.ya gönderilmesinde saik olan 
§eıY, herlıalde prestije, nezakete 
:ve sıyast teamüle riayet glbi mti. 
Wıazalarda.n ~k falklı bir dilşün
t:e®" .. 

Danimarkada 
Komünist partisinden 

yedi aza hapse 
mask.Um oldu 

'Kopenhag, 8 (A. A.) - Birkaç 
e.y süren ve neşrcdllmiy n mu • 
!ha.ke:ıno ss.fahatmdnn sonra Ko • 
peJ:ıhag nuıhkemesl, komünist en.. 
ıternasyoruılinden aldıkları emirle, 
bbotajla.r yapan Do..ninınrka ko • 
nıümst partisinin 7 ô.zasmı hapis 
uzasm:ı. mlıakiim etmlştlr. Bu ii. .. 
tn1ar Moskovadan para ve emirler 
B1m.IşlardJ.; 

Her akşam - (Baş tanW 1 nclde)' 
Fakat bu resmi Japon rakam· 
larmı okuyanlar :O halde Çin 
muharebesini beş senedenberi 
neden bitiremiyor? sualini 
sormaktan kendilerini mene• 
demiyorlar. Çinlilerin mü.ster 
Ji Japonyaya karşı milli müca"" 
deleleri J .ıponya için ibir kan· 
ser vahametini arzetmektedir. 

Fakat Japonya Üçler Misakı 
ile pek bü)fük bir lokma ka· 
zanmışbr. Şu kadar ki h1;1 Io.~ 
ma onun ne avucuna gırmış
lir, ne ağzına sığmıştır. Japon
ya nazari surette uzak şarlan 
mutlak hakimidir. Fakat fiili · 
yatta dertten ha!ka bir şey ka· 
zanmış değildir. Kazanabilme· 
si için uzak ~a silahlariy1e 
hikinı olması icap eder. Fakat 
ka!'Jlsmda büyük demolç-asi
..ıerle Sovyetler Birli~i bulu· 
yor. Ayni zamanda milliyet 
hisaiyle ~koca bir Çin 
yar. 

~aponya ibu c5rt devletle 
ayni zamanda boy ölçüşemez. 
Bunu kendisi bildiği gibi her· 
Jces de biliyor. Japonyanm sı
:kmbsı da bwıdan ileri geliyor. 
Knrşısmdaki maniaları aymp 
birer birer ıalt ehnek imkam 
timdilik yoktur. Amerika ile 
Ingütere birlikte hareket et· 
mekten vazgeçemezler; Çini 
de yalnız bırakamazlar. Alman 
hatbi b "'chktan sonra Sov· 
yetler Birliğinin yıkılmasına 
miisMde edemiyece! leri de a~ 
şiknrdır. Sovye~ler Birliği ise 
Jnponyaya müracaat ederek 
vaziyetini tesbit etmesini ve 
sarih surette bildirmesini iste 
m'~tir. Japon imparatorunun 
hnrbiye ve bahriye nazırlarile 
mülakab bunu müteakip ba§
vekili kabulü Japonyadaki te· 
reddütlere, endişelere hep bi· 
rer ıılamettir. Alındığı ilan edi • 
len büyük karardan da hala bir 
şey cıkmndı, çıkacağa da ben 
zcmiycr. Herhalde uzak şark
ta ya Rusyaya karşı harp, ya• 
hut rahat ohmna ve fırsat 
b ekleme şıklarından birinin 
pek vakmda tercih edilerek vn
t:iyetin sıı.rahat peyda ehnesi 
melhuzdur. 

Hüseyin Calut YALÇIN 

Sovyetler 
Amerika ya 

harp n alzeınesi 
siparişinde 
bu'undular 

Sovyet sefiri Amerika 
hariciye nazır 

mua vinile görüştü 
\'aşlngt.o.ı, 9 (A, A.) - Sovyet 

bUyUk elçisi Umaru!ki hariciye 
mUste~ Sumner Velsle göıilş • 
mfiştür. Sovyetıer Birliği tarafın. 
dan Aınerikayn yeni siparişler ve 
ıilmesi ihtimalJııin balils mevzuu 
olduğu haber alıımu.'.ıtı:r. 

Umcı.nski tafsilata girişmeks'.zln 
beynnatta bulunarak nihayet müs
pet ve ameli teklifler kal'§ISmda 
bulunulduğunu söylem.iştir. 

\'aşlngt.on, 9 (A. A.) - Sum • 
ner Vels SoV)"Te.tler Birliği.ne yapr .. 
lacak Amerikan yardnnı hakknı.da. 
gazetecllere beyanatta. bulunarak, 
Sovyet büyük elçisi Uman.~kinln 
gerek kendisiyle genebe muavi
ni Dean Achesonla Sovyetler Bir. 
liğl ta.rafından Amerikaya verile. 
cek siparişler hakkında görüştü • 
ğünfi ve müzakıerelerin meselenin 
teferrüe.tma girişilecek. kadar i • 
lerlediğlni söylc.miştir. 

Vels, gazeteciler tarafmdan so. 
rulan bir suale cevap olarak da 
demiştir ki: 

Ja.ponyanm VilAdivostok yolunu 
kesecek §ekılde Japon adalan et. 
rafında bir emniyet m.mtakası te .. 
sis edeceğinden Amerika res. 
men haberdar edilmia değildir. 

Londra, 9 (A. A.) - Milli harp 
tasarruf konıltesi reisi lord Mot. 
tistone, son hafta içinde harp f:s • 
tikrazma 395.000.000 ingiliz lira • 
lık kayıt muamelesi yaprldığmı ve 
bu mebl!ğm 120 milyon ingiliz li.. 
rasmm Londrahlar tarafından te .. 
min olunduğunu ibildi.rmiştir, 

Sovyet tebliği 
(Ba.5 ta.rafı 1 ncldc)' 

Dvina nehrinin §imal sahilin
deki mmtaka.ıyr temizlem.eğe ça • 
1rşa.n Almanlar. kıtalaranız tara. 
fmdan pek şiddetli /bir mukave
mute uğra:nuşlarclır. 

Polot&ki mmtnkn:ıımil!. Ballro• 
vig ~ae mevzi tu'tan dü.şman 
la §iddetli muharebeler olmakta. 
dir. Novograd Volin nunta:ka • 
sında, Alınanların kuvvetli tank 
hUcumları geri püskürtülmüş -
tür. Bu mmtakada ağır çarpış
malar devam ediyor. 

Mogilev mm.takasında. dün çe. 
tin tank ve piyade muharebeleri 
vukubulm~ur. . 

Besarabyada Sovyet kuvvetlerı 
Balçu mıntakasında Alman • 
Rumen kuvvetlerine karşr muka 
bil taar!"l.17.a geçerek düşmanı 
karmakarışık Prut nehrinin ge ~ 
risine atmışlardrr. Düşman si -
lalı ve techizat bıralmnrştır. 

Murmansk, Kanada.laksa mın. 
takasında kuvvetlerimiz, toprak. 
larıımıza giren düşman ile ~ar -
pı§llna.ğa devam ediyorlar. 

Sovyet tayyareleri. düşman ha 
va meydanlarrna, düşman maki
neli kollarına, tecemmü merkez. 
!erine muvaffakryıetli hücumlar 
yapmıştır. 56 dfüpnan tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Za.yiatnnrz 4 
tayyaredir. Şimal donanmarrm: 
'tayyare kuvvetlerinin de yardı. 
mile bir noktaya asker ihraç et.. 
rniştir. 

Hangoe mmtakasrnda. Sovyet 
topçusu, iki düşman kolunu im
!ha etmiştir. 

Sovyet tayyare1eri Tuna neh. 
rinde üç düşman gemisine isa • 
betler kaydetmişlre ve yangın 
~ıka.rtmışlardır. 

Meksikada 
Bütün askeri 

izinler 
kaldırlldı 

Londra, 9 (A.A.) - Müstakil Fran. 
SIZ a.janama Mckslkadru: verilen bir 
telgraf haberine göre btitUn askeri 
izlnler kaldınlmt§t.Ir. Gayri muharip 
hizmetlerde \' llZlfe gören subaylar 
kJtaıarma iltihak için emil alml§lar. 
dr.. 

Harbiye nezareti tarn!mdnn ne".I'e_ 
dllen bir tebliğde, ballhazır dUnya 
vaziyeti ve bilhassa Amerlkadaki mUs 
taccl vaziyet dolayıslle bu tedb!rlerln 
atmdığı blldlrilmektecllr. 

Beklenmedik bu tedbirlerin almma.. 
mı Mekslkada heyecan uya.ndırmI§tır. 
Bunlnnn umumi seferberliğe bir mu.. 
kaddlme tc11kil edeceği zannedilmek. 
tedir. 

Stalin hattı 
(~ tarafı ı nı~lde) 

Alman gazetelerinden Angriff, 
açık havada. dokuz gece geçirdlk
tcn sonra. Minsk'de sığınacak bi
nalar bulacaklarmı Um.it eden Al
man askerlerinhı hayal sukutuna 
uğradıklarını ve enkaz haline gel
miş bir şehirde Rus aveıJarmdan 
ba§ka bir şey bulamadxklarını 
yazmaktadır. 

Berlln, 8 (A.A.) - Alınan kı
tala.n. Sovyet müstahkem hatları
nı dü.ıı şimal m.mtakasmda de. yar
mrtla.rdır. 15 saat devam eden 
şiddetli muharebeler neticesinde 
bir çOık esir almm.ışttr. Bu esirler 
arasında bilhassa uzun müddet 
mukavemet eden gUzide kıtalar 
vardır. 

BerUn, 8 (A.A.) - Alman kara or
dusuna men.sup teşekkUller, ricat et.. 
mckte olan Sovyetlcri talrıp ederek 2 
Temmuzdan 5 Temmuza kadar 142 
bin 216 esir a.l!IU§lardrr. İğtinam olu
nan pek bUyUk malzeme arasında. 584 
tank, mUteaddit zırhlı trenler ve 550 
top vardır. 

Berlin, 8 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansının bildirdiğine göre. pa· 
zar günü Alınan - Romen kıtala 
n Basarabya. cephesinde Sovyet 
lerin §iddetli mukavemetini kır 
mışlardır. 
Düşmanın mukavemet merkez 

leri ve mevzileri şiddetii hare· 
ketler neticesinde ele geçirilmiş 
ve Sovyetler DinyestcrE: kadar 
atılmıştır. 

Esirlerin ve gan,1imin mikta· 
n pek büyüktür. 

Stolcholm, 8 ( A.A.) - Alman 
larm Stalin müstahkem hattına 
karşı Preskau, Palsenk ve Bori 
sof, N'cvograd ve Volhiniden 
yaptıkları ilk tnam.ızlar Sovyet 
!erin ikinci ,ve son müdafaa hat 
tınr yarmağa tahsis edilen Al
man kuvayikiilliyesinin almtŞ 
oldukları istikameti açı:kçn. gös 
termiyor. Bu hat, Alman taamı 
zunun ilk mühim hedefleri olan 
Leningrad, Moskova ve Kiyefi 
himaye etmektedir. 

Ukrayna cephesinden avdete
den bir gazete muhab~ri, şu ka 
naattedir ki, PJrnan umumi ka 
ra.rgfilır 1940 da Frruısız harbin 
de olduğu üzere bir sürpriz 
hazırlamaktadır. 

Öyle zannediliyor ki Al:.ıanla 
rm · ilik en a Jat.ih4af 
etti eri ıneme.r. ıvı.usmousır, 
Tallin, Snıolensk, Kiyef ve Ode 
sadrr. 

sertin, 8 (A.A.) - D.N.B. a.. 
ja.nsmm haber aldığına göre Al -
man Stukn tayyareleri şimal buz 
denizlııdeki tundra mmtaka.sında. 
uçmuşlar ve mUhim Sovyet liman 
ıa.rıru bonlbardnnan etml.~lerdir. 
Büyük kereste depolarile fabrika
lara, inşaat tezg8.hlarma ve ~le -
rinde büyük gemiler bulunan ku -
ru havuzlara tam isabetler kayde
dilmiştir. Alman tayyareleri, aynı 
zamanda. Murma.nsk ile Peters -
burg arasındaki mUhim deın.iryo -
lunu da ciddi hasara uğratmış -
lardn·. 

Alman keşif tayyareleri bu hat ' 
üzerindeki münakal.Atm Alman 
hava hlicumla.n neticesinde felce 
uğramL~ olduğunu dün t esbit ot -
mişlerdi.T. Hattın bir çok nokta. -
larm:Ia büyük çukurlar açılmıştrr. 

izlandaya asker 
ihracı hakkında 
Şangb.ııy, 8 (A.A.) - Bir AmerL 

kan gazete muhabirinin Amerikan kı· 
taların:n İzle.ndaya ihracı hakkında 
sord'.lğl.: suale Japon a sker1 sözcUsU 
Yarbay Akiyamı:ı. cevap olarak de. 
mlşUr ki: 

- Amerika, bu hareketlle harbe 
doğr'.ı bUyUk blr adım atmı§tır. 

Japonyanm Hollanda Hindistanına 
bir ihreç hareketi yapmak niyetinde 

olup olmadığı sualln~ de sözcU yalıııZ 
gu cevabı ve11nlşllr: 

- Amerikan kıtalarınm 1zlandaya 
ihracı Uzerlne Japonyada. basıl olan 
inUba, Japon kuvveUetiJlln Hollanda 
Hindistanma bir ihraç hareketi kar§I• 
smda .Amerikada basıl olması mubte. 
mel bulunan intibao. benzediği flkrin
dcdlr. Bir yardım olarak Amerlkau 
kuvvetlerinin Vladivostok'a İhracına, 
Jo.ponyanm ne lç!n muhalefet ettiği 
de sözcüden sorulmlJI ve böyle bir M •• 
dl.sorun Japonyayı mtl§kUl zır vaziye
te sokacağı cevabı r'1lm~tlr. 

SözcUye göre Vladivostok'a Amcrl. 
kan harp malzemesi çı' :ırılmasmm 

Japonyayı harbe kr.rıgtırmaaı lbtlma· 
11 vardır. 

TOKYODA SALAHlYETLt 
MAHFİLLER! NE DİYOR? 
To'kıJO, 8 (A.A.) - Domei a. 

jan.sma göre, :r?kyo dilom~t~k 
mahfilleri, lngıhz kuvve't'ennın 
yerine ikame edilmek üzere A
merikan lba:hriye kuvvetlerinin 
lzlandaya gönderilmesi neticesi 

Fransa devle 
Şurası 

o· n Vişide ilk top:antısı 

~ ı )t,~~a~~!.,~::~ah:~~!.~!i"[' 

Paraşütçüler yap ti 
Yeni kanunu esasi .. 

•·Paraşütrülere karşr kulla• prensipleri görüşül~ıt (Ba§ ta.ratı 1 ncldc) 
ve karşılıklı olarak yekunu 
binlere varan malzeme ve ele
man kaybedilmiştir. 

Gerek keşif ve gerekse bom 
bardıman ve av tayyarecilikle• 
rinin bütün cephe boyunca ve 
2400 kilometrelik bir saha Ü • 
zerinde durmadan uçtukları 
ve çarpıştıkları gelen ajans ha· 
berleri arasında göze çarpmak
tadır. Gün geçmiyor ki 25 • 30 
hasım tayyaresini mütekahilen 
dü:Şünnüş bulunmasınlar .. 

Bütün bunlar arasında faali· 
yet sahasına geçmemiş bulu • 
nan Alman ve Sovyetlerin iki 
hava silahı daha vardır. Biri 
Almanların güvenecekleri ve 
her cephede az çok muvaffak 
olan pikeciler, diğeri de para· 
şütlü kıtalar ve hava piyadele
ridir. 

Paraşütle düşman üzerine 
atlryanlara, p~raşütlü kıtalar, 
nakliye tayyareleriyle gelerek 
paraşütçülerin işgal ve müda· 
faa ettikleri meydanlara atı~ 
lanlara da hava piyadeleri adı 
verilmiştir. İşte bu paraşütlü 
kıtalarla, hava piyadeleri biri
birinden ayrı talim ve terbiye 
görmüş muhariplerdir. 

Son gelen Sovyet ajansla· 
nndan birinde: 

"Sovyet hatlarının arkasın" 
da, bir taraftan bozguncu nazi 
paraşütçüleri ve diğer taraftan 
Sovyet askerleri, sivil müdafa
a teşkilatı ve nihayet sivil halk 
arasında mütemadi bir müca
dele cereyan etmektedir. Vazi· 
feleri münakalatı bozmak, ben 
zin depolarını berhava etmek 
ve Almı\i\ bomoon!nnan "tay
yarelerıne ışareuer vr;:r.e.u::r.. 
bunları hedeflerine vardırmak 
olan Alman paraşütçüleri ek· 
seriya kücük gruplar halinde 
inmektedir. Bu paraşütçülerin 
bazıları kadın elbiseleri, bazı • 
lan da kızılordu i'niformalan 
giymekte ve hemen hepsi rus· 
ça konuşmaktadırlar.,, . 

Denilmektedir. Demek olu
yor ki, faaliyet sahasına henüz 
girmediğini sandığımız Alman 
paraşütçüleri, ordunun taarru
zu sırasmC::a düşman gerilerine 
devamlı olarak serpilmekte ve 
faalivete geçirilmektedirler. Bu 
günkü vaziyette Alman para•. 
şütçülerinin silahlı ve Sovyet 
ordusunu geriden vuracak şe
kilde ha7.ırlıklı ve bol miktar
da serpilmelerinde bir fayda 
yoktur. Daha ziyade, hasım 
ordularının ihtiyat menbaları 
ve münakale yolları üzerinde 
faaliyette bulunarak, ikmal ve 
iaşeden cepheyi mahrum bı
rakmağa calışmak daha yerin
de ve doğru bir hareket olur. 
Bunu temin ettikten sonradır 
ki, Alman paraşütçülerinin 
Sovyet ordu1an gerisine ve 
hemen yakınlarına inmeğe 
başladıklarını Ş?Örebileceğiz. O 
takdirde de mukavemet göste
recek herhanqi bir noktayı ge
riden vurarak mukavemetini 
kmnak di.;<ıi~ncesiyle harekete 
geçilmiş olacaktır. 

Alman paraşütçtilerinin 
Sovyet topraklan üzerinde e
saslı bir mevcudiyet göstere
mediklerini albay Spirin verdi· 
ği beyanatmda anlc.ıtmakta 

~ ' . 
ve: 

nılan Sovyet usulleri, nazile • Vişi, 9 (A.A.) - Devlet Vİf 
nn geçen sene Hollandadaki sı kanunuesasi dairesi diln 
~rprizlerine mani olmuştur. de ilk toplantrsını yapanJ.Ş ııı1 

İlk günlerde parasütçüler, cep- Fransrz devle'tinin yeni k~ (-
- esasisine ait esas prensipleI'l 

hede Sovyet askeri birlikleri· ·· rüşmüştur. . cı; 
nin hemen aıkasma iniyorlar Mareşal Peten celseye rıYfü .. 
dı. F ekat son günlerde cephe· etmiş ve uzun bir nutuk .s~Y ~ 
nin 1 00 kilometre kadar geri- rek yeni kanunu esasınıın · 
lerine de in:nişlerdir. Bu para- hatlarını şu suretle izah etJlllş 
şütçüler sık sık Sovyet tayya- tir{_ Milleti teşkil eden içt~ 
relerinin kızıl yıldız işaretini unsurların kalkınması gözönuı.j'. 
taşıyan nakliye tayyarelerin· bulundurularak yeni 1fr de' 
den vere atılmakta ve ekserisi, teşkilatr yapılacaktır. ~ 
daha bir ziyan yapmadan et- 2 - Es.ki kanunu es . ~ 
rafı sarılmaktadır. Şimdiye ~~~~i;Je ~~ul~~~: d~l}·~ 
kadar paraşütçüler tarafından yeni bir siyasi bünye teŞkl 
ehemmiyetli bir hareket yapıl· tarif edilecektir. eJ 
madığını temin etmekte ve bil· 3 - Bundan böyle F~ 
hassa planörlerle kütle halinde dini bir akide teessüs ed tel
inişlere pey yakında teşebbüs Müteakiben Mareşal muh pıı: 

d ıeb 1 w h b k mcse}elerden _!>ahsetmi~ ve ·!et' 
e i i ecegini a er verme • inkılaptan d~~k yem 9~\ !& 
tedir.,. otoriter ve sılsıleı meratıbı ?. 

Alman paraşütçülerinin bir devlet haline geleceğini So) 

Sovyet hatları gerisinde ve mi§tir. 11 
toprakları üzerindeki hareket- d I' 
!erine karşılık, tesirsiz bile ol· izlan anın f şrıa.ı 
sa Sovyet paraşütçülerinin ses- ~ 
siz durmaları iki mana ifade e- ingilterede iı.r.j 
de bilir. J 

Ya paraşütçülerin diişman karŞll"ndı 
arazisindeki hareketleri sırasın Q ~ 
da lüzumu olan teknik haw • (Ba.' tarafı 1 nrlil~ 
lıklarm henüz ikmal edileme- Pl'sifikteki gerginliğin . n '/. 

} ir sırada Amerikanın bö)-"9 
miş olması, yahut da paraşüt külfeti yüklenmesi btl.!i?.llt11.n §' 
harbini iki yıldanberi tatbik yanı dikkattir. . 
etmekte ve muhtelif müdafaa Ruzvelt bu hareketile, Pasif~ 
tedbirleri ve taarruz çareleri te zuhur etmesi muhtemel 0}.1 
öğrenmiş olan Almanlara kar- vahim hiidiselerin AmerikaY~ o'/J 
şı Sovyet paraşütçülerinin mü lruıtikte vıe bilhassa. böyle ps.ilC 1 
essir olamayışıdır. jik bir anda müdahale etnıe1'b 

mcnedemlyeceğLni ispat etıniŞ ~ 
Bu düşüncelerin yanlış ol- lunmaktadır. Bu, ayni zaınııt' 

mak ihtimalleri de varidi hatır hlçbır tazyik ve tehdidin A~er~ 
dır. Fakat her şeyden evvel yı llrkütcm.iyeceğini d:e sarih 
Alman~. ütÇUleri gibi, Sov· su~~tt~. göst:z:ı:-e_~~·-
yet paraşutçulennın <tJ'o'\tmım hl derecede sarih bi .. vazıyet ~· 
kara orduları gerisinde, hiç ol- alm.ıyacağı noktasından ibaret 
mazsa hava hakimiyetini kızı- lunmaktadır, t •C 
lordu havacılığı lehinde kura- JUIERlK .. ~V GAZETELER ~ 
bilmek gayretiyle Alman tay- YAZILARI ( 

d 1 k b N-e\'york, O (A. A.) - B. 13 . ..1' 
yare mey an arına ·arşı sa o· Röyter muhabirinin işaratına. F:. 
tajlar yapmak ve hazırlamak re Amerika ı;azeteleri hükuıxıc., 
üzere harekete geçmeleri la- lzlanda adasına asl;er gönderıtı'4' 
zımdır. Dahn birkaç zaman o- ni müttefiken tasvip ediyo~ 
yalanecak olurlarsa, bu işte Hatta bazı gazeteler. RuZ'l~.J 
muvaff- kıyet ihtimali pek za· icap Eden fiCYi tama.men yaP?, 

ğrnı ileri silrerek AroT ndal 
yıf dii!'ecektir. Çünkü Alman- L karın işgalini istiyecek kad&J° 
ya, Sovyet hudutlarında işgale leri gidiyorlar. tP. 
başladığı arazi boyunca yüz • Vo11ington Post diyor ~: . • c 
!erce ve yüzlerce tayyare mey velt nazilere bir darbe ın~ · 

tediT. lngilizlerln yükünü hııfı; danma sahip olmaktadır. Son· 
da b 'k , k' tecektir.,. ..... 

ra n u sayısız mı taraa ı Nevyork Post gazetesi de u--

tayyare meydanlarını ayrı ay- ki: "Ruzvelt tarafr.ıdan a.11>, 
rı bombardımanlarda ve sabo- tedbir, ani ve sc.be'Jiyet. verilttl 
tajlarla jşe yaramaz bir hale miş b:r taarnızıı. karşı mükeffe'1 

k k b l 1 bir t eminat+.rr. .. , 
so ma ışı aşarı amıyaca' l\IAKE..."!IJZl Iili"IG r:!!J:\L""V:• / 
bir güçlük arzedebilir. Prlnce Alberta, 9 (A. /\·? 

Kara orduları bütün 1'iddet• Kana.da. başvekili Makenzl li 
!eriyle ve hatta Sovyet kıtaları Amerikan ba.hriyesi tnrafaıdııfl ( 
yeni ihtiyat kuvvetlerle cephe landanm i5galini balüıs ::ıevzull 
t t b l kt d l H a derck demiştir ki: •V 
u muş u unma a ır ar. • Bu hareket şimdiye kadar :~111 
vacılar da mücadelede devam f!.l"" 
edl'yorlar. mara ... '"u"'tlu" krtalarla haz edilen tedbirlerin enl:rn dl-61 

rtdır. Çok memnun· :n. _ı .. ı;ı de 1 

hava piyadelerinin de genış şimdi kuvvetli bir .A.meri:<ı:.:ı. 
mikyasta kullanıl malan zamc.. • niz kuvveti bult.m.nıru>tad!r. 
nı uzak olmasa gerektir. İşte o 1 . ,.5ı 
zaman kara ordularının hare· Bir Alman denızal~· 
katı çok daha kolav inkişaf e:- batırıldı ·ır 
debilecektir. A. ŞARKLI Madrit, 9 ( A. A.) - .~aı o> 

Hab ... ş'standa!<i Cenubi 
A,r.lca k .. ı'liatleri 

~1ısıra ge ir"ldi 
General Smuts aslzerle
re bir hitabede bulundu 

dan alınan bir ha.bere gore~eıT 
sabah İngiliz donanmas:ına t 
sup tayyareler Cebelüttaı:P' \ti' 
çıklarında ibir Alma.n denif' 
suu batırmışlardır. 

-<>--
Amerikanın harP. 

gayreti ~. ş. 

Pretorya, 9 ( A.A.> - (B.B.C.) 
olarak Almanya ile Amerika a- Dün ~aım. resmen bildirildiğine 
rasmda harp ihtimallerinin uir. göre, Habeşistan seferine muvaf_ 
denbire arttığı fikrindedirler. fakryetle iştirak et.'ni~ olan ce-

A.rnerikanm, bu hareketile, nubi Afrika kuvveıtlerine men • 
harp mmtakasma girdiğine ve sup kuvvcı1i bir teşekkül şimali 
Amerikanın bir Alman tecavü • Afrikaya varnı?Ştır 

Va.ington, 9 (A. A.) - ~I/ 
C: Amerika, mütezayid ibir ~~" 
le harp gayretlerlni hızlan ı':I 
Şimdi, hükfımot namına, 31 r<>~ 
ka harp malzemesi ya.p~ ~ 
Bnhriyıa nezareti. yeniden~ 
yon dolarlık fevk.alide fl'I 
istemek için b'r kanun :'. ~ 
hazırlamıştır. ;;-""" 

züne karşı hazır bulunduguna Haber verildi~ine göre bu kr. 
i.cıaret eden aynı ma.lµiller, ~ taatm hareketinde cenubi Afri • 
rlkanm AsO'r adalanna ve Daka.. ka birliği reisi mareşal Smuts 
Ta da bahriye kuvvetlerini gön- askerlere bir hitabe irad ederak 
deıırncleri ihtimali karşısında Al l milletin cesaretlerine ve kahra • 
manyanın alaca~ vaziyeti büyük manlıkla.nna olan itimadını iz • 
bir al8.ka ile takip etmektedirler. har eıtıntstir. 

~eza evlerinde 
tetkikler # 

Ceza ve tevkif evleri .. uıt' ~ 
n:ıüdUr muayini s~. diil1cefo' 
rımize g-clmış ve Üskuda.r rJ11V. 
vinde bazr tetkikler ynP t~' 
Mumailevh ceneı.•lcrinoile 
katta bulunacaktır. 
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At/antik muharebesinin 
en mühim merkezi 

Şimali 
Atlantik yolu 

Y~et Rusya ile na.syonal sos. 
Olan t. Almanya arasında ba~lnmış 
bUr :unJıa harbi son zamanlarda 
h Un llaza.rlan A vrupanm şark 
.A lldutiarma çevirdi ve bu arada 
d:UPanm garp hudutları ötesin • 
Y ' .ı\tiantik Okyanusunda cere • 
lll8J:ı. etnıckte olan büyük Atlantfk 
ı.a'f'dan muharebesi bir dereceye 
-ıar unutuldu. 
llaa ll'aıbuld bu harp hakikatte bir 
ha Yonaı sosyalizm • demokrasi 
L rbj olduğuım göre nazizm ile 
ııı:oın .• • 
hu ~nızmin çarpışması bu hak vC' 
ha triyet harbinde ancak bir saf 
~teşkil edebilir ve asıl neticeyi 
il lizlerle Almanların kati çar _ 
l'u."1na.sı verebilir. Bu sebeple Av
~ın §3.rk hududundaki kora 
ha nekadar büyük olursa olsun 
~bin netlcesinı almak b:ıkunın • 
\'~ :Atlantik meydan muharebesi 
Ilı 18tikbalde lnglltereye bir 

19~ hareketi yapılı~ınsı ihtimali 
~ da başbyan ikinci cihan hır. 
Cd en mühim safhasını teşkil 

er. 
~~!lgilte!'C giriştiği bU~Uk miicıı. 
\> CYi devam ettirebilmek için 
.ı cıı.ı. dü?yanm büyük demokra.si-
1. 13ll'Jeşık Amerikanın müessir 
lrti.'lnına muhtaçtır ve bu ynrdı. 
~ bUytik bir kısmı Atınntik Ok 
"'~usunda şimal yolu ile yapıl -
"'<1.lttadır 

l.>iğer taraftan A iman ya da Sov 
:::--..... 

~anatmm değerinde şüphe 
_b"IQl}'an bir aktörümüz var. 
QQ zat, uzun yıllar, yabancı 
'1eketlerde dolqmıs, sah · 
!!_ye film işlerinde ihtisasım 
.:~~mnr§tır. Hatta, bir aralık 

• ~f ve usta artistlerin çe· 
~~ği fjlmlerde rejisörlük et· 
~· bazı filmlerde de baş rol
) oynadığı ve baprdığı riva 
et edilir. 

lq \'alan veya doğru, demek 
t-e.f bir §C>hret yapmıı, adının et 

ırıda dedikodulara yol aç· 
~~; bir aanatkara hava ve su 
~ liznp olan madeni • es
~~ buna cevheri saadet der
~rele sreçirmiştir. Böyle ol 
"'"tu halde, bu arkadaşın şu· 
~ burada verdiği temsiller 
~iller deyince, başka bat· 
~ 

yet Rusyaya hakim olsa bile harbı 
kazanabilmek için muhakkak AL 
lantik mey\lan muharebesinden 
galip çıkması, yani İngili.z filosu • 
nu mahvederek Amerikan vardı • 
mının gelmesine mani olm~J la -
zmıdır. 

Acaba bu biiyük deniz muhare. 
besi nerede yapılacaktrr? Mihver 
donanması İngiliz filosum nasıl 
ve ne vasıtalarla mağlfıb etmeğe 
çalışacaktır? Bunlar en mühim me 
selclerdir ki bugün için cevap ve. 
ri.lm<'Si imkans17,ctır, Ancak Atlan 
?k .Okyan.usunda şimal yolu dı>di. 
ğimiz denız yolunun üzerindeki 
d.urakları ve bı.: yol üzerinde de • 
nı.z ve hava üslerini gözden geçi
rerek mlistakbel harp sahası hak 
kında biraz bilgi edinebiliriz. 

~İMAL YOLU 
Siliıh ve mühimmatla dolu ola

rak l ngiltereyc müteve<:eJhen A. 
merikadan ayrılan harp gemııeri 
şu giizergiıhı ta.kip ederler: Nev. 
york • Labrador - Groenland • İz
Ianda, Fnroe adaları (İngilizler 
tarafından işgal olunan Danimnr 
ka adnlarıdır.) Şellarıd • Büyük 
Brltanya .. 

Amerikadan hareket le tııgilte • 
reye gelmek için gemiler:n bu üe. 
!erden istifade et.meleıi ,buralar. 
da durarak mazot ve sair i~c 
maddeleri almaları ve icabı ha 

ka sanat eserleri zannetmeyi· 
niz, tek bir piyes !· dolayuile 
kendini hakikate uymaz şekil' 
lerde reklam ettirmeye neden 
lüzum gördüğüne .nek akıl eı
dfi' miyorum. Uzun 'Zlllllandali 
beri yurcl dıtmdaymıt da yeni 
gelmiş ve teberrüken bir efe.. 
faya mahsus olmak üzere ıah· 
neye çıkıvermiı gibi görün
mek istemesi nedendir? 

Bize kalırsa, sanatkar için 
asi olan samimiyettir. Onun 
dışına çıkıldı mı sanat ruhu 
kayboluyor.. murabahacılık 
havası yaratm:ıl:tan çekinmek 
sanat ve sanatkar için lizun o
lan bir şeydir. 
Göbeğini kendi keser tıflı 

yetimi 
LAEDRi 

Manasız mı dersiniz? 
Genç şairlerimizin yazıların 

dan bir mana çıkmadığını id • 
dia edenler 1893 de Lui Leje 
isminde bir Fransız sairinin 
tabettiği Tabut isimlf n,.şir 
mecmuasının ilk manzumesi o 
lan şu şiire acaba nederler? 

.. Babamı öldürdüğüm ge· 
ceydi. Babam kimdir bilir mi
siniz? Karanlık bir gece, ka .. 
ranlıklarmda korku şehvet ve 
ölüm = ~Iidir . ., 

"Annemi öldürdüğüm gece 
idi. Babamı bilmem sanır mı· 
sııuz? Her sabah haykıran bir 
horos. F eryatlarmda istek, süs 
ve paçavra dolu bir horoz . ., 

"Kardeşlerimi de o gecede 
öldürdüm. Kardeşlerim kimler 
mi? Sütünü sa~dırmıyan bir i· 
nek, derisini yüzdürmeyen ke 
çi ve ineklerle keçileri öldüren 
bir kasap . ., 

"Ben, vani kum çöllerinde 
su hasretivle ötüp duran geve· 
ze bir kurbağa ... Hiç Ü§enm<:· 
den bu işi yaptım.,, 

Bu ~iiri okuduktan sonra 
bazılarınız muhakkak saçma, 
ve bazılarınızsa şaheser diye • 
ceksiniz değil mi?, 

l! A B E R - AJfPm posf8a 

linde tamir görmeleri lazımdır. 
Sonra böyle mühim duraklara ma.. 
lik olmak da.ha birı:;ok hayRti a • 
vant.ajlıı.ra da sahip olmak demek. 
tir. Mesela bu:ralara hava üsleri 
kurmak ve düşman filosunun hare 
katını bu üsler va.arta.sile mües.sir 
bir şekilde kontrol etmek müm • 
kündür. 

Nihayet bu Uslerin mevcudiyeti 
Atlantik Okyanu.'lu ve şimal de _ 
Dizindeki muvazenevi mümkün kıl 
maktadır. Çünkü Almanyanm bü
tün Norveç sahillerinde, Hollan • 
da, Belçika ve şimali FranM li • 
manlarmda deniz ve hava ü.c;leri 
vardır. Bunlara mukabil İngilte _ 
renin de yukarda bahsettiğimiz 
üslere malik bulunuşu muvazene. 
yi temin etmekte ve İngiliz donan. 
ma.smm daimi ve .semereli kontro. 
lunu mümkün kılmaktadır 

Zincirleme bir şekilde Amerika 
dan İngiltere ye kadar giden bu 
üslerin ehemmiyetini biraz gözden 
geçirelim. 

İZLANDA 
lO Nisan 1040 tarihinde Alman.. 

lar Danimarkayı istila ettilı>r. Bu 
hareket karşısmda İngiltere de j . 

cap eden tedbirleri almakta geç 
kalamazdı. Ve günbegün bir sis
tem dahilinde harekı>t ederek bü. 
tün İzlandayı .iati!A etti. Alma.nva 
bu şekilde elinden kaçırdığı k;y. 
metli kozu anladı ama. evvelA. ef. 
kan umumiyeyi sarsmamak için 
bu husus hakkında. hiçbir şey söy. 
lemedi ve san.ki hlanda.nm isti~ 
sma b.igıine kaldı. Bu hal bundan 
bir iki ay evveline kadar devam 
etti ve nihayet Almanlar 1>ir gün 
§U tebliği n~rettiler: 

"Her tlirlü hu:kukıı. muhaliıf ola. 
rak İngtlizlerin Danimarkaya &it 
İzlan.dA adasını işgalleri üzerine, 
ablı.ıkavı .Janriap ça.lil}a.n gerrille
iinıfz ibir istl:na.t nokt.umdan mah. 
rum kalmıştır. Bu lıadisc lzla.ııda 
adasını da !ngiltereye karşı yapr.. 
lan hareket Ba.haama. dahil etme
ğe Almanyayı meobur etmiştir.,, 

Bu not insana şunları düşündü. 
rüyor: 

1 - Demek ki abluka şiddetli
dir ve tesir.ini göstermektedir. 

2 - İn.gi1 tere İzlandayı işgal 
etmiştir. 

3 - Amerikan yardımı daha 
mühim bir mesele teşkil etmek • 
tedir. 

İngiltere İzlanda adasmı işgal. 
den evvel, bu ada.nm müsta.kbel 
ve muhtar hükumetiyle uzun mü· 
zakereler ya.pm.IŞ 've hükümetin 
muvafakatini aldıktan sonra ada 
YI jşgal etmiştir, Bu münasebet!; 
§unu da kaydedelim ki fzlanda. a· 
dası b~k kimselerin zannettik • 
!_eri gibi ll:ri.r Danimarka. adası de • 
gildir. İ.sliklıi.linin reemen tanm • 
dığı 1908 senesinden.beri Danimar 
ka._ ile bazı anlaşmalar dahilinde 
miina.sebetleri vardır. Net~kirn !z. 
landa. devlet reisinin namı da İz. 
landa kralıdır. 

Bwıdan tnaada lzlandamn muh· 
tar bi: hükumeti ve Althing deru.. 
len ~bır parlamentosu vardır. Bu 
parl&mento bilhassa memleketin 
dahili işleriyle uğr&.Şil'. 

Milsta.k.illen ha.re.ket ettiğini an 
tatmak için Da.nimariwım işgalin.. 
den sonra. hlanda. J.)C!riiment06u 
şu aşağıdaki iki karan ~tir. 

ı. - Husule gelen fevkaliW~ 
vazıyet dola.YJSiyle Sa Majeste 
Kralın teşkf18.tx esaeiyedeGd. vad • 
fesini ifa.ya. imkan olmadığmdanı 
Althing krala ait va:zjfolerin de 
hükfunet tara.fnıda.n ya.pılaea.ğma 
ka:ra.r vermiştir. 

2 - Husule gelen fevkaliıde 
vaziyet dola.yısiyle Danima.rkanm 
Danimarka.. lııa.nda anla.şma.sınm. 
ye.dinci maddesi mucibince yapıl
ması icap eden İzlandayı hariçte 
temsil v a. z i f c s i n e devam 
i.nikiinları kalmadığından bu vazi. 
feyi ve lzlanda kara suları dahi -
!indeki balık ve dalyan.larm.m kon.. 
trolunu, Athling meclisinin kara. • 
riyle bizzat fzlanda hükfımeti ü. 
zerine almıştır. 

Bunlar !zlandarun müstakil bir 
memleket olarak İngiltere ile an
laşmış olduğunu göstel"n:ıektedir. 

lzlandanm işgalinin Amerikan 
yardımında mühim bir rol oyna • 
makta olduğu muhakkaktır. Çün· 
kü lzlanda Groenlandla beraber 
Avrupa - Amen"ka. yolu üzerinde. 
ki en milhim ti durağı t.flli,ll e. 

der. 
İzlanda hakkındakı sözümüzü 

sona erdirmek için şunu da kay -
dedelim ki birçok ecnebi gazetele. 
rin verdikleri haberlere göre İn· 
giltere İzlruıdaya İngiliz ve Kana. 
dalı olmak üzere ceman 800 bin 
kişi kadar bir kuvvet göndermiş • 
tir. Üslerini kuran tayyareciler 
bu yekuna dahil değildir. 

GROE...,.LA.ND 
Bertin radyosu bir müddet ev. 

vel Groenland adasının şimal kıs
mmm Alma.nla:r tarafından işgal 
edilmiş olduğunu söyledi. Bertin. 
den gelen ajans haberleri de ayni 
hiı.diseyi naklettiler. Fakat bu Al· 
man haberini teyit eder bir ma. 
lumat dünyanın hiçbir kötl~inden 
gelmedi ve bu ha.berin haftasına 
lngiliz Hud zırhlısı ile Alman Bis.. 
nuırk zırhlısı Groenland ile lzlan. 
da arasındaki Danlmarka boğa . 
zmda muhar.ebe ettiler. 

Groenland adası Eskim.ola:rla 
meskun iki buçuk milyon kilo • 
metre genişliğinde bir bilyük a • 
dadır. İzlandadım Daniniarka bo • 
ğazı ile ayrılır. Groe.nland Dıuıi • 
mark<ı.ya bağlı olduğu halde pek 
az Danimarkalı gelip bu vasi ada. 
ya yerleşmistir. Çünkü Groenlan • 
dın iklimi gayetle serttir. 

Yalnızca stratejik kıymeti olan 
Groenland adasını İngilizler oldu. 
ğu kadar Amerikalılar da dalına 
gözönünde tutmakta. v-e Avrupa. • 
Amerika yolu üzerinde m.\ih.im bir 
durak teşkil eden lbu ada ve ha. 
val~de yan! şimal yolu üzerinde 
statükonun !bozulmasına asla ta -
raftar görünmemektedirlo.r. Nete. 
kim Ameı-jkan reisicumhuru Ru~ 
velt de bunu re.smen söylemiştir. 

Groenland, lzlandadan sonra i. 
kinci deırecede bir deniz üssüdür. 
Fakat bllhaııea. Amerikalılar btb'ilk 
tayyarelerin! doğrudan doğruya 
ve ha.va yoluyla lngiıtereye gön
dermeğe karar verdikten sonra 
Groen.landın da ehemmiyeti art • 
m:ıştır, Çünkü deniz üssil olmağa. 
pek elverişli olm.ıyan Groenland 
Avrupa - Amerika yolu üzerin.de 
bulunmaz bir hava üssüdUr. Çün. 
kü tayyareler Amerika.dan Gro .. 
cnlanda, oradan lzlandaya ve İz. 
landa.dan da İngiltereye sıçnyabl
lirler. 

Alma.nyanm Groenlandı ele ge • 
çinnek için bir teşebbüse ~me. 
si her zaman mümkündür. Nasıl 
ki 9 şubatta :tzıanda üzerine mu • 
azzam bir hava kuvveti göndere. 
rek İngiliz garnizonwıu mahvet • 
meğe teşebbüs ettilerse, pek ili 
Groe.nlandı da işgal etmeğe teşe~ 
bile edebilirler. Fakat İngilter.e 
haya.ti ehemmiyeti haiz olan bu 
stratejik mevkileri azami dikkat. 
le kontrol etmektedir. 

Atıantik meydan muharebesi bu 
gün ikinci pliına düşmUş gibi gö. 
rünmekteyse de, harbin neticeşi 
üzerine birinci derecede müessir o.. 
labileeck bir ehemmiyettedir. 
Netekim. önümüzdeki. aylar za.rfnp 
da Atlantik muharebesinin şiddet. 
len~eği görlilecektir. Almanya. A· 
f.:l.eri1ta:ı:ı ha.ıfue gireceği saa.ti 
her an beklemcktC'dir, ve o zaman 
.N'cvyork, Tt.:rnöv, Grocnland, İz _ 
fanda, Fere: adaları '"° Şetland 
zinciri sayesin.de Atiantik harbi • 
nin nıuhakkak demokruiler tara. 
fmdan kazanılacağmdaıı da emin 
bulunmaktadır. 

ncrde gOO.leıiıı:üz tekrar hal"bin 
bu mühim safhasma dönecek. Yu.. 
karda babsettl#imiz deniz ve ha. .. 
va üsleri mUhim bir rol oynrya • 
cak. Biz bu arada Asor ve Madera 
adala.nndan bah.setmeği biraz ace
le buluyoruz. Atlantik meydan 
muharebesinin 8.lacağı şekle göre 
bu ada.la.rm da mtihim roller oy • 
na.malan muhtemeldir. 

Bugün iı}in muhakkak olan bir 
~ey varsa o da. Atlantik meydan 
muharebeeinde, elinde mevcut 
stratejik ve askeri imkanlar do • 
la.yıslyle bu harbin muhakkak !n. 
giltcre lehine tecelli edrceğidir. 
Almanya senelerdenberl süren U• 

zun çalışmaları sonunda bugün ka. 
rada nasıl zaferden zafere koşu _ 
yorsa, İngiltere de senelerdenberi 
muhtemel bir düşmana karşı de • 
nizlerini müdafaa için ha.zırlanmış 
bulunmaktadrr. 

Atlantik meydan muharebesi 
muhakkak ki bu harbin eıı mühim 
kcıa olM&ttır,. -

FRANSA HARBiNi Fil 
- NASIL ÇEKTiM 

• 7 • Yazan : Dr. Hans Henkel 

" Biraz istirahat ettikten sonra 
yannna birkaç kişi aldım ve ilk 
hattın bulunduğunı.ı tahmin etti. 
ğim Nanteuil istikam "'tine Jlcrle
dik. Nanteuil'de Alm<lnlardan e
$er yoktu. Ermenonvillc girmek 
üzere yollandık. 

Ennenonville girmek üze _ 
reyken karşnnıza bir yığın taş 
çıktı. Taşlar bize sanki "dur!" 
demek istiyorlardı. Yolların ma. 
yinle.şmiş olduğunu tahmin ettim 
ve Amiens'te olduğu gibi ölüme 
atılarak istemediğim için sola 
kıvrıldık. 

Her tar~fta korkunç bir sü
kfınet hi.ı küm sürüyordu. Canlı 
mahliık n m.~a hiç bir şeey yok-
tu. Biraz tereddüt ettikten sonra 
ilk karşımıza çrkan köye girdik. 
Ne dost ne de d~c;mana rnstla. 
dık ! Fakat on kilometre kadar 
ileride yürüyü.5 halinde olan bir 
piyade ucunu keşfettik!. 

Tüfeğini omuzlamış Alman pi.
yadesi ! Anl~ılan ilk hat kısa 
bir zaman zarfında tekrar kilo-
metrelerce ileriye gitmişti. 
Yürüyüş halinde olan kıt'ata 

yetiştik ve geçtik. Ufukta alev 
ziyası parlıyordu; havada yanık 
kokusu Yardı. Biraz sonra tekrar 
bir kıt'aya y~iştik. Bunlar top. 
çulardr. Mühimmat naklediyor
lardı. Demek hala ilk hatta de
ğildik ! . 

"MARNE" KIYILAitii'.\t"DA 
Konak mahallirnimen epeyi 

u.zakl~ımııştrk. Marne'a yakm 
Meaux kasabasına varmL'.}trk. 
Yollar kesilmiş ağaç. gövdeleriy. 
le kapatılmıştı. Top ve tank dafi 
topları yol kenarında ateşe h~ 
zırdılar. Motosikletler ilk hat. 
!ardan talimat alıp geriye gö. 
türüyorlardı. Ağır toplarda mev 
zi ainuştr. 

Vaziyet böyle iken durmadıık. 
Yolumuza devam ettik. Böylece 
Meaux'nın ilk evlerine vardık. 

Biraz sonra sayısız piyade kıta. 
ları ve aralarında bir generalin 
buluaduğu bir öncü krtası ile 
karşılaştık. Marne nehri geçil· 
mek üzereydi. 

Ku1aklarnnızın d~binden m~ 

kineli tüfek kurşunları vızılda· 
mağa başlayıncaya kadar şehir 
kenarında ilerledik. 
Kurşun yağmuruna tutulduk. 

Müke bunun il7.erine hemen ge-t 
riye döndü ve bir duvarın arka. 
smda siper aldık. Sandıklardan 

film levaznnı çıkarıldı. önümüz. 
den mevzi almak i~in ağır toplar 

~iyonlu. 
İyi film çekebilmek için teh· 

likeyi göze alarak dama çıktık. 
Filmin haftalrk havadis olarak 
gösterilip gösterilmediğini bilmi
yorum. Bildiğim bir şey vaı ı;a 
o da kendimi beyaz perde üu
rnide hiç bir zaman görmediğim.. 

dir. 
Biraz sonra şiddetle ateş eden 

bir topun arkasında yer aldık .. 
top Mame üzerinde ve bizden 
bir kaç ytiz metre ilerideki köp. 
tüyü ateş altına alıyordu. !sa. 
betleri teledbjektifle tesbit t>t · • 

Sinemadaki seyirciler köprü. 
yü on metre kadar ilerde görün. 
ce bizim köprüye bu mesafe da. 
bilinde bulunduğmnuzu zarın.e

derek kahramanlığımızı takdir 
etmiş olacaklar ... ! 

Bulunduğumuz yükseklikten 
teknik eratın duvar dibinde lfı.s. 
tik sandalları hazırladıklanm 
gördük. Bunu görür ~örmez biz.' 
de, hemen birkaç dakika sonra 
yanlarına indik. Ayrıldığımız top 
şimdi' ikinci bir topla takviye 
edilmişti Ye üzerimizden ateşe. 
diyordu. ~ 

Lastik sandallar altı er ~ra. 
fmdan kaldırılıyor ve nehir kı· 
yısma götürülüyordu. Duvan ta. 
kiben ilerlerken, yıkılmış bir 
kısmına geldik. Fr:ınsr.zlar burct
snn ateş altına almışlardı. Teh• 
nik erat buradan büyilk bir sür
atle ~ muvaffak oldu. 

Aralarından biri ayağından 
ralandı. Yol, duvarla bera 
sola kıvrılıyordu. Karşımıza ç 
kan dcmiryolu koşar adımlar 

geçildi. Demiryolundan son 
yine evlerin dibini takip cttikt 
sonra çalılık araziye varıl 

Nehre inmek için az bir mes 
kalmıştı, fnkat geçmek mümkü 
değildi. Fransızlar her tar 
ma!:ineli tüfekle tarıyorlardı. 

Sahilin karşı tarafı ateş altı 
na alacak olan top ateşinin n 
sanlığmı hissettik. Duvar say 
sinde geriye döndük. Nehri g 
çecek lastik sandallar uzun s 
ralar halinde dizilmişti .Mük 
film l)lakinclerinden ayrılmam 
tı ve bana, öteki ağaçlıktan t 
banca kurşunlarına kurban gi 
~-ek t~ikesine maruz kaldığı 
Söyledı. Cümlesini henüz biti 
mişken tüf ekler patlamağa baş 
ladı. Iki dakikalık bir fasılada. 
sonra tekrar... Yine sükQt v 
yine 'tek tük atrşlar. Kurşu~Ia 
~rar vermeden üzerimi.zden g 
çıyorlardı fakat sandalların y 
nmdaki erat rahatsızlanıyor a 
sabileşiyordu. ' 

Topçularımız. bunun üzerin 
şüp~elendiğimiz ağaçlıkların iç· 
ne bır kaç mermi gönderdiler 
Ateş bunun üzerine kesildi Jaki 
biraz sonra, yine kısa f~ılalar 
la başladı. Ateş edenler varı 
daire içimle hareket cdiyo.rlardı 
ve belli ki krtalarımızın bulun 
duğu sokak onlara açıktı. 

Kısa fasılalarla yapılan bu a
teş beni hiJ.detlendirdi. Muharc. 
be es~da bu kadar hiddet
lendiği:mi hatırlamıyordum. El 
bombaları iS'tiyerek "bu domuz 
herifi" ağaçlardan bizzat indir. 
m.ek istedim. Tam ağ~hklara 

doğru, ufak bir manga ile iler
lel"ken, ateş, bu sefer, arkamtz
dan gelıneğe başladı. Dibinde 
bulunduğumuz duvardan sıva ve 
taş pa~ları düşüyordu; kur. 
f}unlar tam üzerimizde duvara 
salanıyordu. Film makinesini ol
duğu yerde bırakarak sığınaca;."t 
yer aradık. Umumi harpte tay. 
yareciliği.m esnasında, kemikle
rim bir çok defa kırıldığı için 
ötekiler gibi koşamıyordum, bu
nun üzerine karşı taraftaki du
vara geçtim. Beni yalnız bırak. 
mak isremiyen Bigalke, pe.şim· 
den geliyordu. 

Duvarın kapı girintisini bula. 
rak içine girdik. Köpeğimi dı. 
§arda bırakmak istemediğim j. 

çin onu da içeriye çektim. Soka· 
ğI yalayarak geçen kurşunlar ar
tık bana zarar vermekten u
zaktı . 

Kapı aralığında fazla kalrna:k 
~kansımı. Çok rahatsız bir va. 
zıyetteydik. Yegfınıe çare kapıya 
yüklenip bahçeye girmekti. Ha
fif bir gayretle kapıyı açmağa 
muvaffak olduk. Bahçede sıçra· 
malarla ilerleyerek eve geldik. 
c:.:eıik miğf erlerimizle pencere • 
nin camını kırdıktan sonra içe. 
riye girebildik. Evin alt katın .. 
dan dol~arak sokak kapısına 

çıkmak kolay oldu. 
S o k a k , bizi emniyet 

jçinde arkadaşlarımıza kavuş • 
turdu. Askelerin yanında şafak 
sökünceye kadar ve yeni bir ta
arruza geçinceye kadar bekle -
mek J:iznndı. Film makinesini 
bıraktığımız yerden almak za • 
manı gelmişti. Makine büyük du 
varın bulunduğu sokakta.. bı -
raktı<Ynnız gibi duruyordu. Hic 
bir k~un isabet etmemişti. Gc. 
ce karanlık basınca, general, 
Marne nehrinin şimdilik geçil . 
miyeçeğini nan etti. Sonra ya • 
nıma geldi, kulağıma iğilerel{, 
ertesi sabah saat altıda Meaux' 
un dört kilometre cenubu şarki 
sinde yeni bir teşebbüs yapılaca. 
ğını söyledi. Kendisine teşekk,ür 
ederek maiyetimle o mmtakada 
isbat..ı vücut edeceğimi ilave et. 
tim .. 

(Devamı 11ar) 
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HAMALLIKT 
Sıraaile kötü bir talebe, tenbel bir hamal, becerik 

aiz çiftlik yanaşması, disiplinsiz asker, serseri 
bir seyyah olan Ray Mil land nihayet sinema 

artistliğinde karar kıldı 

Tclnpati dcnılen hfı.d.iae dimağı- hastanın heyecanı durduğu sani yeUerini bulmak mü.c~kill bir ~e - tesbit edecek olursanız kalbin her 
mız tanı.fından ot.rafa yayılan v;? ı yede kesiliyor. sele oimu§tur. Bunun sebebı de a. bir vuruşunda, eleıktrik dinamo • 
telsiz tel<>' " la:rına benziyen 1tnlynn profesörün rlıporlu.rıııa rnyn baskn elektrik dalgnl rının sunda olduğu gibi titreyisler mey. 
irt:nkmı b nzc.. ı 'er sa.y~lndc göre, bu sayede dimağdan efoktrlk karışmasmdruı irorctti'r. Tf.'lsız dana gelir. 

his ve fıklrl rimızin b3Şka bir dl- dn.Jgal:ın etrafa yayıldığı ve bu telgraftaki dnlgalann biribirinc Bunun ıgıbi vü.cudumuz.dn gerek 
ma a doğrudan do nıyn geçm dalgaların maddi aletlerle toplan.. karışmasıru araşt1rmak tehlikeli adalelerimizin, gerek sinirlerimi _ 

nden ~ka. bir y değildır. masma dn imkan hasıl olduğu or • ı halbuki dalgaıarm karışması her zin, hntta ifraz guddelerinin her 1 
Bir dima -dan diğ r bir dimağa , tnya çıkıyor. Heyecansız zamıın- zaman olabıldiğinden tehlikesizdir. faaliyeti aynı elektrik titreyiş 

ikirlenn va.art.asız olarnk geçtiği ı dakl. hassas olmrynn dalgalar h0ye Demek ki dimağdan yayıldığı !erinden meydruıa gelir. B" duy. ı 
ni i bat eden deliller ilOğaldıkça can, gnle)an ve dimnğı çok ça~ • farzedilen hafif dalgalnrm ahıze • gumuzun faaliyetleri de yine elek. ı 
telep ti Mdısesin.i kabul edenler tının tevkalfıdp kuvvetler me.yda. lcrle toplanması pek kolay olmak. trik dalgalan meydana getirirler. 
d(I ço~ lnuKtrr. na getiriyor. la bcrabel', bunların vücudun h<'r Bundan başka bütün vücudumuzda 1 

B.ırı;ok doktor ve Q.limlcr tabii Şimdi insanların dimağından .) a· tarafından yayılıı.n ve vücudun a) - miltemadiyen yenileşen muhtelif 
1 

ve mııddı olnn bu lılidisenin çok yıldığı tamamen anlnşılan bu dal - n a.yn krsımlarınn alt olan, diğer hUcrele.rden her birinın dökülüp 
tesirli tunlll rini anlamak, tibi oL gnlar telsiz telgraf ahizes le tutu. dnlgalnrdan ayrrmak gUçtUr. H m de yerine yenisı geçerken yine e. 
duğu biltün kanunlnn bulmak için lacağı yE'rde baska bir insanın eli. de dimağdan çıkan dalgnlarla be. lı>ktrlk dtılgnlnrı meydana gelir. 
ou husu tn pek büyük tec.rUbeler mnğmn, deyince telepau denilC'n raber wcudun diğer kısnnların • işte Jtalynn profesörün bütün 
ynpım5lar ve çok çalışm~lardır. hAdlse meydana gell.yor. dan yayılan dalgaların aynı ır.a. _ dışıırdıuı ve dimağa ynbnncı r:ndYo 

İtalyan asabi ha.,.tnlrklnr milte- Yaşndığunız asrın "fız)oloJısı" ıruınd toplanıp, saklanması tec - dnlgalnrmı bertaraf etmeğe mu -
hQSSISlanndan biri ynptığı tecril • bu nnzari~elC'ri ve bu fikirleri ka· rübe altmdn bulunıı.n insanın her vıı.ffok olduğu halde tecrilb<' altı. 
belerde muvaffakıyetli net.icel{'r tiyeıı rcddet;mı>z. Billikis pek zi - hangı canlı veya c:ınsız cısimden na alınan adamların vücutlarından 
elde etmi dimağdan çıknn dalgn. ya.de kabule meyleder. Sinirleri _ yayıl~ gayet tabii olan elek • muhtelif sebeplerle meydana ge • 
!arı telalz telgraf :ıhizeleri vasrtıı- m1zln çalışma ialeıinın tamamen 1 romnnyetl'< d:ıl ?S.lann d:ı onlara lf"n dalgaları tabiatile bertaraf et 
sile z:ı.ptettlğinı söyl~ ve nruııl clcktriki olduğu herkesçe bilinir. knnsaeağı muhakkaktır. O halde mfa olduğuna emin olamayız. Çün 
har kct tti!Hnl de bütün etrafile Meseüı.: Parm [."lllız at te }an a bu kndar ka.n,51k dalgalar nrnsm • kil tecr.ilbe altına alınan adamla r 
o.ııla.tm ı. dırnağa bağlı olnn şeyler hemen dan dimağa ait olanları abizelerle madeni odalar içinde bütün vücut. 

Birçok aH:ınler ve bilhassa A • bu yanmayı nlıp götUrilr ve 0 ge- ayırmak nasıl kabil oluyor. işlf' larlle bulunduklarmn. gör, dimağ -
rik lı f ·· ı · d 1,....1 · Aay Miland, günün muva.ffakı- karuıdı, kolum .krnldı. Macel'a mt' .. me a. pro cwr er ıse a"fiı ... arın ti- ve go·türen sinirlerdir. Bun. buna cevap bubnak için pc:-k ook larındruı yayılan dalgalara mutla _ ~ d ~ln-•• d' 

•'-U )'~tler kazanan en sevimli sinE'ma rakı çocuklugum a ba.'_ı.ww.....şt.ır ı .. 
sırf cliına.ğdan ctrnfo. ynyıla.bile • lamı hepsi ayrı ayrı dimağdald uğrn.~ılmıştrr. ka vucutlnnnm diğer krsmılann • yıldızlarından birisidir. Birinci sı • r bilirim. 
ek dalgahır dol:ı.yısile geleceğine merkezlere bağlıdır. BUtUn bu ge. Gayet hassas olan telsiz telg - dan > yılan dalgnlar da karışmış - nrf yıldızlar arnsmn geçişi çok ye. On dört yru mda kolejde talc • 

•ıı.manıiyle kani olamryorlnr. Bun. tlrlp götürme i,'}leri hem n bir sa- raf ahizcleri kullanan.lnr ahizele - tır. ni olan Ray Mil!and Iınyatınm beydim. F kat okuyup yaznuı.ldtı 
larm lbeyne tinat €dilerek niyeden az bır znmnnda olur. ii.ni.n çok ıuıssns v çok kuvvetli 1tal:}an profesör Telepati hıi.di- meçhul günlerinden ba.shyarak mu nraın iyi değildi, mektep fena lıal 
·'ylendi=nt d-ı.a ---~ı. tesblt et. lm d f d · · l madd t · ba l i t' vaffnkııcet anına kadar bnemdan de· c:ınmıt sıkıyordu. Buna muko. -v "' ıı.u c=- Fikir denilen evin dimagnn~ ızın o n.sm an ıı.v a yenne zarar sesın e en ıs t e m § ır. " ,, 
ek .. ıft ltnı f~"rUn " geçenleri kısaca anlatı'"·or: bil geceleıi yato.khıı.nede gizli siz. ı......,.. yan pro C"'1 yap- c--•ı Cbyleri n•••u•n.da nn suretle llleydnna geldiğini pekııli bilirler. Pakat Telepati ibugUn ilim ve fen " 

wıı ""' -~· '"' "Cnl kontluğunun şimalinde ll Monte Kristo. Üç Siltlhşonı o .. 
"'l tecriibcleri daha yakından in- meydsn:ı. geldiği tama.men bilin - Telsiz telgraf i'?aretlerinl genişlet tarafından şüphe edilerniy~ek su doğdum. Halis Britanynhyım. Kn.. 1 kurdum. Bu birbirine benziyeıı 
temek için hazırlıklarda bulunu. memekle beraber, fikrin de elek. mek, yani olıizenin ha.ssasiy<'t sa. rette kabul ve Wdi.k edilmiştir. nrmdn. Sakson, :\'orman, Ska.ndinav günler son derece canımı sıleı ,.e 

orlar. trik gibi olduğuna hiç ı:ıiıphe et _ hasını ıbüyUtmek, uzak bir yenn Sırf bu maksatla yapılan bu tec . kanlarmm damlası yoktur. GalII - gUnün birinde annemle Labama 
İtalyan Pro:fesörlln tecrübesi ı..!- 1..._ı> ,_..__ d l rü.b • .ı~~ .. tan ,_., l <l ter mu"tee"0sıs· 1'n•"•nlar degrudir. bir mcktur> brrakara.k macera do • mcme.k Jfızmıdrr. Bu ~azıyı okur- te= tel.fi•- mu=yonun an ge n e v<=u'- eı..ıw.a yayı an i _ .,..,., .... 
.,.:.ui,,e i .... rile ""k s:ı.de g6rUn.. · Meml 1tPtlcrinl çok severler. Fa - lu bir ha>ata ntJldnn. .... " "'°' ıı:~ ken .,0• ule dim :.m " p1ı ... m1 ve Eeslcri toplamak zor blr ı d ğıl - I ö-cr dnlgaları ayırmnğa muvaffak 

.,, " ., " u.7 •• kat ckseriycUe om.da <>t u rmazlar. Emili .M.:ıv i:ınılnde 3000 tonlup 
le bernber, tıtbikab o kndar ona lı olan sini +-göz atr, o dı ça mlisbet bir ne ce Vf' Çoc ken etrnfmıd b raz har et bir • llep ı<'.In e~ en her g ir: 

<olııy değildir. O .insanın d.imağmI önüne get.irıis niz göz sinirlerinin lllnlerce metre mesafede bulurum remez. görmPk U1.e:re ağnçlara lırmn.nrr. bir uşak aranılordu. Bu geminin 
'1f blr telsiz telgraf merkezi o • dimağda gözden geden intib::ılarm ehirlerdeki elektrik motörilniln, Ameıiklı pl"ofe&.ırlcr. İtalyan drm. I•'nkat civarımrzd::ı gökte ve Port.saidc gittiğini h ber nlı.ncs 
.. -•- 1·-"·ul _ _.ı-..·or Ve oradan ya.- le l ... __ +ı.. •• u;;.; rUh · · dal k · yerde h"'bir hartıket olmazdı. O. derhal bu jce talip oldum ve kabul .... uu .. JUUI <:Ul,.,. · n.ıı.sıl dimag-a geldiği ve görme cm otomobil r n meywuıa gc .... ~. profesörün tcc esını ıa atı ..., ., 
ı1 rad dal ala t. nun ı.çin dağların öte tamfınd9. edildım. Yold. gördüğüm bütün iş an yum g rmı gaye rlnl ... ı"" g"türen. sinıı·lnrin d" al _ güriiltfiler '<manyeto" yani m kıuı.. bi'r tarzda ve diğer dalgaları her. -

~t- v " neler olduğunu görmek merakına patates soymak VC' kaptanın düır-ıasla.S cihazlar ve ahizclerle t<>P - dı;;., inft.v.+ıen· dim.,;;n vermcsı· ve tısi -ft~;.,C'tindeki bütün gu .. riıltüle t.nraf edecek "ekllde tekrar etmek 1 ırd 1 . 
1 1 t aktan ib t k-' 

t>-- 9<Wo""' .....,,.... .,.....,..., "' düşer ve tepe ere tırman ım. me erın p..'lr a m are aı-
1.ıınınğa ve onla.n tesbit et.meğe ça orada işaretlerin delfilct ettiği ri lşidcc kelnizdir. Jt'aka.l bunlar için pek <;:ok uğraşmışlat'l.lır. Birçok dcfalal' düştUm, burnum dı. Bu ümit ettiğım biivük sergil. 
l~tyordu. m:lnınm halledilE'rek filnin mey_ ~ok knI'IŞlk bir cldlde duyulacak ---------------------------- zeşt ('!eğ ldi. fakat aradığım mncc .. 

Bunun içindir kl, tecrübe altnıa dana geldiği görUhir. 0 hnlde fik. tıı.bii bu kabahat çok ha.ss:ı.s olan --- raları diınya yollarının birlcsti!;-i 
alınan -..:ı-- lı · l "--ebet in l ak noktada ve her millete mensup iıı u.ı.ı=.u.I anç e mw= • rin '---ıl olması mfit a.ddit elek • olıizeler kabahati o ac tır . 

......., sanlarla dolu olan Portsaitte bu .. ten aymyorlar. Bu iş için ynptn'- trlk ccrcy--1annın m"'"dana gelip Bu kabahati bertaraf etmek için F k d 
u..ıu '°" cağımı umu~·ordum. o at ora a 

mış olduk,'iı.ı küçilk madeni od:ı.ya bi..n..ı..cnın kC'sılmesın" d...... ba"lı:n bir oo_ k fenni "as1talar olmakla bP.- G ~ ı ·' ı . . ı t d b' ht"ı ranla k" '"'ı ~tı-ı-au<n .._., "' ( 111 1 ,.c.ın :r.ın ıırıııı· !ili) rıısmdu , ocsap ve anktllo ışlcrtndeo an ayan a yen ır ......... ••: 
!..-oyuyorlar. Bu od:ı. dışardan, içeri bir şey det;>ildir. rnbcr İtalyan profesörün tecriıbe - ha~lık rnnıııcbkl turlh 1,;t'rç-.eo.e ı ku.. t>ir t:<'nç iş aromaktaaır t:ü7.el B:tn.. Koltuğumun altında biitün ~\·anıl 
ye ve içeronl" ~.:ınya miknatJs leri bunla.rın faydası olaınıyacağı. pomı.}in blrllltro gıioılnlll'Cf'k) 1 dırma otcllnde Samiye mllrıı.cnnt. lhtivn eden küçücük bir p.ıketll. 

Her hangi mahiyette olursa. ol. - k' k fı k n veya elektrlğ:ln girmesine ve yol • nı goster.ınektedlr. Çünkü 1tıı.ıynıı E \ LEr"I m TF.:ın.tı~Lt~n1. t~ .\J: \. • • H'ransızca oı rak tt.sc s programı. geım!den ~ıktT lm vrı ıt va ı c 
sun, her türlü elektrik cereyanla- MA, ı . Vlml\ıt:. \UM. !'.\TUi ı na ıcadar (dahili mntemııtlk !hesap dimi her ırkın blribirlnc karıştığt. ı:ılmrumıa rnfıni oluyor. 

Bundan sonra. muhtelif biçim -
lcl'de gayet ha ::us, ayn ayn dört 
telsiz telgrnf ahizE>si yapt.Jrıyor • 

lnr. 
Doktor tccrilbelenni ib!ı.za.t te .. 

davl ettiği hasta.lard:m seçiyordu. 
Bunln:r öteki hastalardan do.ha. a-
sa.'bi, d3.ha hassas ve daha heye • 
canlı khns.:'erdlr. "Bunlar çabucak 
ipotizc edilir ve telklııe çok mfi. 
sait davranırlardı. 

KüçUk uıa.deni oda içind~ has. 
tanm yUzUn.e lw.r§ı gelen krsunda 
dimağtdan etrafa yayıla.cağı fnr.ze.. 
dilen radyo dalga.l:ırnu saklayıp 

diğer bir tarafa tıı.şmıağa. mahsus 
bir telsiz t.C''graf cihazı yerleşti • 
'l'il~ti. 

Hastanm birı odaya kapadılıp 

da sinirlerini oyna:tncak, şekilde 

telkin vo ipnotiZnle ile heyecan • 
la.ndınldığı 'ZaIJla.n meydnnzı. ge • 
len t lsız cibıml tn. m:ıcak d:ılg -
lan dinlemek iç n tal:yan [U'Ofe -
sör Ü nsıstnn ne hem.her hususi 
rkildc ynpılnru olan telsız ahize. 

lerinl ku akl:ı.rma geçırere ayrı 

yrı ve m· h+elif uz klı'klard.1 elin.. 

l~erdfr 

O zama.n te .,,,. telgraf takl gibı 
b r takım birib'nrü ke~ki sesler, 

ırtılnr i ~'erdJr. Bu 

ine 

e dP tr.nz"'t. llyor "''" "ile 
,,bu'f\a ~r 'r-. 'ıı !7 

n her .............. bir ncvı' "elektro. profesör bu vesaiti kullanmış ve 1 b a·ı· k t ~ ...ıını"ltül" ~r 
_..........,, gibi tıenrı nuıhl)etl halı. olmı) un kıı. nend ... ııe ccb~. musellcsat) cıersıerl ~r ı ın onuş ugu 5u u u• 

manyetik" dalgalar meydruın. ge - onlann s.:ıye&nd lhtizazlnrı kay. çük ıtanlrır ııanısu. rwşrolunur. ı verir. (D.A. 27) remzıne mUnıcanL ı>ehirde buldum nma, çok an:u et-
tirirler. Telsiz telgrn.f i~tasyonla _ detmeğe muvaffak olmu tur. Evlenme tekliflerı • Lise ona gcçml§ daktilo bilen bir t:ğim ma.cernya kavuşamadım. 
rındroı etrnfa } n) ılnn dalgalar 0 Bunu ynni huiçtcn gelebile ek • 8 rbest meslek mı.bibi yüz liradan ı;enç ıu bir ucreue herlıaııgt bir I§ a. Şelıri iki d fa baştan b a do -
istasyonların antenlerindeki ci • tecrilbelari insanın dimağından baş fazla. mıuı§lı ya:ıı bir bay i}i ahtAklı, ramaktndır. ıs. 707. A > remzine mu. taştım. Her şey beni şaşırtıyor ve 

ka ,___ d-1 1 t i 1 nam•••'a, dilr"-" Av fa!,,..ı-t bilen mut- raca.at. korkutuyordu; etrn.fnndaki insan• bazlar vasıta.sile kuvvetli elektrik yau;;uıcı ı.ugn arı amam y c •• ...,.,, ...,... "' ,...... • ..., ak 
- f k ğ laka nıııen TUrk, fa.kir, kimsesiz. bir • Oniverslte tnhsl!ınde bir genı;: tı. lnra emniyetsiz emniyetsiz b ı. 

titrevr• Icri meydana getirilmesin. beı ta.raf tmege mu\ af n • oldu nı · d ı--' rı Bu d Al saat nltısuııı 
"~ bayanla evlenmek 1 temektedlr. Doğ.. 'til<, lt!mya. biyoto31 era .,.., \·e r. >Or um. tŞamm 

den ibs.rettir. nu kabul etmekle hem.bel' şurası ru, vazlh, hat vaziyetlerini bildirir derslerden ikmalleri olanıan yetlştirlr doğru Ferdinand dö L<'yesln heY~ 
El ktrik mot.örlerl, kıı.ptlardakl 

ele.ktrı1tli çıngıraklar, elektrik cep 
fenerleri gibi elektrikle ışleyen 

şeyler elektrikten meydnna gelen 
tezahürlenn elektrik cereyanla • 
nndan da nisbeten zuyıf, kuvvet .. 
sJz dalgnlar meydana gelir. 

Şlmdi herkealn kabul ttiğl gibi 
mademki diı:n.ağmuznı fnallyeU 
elektriktir ve mademki her nevi 
el trik cereyan ve faaliyeti "rad
yo" l ruıi "telsiz,, dalgalan mey. 
dana getiriyor, o ho.lde bu dimağ _ 
dan )apılan dalgalan çok hassas 
telsız nhizel ri ile topla;-ıp, tes • 
bit etmek "e. mesela bin, iki btn 
metre uzaktaki al llide bir: telsiz 
t lgraf lstc.syonundan toplanan 
dalgalar g bi, onları da bUtUn te -
fcrrfinllle incelemek, blitUn mana. 
sile. anlamak pekalU knbHdır. Ve 
bu husustn İtalyan profesor cok 
hakltdır. 

lruı.ının dm gınd n etıafa :ı.a. 
ılan dalgaları telsız ahizeleri.; 

topl::ım k her h ıde zanned ldı ı 

kndar ko a)' bir ı 
1 

muhakkaktır ki aynı tec.rlibc ıı.ltrn mektupla {A.N.B.) remzine mürn.. (15 A.J remzine mUracant. kelinin kaidcs ndeki taşlardan biri 
da.ki insanın, vücudunun d ğer kı- caat • 210 • Bır yüksek lktuw.t ve ticaret melt si üz rinc oturdum ve geceyi n e• 
sımlnrmdan yayılan diğer Radyo • Yaş 35, orta tnh ım, !rnnsızca tebl tı:ı.tebes! tnUlde b.er gün ve mek rcd geçireceği.mi duşünmeğe ~.._ 

t"l 1.a.manında haftada 'haZl gUnlcr ladnn. Derin bir düsUnc içen;ın dnlgalnrını ayırabilmiştir. bilen, lçki kullruımıyan oldukçn ynkı.. s. 
bir crıUcss ed çalışmak ı.stıyor. Ak· deyken ihtiyar b'r ndamm ban ro;;ftı.u vUcudun hC'r tU ıu r ali. ı.ııklr, lyt bJr aileden ttitün, rak ı , meze i aktı- f ..:ı. t-

'ııf'4UA sanı" KOCl\mU.'!taflln"'"" caddesi 34 dikkat.ti dikkat! b ""ffil aı..e _._ · h . _ _.. sat n tir dükkAn sablbi, ita.zancı orta .r ,_,... bll 
} eti elektrik mı.uıiyetini ı~ır. ou- .. rava mUrncıı.aUan tim. Bu adam bana. ·yaklaştı ve 

halli bir o.Ueyi geçindirebilir bir bay: ...... w rd ı 
VUcudumu7.un muhtelif ve nıUte • • Galatn•nrnw ı _si ıncı ~ınıfıns Aehirdc işimin ne oldugunu so ı · 2 '10 yaşlarında eskl t..erblye nlnuıı. .,.. " 
addit lrnnml nndan miitemndi'-·en ıcftdar okumu", .ri'zcl fra::-ısrzca okur Kısaca. cevap verdim: .r t.ııhsiill, alafranga mtizlktcn anlayan .. ,, t. .. 

elektrik dnlgaları m<'Ydana gelrr.. ol.,.un kız veya dul bir bayanla evıcı:. yazar ve konuşur. daktilo bilir. bir - Macera arıyorum. 
Hakikatte vUcutlarmıızn birçok nıek istemekte lir. (1. Tolga l rem:ı:lne genç yazıhane ve diğer mU~cselerde Yaba.ncı gülerek cevap vcrOl: 

nıurn .. aat . 211 nz bir UcrcUe fq aramıı.ktad:r. İı!ıtcldt.. - Ben de bura'"·n. ayni ümit! cerE'ynnlar meydruın. getiren birer .... "' " 
el,.1·trik makın" esine bC'" .. "r:. I · · l ıcrln ıs E.U.P.) rPm:r.lne mektupla gelmiştim. Fakat atıldığım maccr~ 

o:ıA ""'-. ır ve ırçı arayan ar: ~nı.. b rı.-
'Y Y mUracaııtlnrı. yı bulamayınca ~,'? .. .....,. mcc u 

Bu elektrik ceı yanlannnı ba 
ınds. kalbimizin vurw fie meyd -

na. gelenler de vardrr. Her kalb 
vuruşnnun kalb adaleleri 1 inde 
meydana getirdıği bir r Plcktrik 
şrrareel olduğunu d:ı ayrıca bu 
luıunuı tur. 

Fııkat ;yalnız bu d~ğil. biltun vü. 
cudumuzun elektrik.i 'nziyeti h r 

Türkçe ve transızea fiz.llt, kimya ı d k lclım h ı g"u ... ·e· • Yn:; 17, ılsc birinci sınıttan arnı. yet n C' a ve er zor u " 
ve orto mektep talebesi:ıe rtyazlye k l tını B ...ı; limn da ol· mu• l!ir bayan, yazıb:ınc. Ucnretıuınc nere çn ış . ub .. n n 
denııeıi. (F.K.R.) remzine müracaat. ..,, d k b •.. :: ı. bir trepo '"l"-ti ... o, 

ve b:•na benzer yerlerde yazı !şlerlnde u C'a uyUJ\. nn "" "'. ,, 
• 17 yaşmda orta iki tahsını. dıık· rum. Şimdi düşün. !sterscn b\l 

tllo kursundan mezun, nt>ter daire · ç:ıhşınolc istemektedir. {S.A 41 ) rem. bl ·r. 
zlnc mllrncaat. nkı:;am seni getiren vapura n .. 

sinde 4 ay staj görma ... tllrkçes UV" d'' ı t 1 depomda ,.alı." " • ı7 yaşnida lis~nln birinci snnfm. on. s ersen ge ~ ,,. 
vetll t>lr bsv..n yazıhane, Ucarethııne O d k •--k f·kr'ni kabul et. 

,,~ dan ayrılmış b'r b:ıyan, yazıhane, U. ra a auu.a ı ı 
ve buna benzer yerlerde <bktllo oın· carethane ve bun'l bt'n7.cr yc>rlcrde tim ve yedi hnftn sabahm saat ·ye· 
rnk veya ynzr ı,ıerlnde çalışmak is· d' · .J ~ı..., .,.,.,t besine :ıcıı· 

ynzı '•lcrlnde çsJı§mak ı~·emcktcd'r. ıstn:..ıC'n CW>.<U:ımın ~ ·r 
teme tı!d!r (S. 126) rem~ne milra .... ı I t p tro k"b., .. b1 

ıs.A. 41) remzine m'lrııcaat. car ça rş nn. a num ı ~ . 
caıı.t. adamdı bana. ivi b:ıkıyordu. _sır· 

• İstanbul Amerikıın Kolejinden Aldırınız.: kac ~;a. biriktirince bana Kahire 
mezuo tngfllzce ve nz çok daktilo bf· Af&t:ııla ru. Uarı yat:ılı oları ~ ye gitmek jçin izin verdi. 0r3-dD 
len her ttırto Ucar1 mUllaberata ve ııuyucularırnn:m maınların• ı:et•n eh 1 amlan, Sfenksi gördüm. port
tcrcllmcye muktedir blr genç ta arr mektupları lda~baıı~ınıw- herıttn taide döndüğüm vakit patrona. 1t"' 
yor. !Tezi~) remzine mllrdcaat. aabahtaıı ö&leye it.adar ve1• 11&&t 17 rorımı bildirdim. Çalışarak p.~ 

• B r yOkaek mUbendlıı mektebi ta· l"P aonra aldırnmlan rtca olua ar. Jramnm:ı.k iı::ime gelmiyordu. PaV 
!ebe tattıae çalışmak tstemcktedtr. lPı\R 37) (. 3) (K.M.l <Kazanı,:) ron bana bir gemide micoluk bttl.. 
Her tUrlU l\Psap işleri, pro]e ve pIAD (Çevıl 156) (Takyıl 11.ı: 3) (Erol) du. Ben de !ngiltereye döndUın. 
ıarm t!:m z cekllmesl işlerınl aıabilır. (Bayan aşçı) (Hadiye> \2092) (Dus} lng 'terede ailem beni iyi tJf-1 

Herh ın~I 1:1,lr mtıcssMenlc bCs3p işle· m.Ç. 3~) (MI\~) (X N.) ("Sevim., stlnmadr. lsln.lı olsun diye bir ç.tfl
rinl auhte edebilir. Lise ve orta ıi'~.K.R)CKl.lt;ük 204)(Sumcr)(YUkscl<l lif.e \1Ulıt.<;ma. ola:rak verdileT. T~ 
r k~..P~ tal be31ne rlyazi)'f derııı ve remzi!l • m1!ktup yazan N. K. nm al· ı bıf orada da duramadım. 'flu ı<1' 
rebl!lr { AM) rc>mzıne mllrncaıı.t ı dırmruı. lı;in bir mektup bıralolmışlrr) fcrki kac~da yn.-;ım mfı--,slt " 

... Ortamektep mezunu 11 yll§ında (F .K.R.) {K. 12') ur. } (Hacı 199) .('Devamı 8 ~I' 



HABER-Ak 

Yazan: 

~KLONDON 

Medeniyet. alemi;:ıden iki 
bin kilometre uzakta Yukon 
sahillerinde adalet pek iptidai. 
dir. Burada adalet arkadaşlan 

~ tarafından ittifakla seçilen ve 

CJ ü y u· · K M ı· l t "ı Roman I hiç kimsenin fikrine müraca. 
at etmeden kararlarım veren 

.... -12 - Yazan: AH UT ATTiLA AYKUT Mark O'Brienin şahsında sem-
Zıbaıtt bolleşmektedir. Yalnızca hır. 

~f~ . ığnn o pe .•• Herifin Otuz sekiz senelik eşiyle altı sızlık ve katil gibi iki su. 
~;,'" gıdeıı arkadaşların f <> yıl bir arada yaşamı~ olan ve o- ] di b k 

cih.,~CIQarnu !buldum Bir de mü. l çun iş en .ği u., ·ırmızı i. 
"b~ ~lmn:ı t.ezkere.. tuz iki yılını marn eket dışında nek İ\.ampmda hiç kimse Yeri. 
.<>ıı. r.n..._ "ti ve gurbe~...e geçiren bu dinç. ih· 1 kla"'~~~~e Anadoluya. kaça- en korara itiraz etmef!: düştin-
Iieı1;'11 umar etmiş. tiyar; içinde kalan sönmiye:n bir müyordu. 
llr~de vapurda saklanmış gençlik ateşiyle çalışıyor ve mu

kif ar. Vardı. Şimdi belkide hitindeki insanları da lbu yolda 
A ~~ ~ilnıiş bulunuyorlar.. çalışmak için tesvik ediyordu. 
arı bıı; ~ önünooki arabalar

..... ~ne bindiler. 
"%a iktaşa çek ahbap .. 
n~ ~~et ~tiği zaman 

~er. dedi •. İçimizde bizi 
l~ k eden bır kahpe var ... 
lıen . tekrar kaybetmeliyiz .. 

§llndi Beşi.ktaşta !bir ah-
. (:Vine gidiyorum. Sen işi 
~ et. Seni Kaba.ta.~ bıraka· 
· .<~ ... ) beyin evine 11rrra Vn-

1.t bu· -o 
~?' ve bir kaç gün sen 

,
01 

sıkma 

~~u.ı- bey.im .. 
Jr,.; ~ baba Dolmabahçede sa
~i önünden geçerken bir 
, ~uru ara.lbayı durdurdu. 

....., s,.; ~iyorsunuz efendi. 
~~saraydan 

\' ar. Beş dakika beldeyi-
lı" O) JtapaJı efenilim. 

i ~baha: Denizin yüzünü 
. ecnebi harp gemilerin 

no"bet beldiyen saraya 
~sonra kapISIIlda düşman 
~ daldı .. 

a.!' .. ~tanatma bir vatan sa. 
--.ının sarsak damadı sad-
~ l>a.~ o sıra.da otomobili\•. 
ıÇi Ydan çıkıyordu .. 
~e. artan lbi~cn ve tnzele

~.:f:ı l1nan ateşiyle: 
tl .. ~der! •• 
~· 
~oıJer.i döndü.. Bir anda: 
• ltırK yn evV'ciJ\.ı \ldtt..~ı· 
~ ~ taze kuvveti içinde sar

~ ı!hi sandı atılmak, sıçramak 

Kansı on sekiz sene evvel öl
müştü. Ziya ve Ekrem isminde 
iki yetişmi.s evlMı vardı. O; kı· 
zıldenizde çürük bir tekne üze
rinde memlekete tam on iki yıl 
dönmeden kalileo-ol vazifesini 
görmüştü. Ve zavallı kadını, 

yavrularına mahıınn bir bayatın 
ıztımbını tattil"llladan yıllarca 

bakmış onları adam etmek için 
uğraşmıştı. 

Ziya; biıyük harp patlayınca 

mektebini bile ikmale vakit bul· 
madan zabit namzedi olarak Ça
nakkaleye gitmiş oradan gen 
dönmem4(..i. Ekrem de geçirdiği 
bir kaz.'l. "tiresinde ayağı kml
mış ve sakat kalmıstı. 

Rüştü baba: lstanbula döndü. 
ğü zaman kansını yatağa düş. 

• müş ve evladını da anasına bile 
baka.nıı.yacak kadar aciz zavallı 
ve sakat bir vaziyette lbuldu .. 

Pek az sonra eşini büsbütün 
kaybetf .. i 

Hayatmda sevgisini sunama. 
dığı karısmı son dinlenme dura
ğına terkettiği gün, ici sarsıla, 
sarsıla, yana, yana ağladı.. Bu 
gözyaşmda gurlbetin 'e hasretin 
metah vardı .. Bir kış güneşi ka.. 
dar olsun ı<:ığım ve sıcaklığını 

duyuramadan giden Ziya mm da 
matemi va1 dı bu melal i~nde .. 
Koltuk aeğneğini kaka, kakr a-

Geceleri çıkanlan gürültü. 
ler, sarhoşluklar hiçbir zaman 
tecziye olunmaz bun3 muka. 
bil hırsızlar, katiller kamptan 
koğuıur, yani boş Oir sandal 
içine konularak dalgalar, şel<l. 
leler halinde Behring denizine 
akan Yukon irmağına bırakılır 
dı. Hırsızların yanına on be. 
günliik yiyeceği de verilebilir 
ve hunlar bu şekilde kamptan 
bin kılometre mesafede bulu. 
nan misyonerler tarafından 
henüz canlı iken kurtulmak 
şan ım muhafaza ederlerdi. 
Carihlerin yanına ancak üç 
günlük yiyecek verildiğinden 
bunların buz çöllerindeki mu
hakkak ölümden kurtulmak ih 
timalleri yüzde bire inerdi. A
dam öldürenlere gelince. bun
lara bir lokma bile ekmek ve
rilmeden irmağa bırakılır, yani 
kurtuluş iimitleri tamamen ke
silirdi. 

Mark o'Brien, bir arkadaşını 
oldürınüş olan maden amelesi 
Jak Arizona kalb v~ vicdanı. 
nın verdiği hükümle mahkum 
etmişti. Anc.ak bazı esbabı 
muhaffife mevcut olduğundan 
katil nltm arayıcı arkadaşları
nın yardrmile ırmak kenarına 
götürülmüs ve yanına üç gün. 
lük yiyecek verildikten sonra 
kayığa konup sulara terkedil. 
misti. 

ark O'Brien nas kayboldu 
tılar ve Yukon ırmağı kenarı
na doğru yollandılar. 

Şarl ile Lökler ırmağın ke
narında durdular. Sarhoşluk • 
tan baygın bir halde olan Mark 
O'Brieni kollarından tutuyor
lardı. Şarl bir ağaca bağlı du
ran küçük bir kayığı göstere -
rek arkadaşına kötü bir şaka 
teklif etti. Fakat başı dumanlı 
olan Lökler bu şakayı fevkala. 
de buldu, ve bunun üzerine 
tam bir anla~ma ile Mark O' 
Brieni kayığm baş tarafma ya. 
tırdılar ve ipini çözdi.ikten son. 
ra bir de tekme vurarak taliin 
cilvesine bıraktılar. 

i\fark O'Brien ancak ertesi 
abalı uyandı .. Jçtiği fazla al. 

kolün tesirile midesi bir fınn 
gibi yanıyordu. Başının hem i. 
c;inde hem de dışında müthiş 
bir ağrı vardı .. Çünkü bir yan. 
dan alkol sinirlerini harap eder
ken, diğer taraftan da bütün 
gece yüzlerce sinek yüzüne, 
başına konup kalkmı kanını 
emm•ş, derisini delik deşik yap 
mrşlardı. Göz kapaklcmnı bü. 
yük bir zahmetle yarıya kadar 
açtı ve kendisinin kaybolduğu. 
nu zannetti. Yahut da şuuru 
yerinde değildi, kendisini bile 
tanımıyordu. Etrafına baktı, 
her şey omı yabancı geldi. Mn. 
zisinı unutmuştu. Hastaydı .. 
Mazisini arayamıyacak kadar 
yorgundu. 

landı: Demek ki bin mi öldür
müştü 1 Hem kimibilir belki de 
birkaç kişiyi.. kemerindeki bı. 
çağma el attı, l\lahfuza bom. 
boş duruyordu .. Korka korka 
kayığın her tarafına baktı, bir 
günli.ik bile yiyecek koymamış 
lardt .. Bitkin bir halde oracığa 
çöktiı .. Kanun bütün şiddetile 
tatbik olunduğuna gore demek 
ki bilasebeb ve hiç tahrik gör. 
meden cinayet işlemışti. Ya. 
nm saat kadar hicbir hareket 
yapmadan, yapamadan öylece 
olduğu gibi kaldı. Sonra kayı. 
ğm bit köşesinde bulduğu kı. 
rık bir testiden birkaç yudum 
u icti .. Etrafında iki boş sahil 
uas;nda akan çamurlu sular • 
dan başka bir şey yo'<tu .. Bu
nun i..zerıne içkiye, alkole ve 
sarhc.~luğa lanet etmef:e basla
dı. 

Kayığı takriben Behring de. 
nizinden 2 bin mil mesafedeydi 
SuyıJn cereyanı kuvvetli oldu. 
ğundan saatte beş mil katede. 
biliyordu. Duracağı saatlerde 
hesaba. katılırsa gü'ndc ancak 
yüz mil katedebilecek ve üç 
hcıfta.da Yukon irmağınm ağzı 
na varabilecekti. Mark o·sri. 
en için esas olan kuvvetini top 
la vabilmek ti. 

. iki gün ağzına bir l".>k.ma bir 
şey girmedi. Sonra kayığını 
kum yığmlarmn yanaştırarak 
ördek ve vahşi kaz yumurtası 
aradı. Ateş yakmak için kibri
ti olmadığından yum.urtalarr 
çiğ olarak içtL Ertesi gün Hud 
son kumpanyası karakolu ta
rafından görüldü. Fakat bu ku 
lübedeki •bekçiler iyeceğe 
muhtaçtılar .. Onların da yanın 

• 
Çe. 

Muzaffer Acar 

da yalnız yumurta ile "" 
vardı. Mark O'Brien artık lın:ı. 
ınedeınediği yumurtaları. red.. 
detti ve Viski şişesini de en bü 
yük nefretle itti. 

Tekrar yola düzüldü. On 
beş gun müddetle yalnızca çiğ 
yumurta yedi, yumurtalar o
nun açlıktan ölmemesine ve 
~·irmi dört günlük bir seyahat. 
ten sonra Behriug denizine 
vanna ına yaradı ... 

Behring körfezine vardıktan 
sonra bu kere yumurta yerine 
fok balığı eti yemeğe başladı. 
Senenın sonuna doğru Ameri
kan gümrüğü devriy,. genıile
rinden biri tarafından görüldi.i. 
Kurtarıldı ve Sanfransiskoya 
çıkarıldı .. Mark 0'8'ien San. 
fransıskoda mühim bir hatip 
oldu. Büyi.ik konferanslar ver
meğe basladı. Açtığı harpte 
şöyle feryat ediyordu: "Şişeyi 
kaldırınız.. içki içmeyiniz ... iç .. 
kiyi bırakmağa and icenlerin 
yaptıkları içtimalarda Mark o· 
Brien dinleyicilerine, mazisin. 
deki en büyük faciava alkolün 
sebebiyet verdiğini . ="nlatıyor
du. 

Gösterdiği gayret muvaffa. 
kiyetlerle neticelendiğinden 
Mark O' Brien bu yoldaki faa. 
liyetine devam etti. T oplantıbr 
esnasında halka en kuvvetli 
kelimeleri kullanarnk içki sişc. 
sinin bütün servetini kaybet .. 
mesine se-beb olduğunu izah 
etti. 

Nıhayet alkole knrsı açtığı 
müthiş harbe sadık kalarak ih. 
tiyarladı .. Fakat öte tarafta 
Yukon ırmağı hillerinde, 
··kırmızı inek,. kampında hiç 
kimse Mark O'Brienin esra. 
rengiz bir şekilde ortadan kay. 
bolmasmı unutmadı .. Altın a. 
rayıcılar bu hadiseden hala bir 
sır gibi bahsederler. 

\'ıı~aik istiyordu 
~tı .. '_Olıra yeisle yaylı arabanın 

na~mm tabutıı arkasından yürü
yen sakat ve zavallı bir yavru
dan başka bayatta kimseciği kal. 

Rüküm mfaz olunduktan 
sonra Mark o·Brien, o gün iki 
kasa taze viski getirtmiş olan 
kıvırcık Cimin meyhanesine 
gitti. 

Birdenbire baş parmağının 
altında toplanan kam gördü. 
veyahut o zaman kendisini ta. 
mdı, bu iki garip elin Mark o· 
Brien veyahut daha doğrusu 
Mark O' Brienin bu iki garip 
el it olduğunu anladı. Sonra 
harnreti olduğunu kurmağa 
ba !adı. O sırada bir büyük 
bir dalga kayığa çarptı ... kulü. 
besinin kapısına vurulduğunu 
zannetti ve: 

BıT gen, kızı timaThaneye düşüern esrarengiz; 
ve acıklı bir aşk macerası -~n- • • mamıştı ... 

... ı 1çerisine bıraz daha 
&öınuıd·· 

'~ u. , '!!.: çıkar dedi. 
1l"köpek ölmekle bir ma

~ ~izlenmez ki.. 
lııi~ ileride beyaz eldivenle 
"1ı a alnından çekmemiş bu
~~ur efendiye sestendi: 

~ ~~ade ~r mı artık evla· 
C"~- lln. mı. 

"-"ah._°" bey lbaba geç .. 
h a tekrar sarsıla, sarsıla 

"'~l<>ldan Akaret! re doğru 
~lııt .. 
~u baba: Dö~ evtadını 
~ı . Vermiş öz 'bir ba'ba gibi 
o. rdi ... 

üst ustc ge!en. bu acılar onun 
biraz titiz ve haşin tabiati üz.e
rinde de tesirini yapmaktan ha
li kalmadı.. Stı.kin, uysal, munis 
ve konuşmayan bir adam olmu~ 
tu.. O: içinın acısını oda ında 
başucuna astığı şu dört satırlık 
b·r alem içerisinde unutmak ve 
avutmak sırrını buldu: 

·'Yadmda mı bıTmcnı dogdıtfjım 
giinlcr, 

Sen afjlardw Rıtlcr di alem. 
Bfr oylc ömiir geçirki ol ıın. 
M eıırin .'Jana hand" lı..alh"!ı 

matenı''. 

- Giriniz .. 
Diye bağırdı. Bir müçidet 

bekledi. Kimsenin gelmediğini 
göri.ince. 

- Eh, kal öyle ise orada .. 
bekle .. Allah belam versin .. 

Dedi. 

-----------------------Yazan: 
lskender F. SERTELLi 

Türk sosyetesinde yüksek 
oir mevkie namzet olan Ley. 
la, hayatmm en körpe ve 
en ateşli çağında bir denbi. 
re neden çıldırdı? 

Leyla kimin kızıdır .•• ? ve 
timarhaneye nasıl düştü .. ? 

Atk ••. 
lstrrap ... 

işkence ... 
ve niha

hayet ölünıle biten heye
canlı bir macera ... 

alda ve buhransız ~ gtinlc.rtn.. 
den birinde Leyli, aıııhar~ 

acıldı hnyntmm en mahnım '" -. 
rnrcngtz li:lfhnlannı namı anlattrf 

·ıar .. -( ıJtiali kazanma uğrunda Her sabah kalkarken bu sa· 
ı ~~lt fedakarlıklann yapılma. tırları okur .. Ve her n.kşaın yat. 
·· ~cldiğini bilmiyor dı>ğil· madan evvel bu satırların kalbe 

Kıvırcık Cim hilekar bir ar
kadaştı. Mark o· Briennin bul 
duğu zengin damarı günler. 
denberi gözlüyordu. Hakimi 
tezgahın arkasında yeni getirt. 
tiği viskilerden :içmeğe davet 
etti ve söz arasında, on bin do
lara arazisini alacağını Mark 
o·Briene söyledi .. O'Brien ka. 
rar vermezden evvel birkaç bar 
dak viski içti ve tam kabul e. 
deceği bir sırada iki ortağı Şarl 
ile Lökler içeriye girdiler, bu
nun iizerine yeniden müzake
reler başladı, pazarlık yapıldı. 
Bardak bardak viskiler içildi. 
Kıvırcık Cim bardağını bir do
lara sattığı viskiyi bol bol ik
ram etti ama neticede Mark 
O"Brienin imzasını da aldı. Bu 

Zaman geçiyordu.. Bir za. 
man ıçin sarhoşluğunu dü§Ün. 
dü ve o zaman işi hatınna gel
di, kalktı oturdu, gözlerini açtı 
,.e o zaman Yukon ırmağının 
çamurlu suları üzerinde ve ka. 
yıktcı olduğunu gördü.. Fena 
halde iizüldü, başını elleri ara
sına oldı .. acaba bir giin evvel 
verdiği hükümden sonra ne gi • 
bi hadiseler cereyan etmi~ti !. 
Yavaş yavaş o müthiş fikir ka
fasına hakim olmağa başladı. 
Bu fikri defetrneğe baktı: fa_ 
kat l'!krar aynı düşi.iniişe -.ap. 

PERŞEMBE GUNU 
ıı r..t?nış yıla varan hayatı baş- vuran tcsellisile gözlerini yurnar-
ı~ı~~ .tnücadele ve kahraman· dı.. nun lizerine memnun bir tarz. En '1 a 

a doluydu. ( Dn•anıı var) da üc sarhoş meyhı:ıneden çık- GAZETESINUE 
~~~!!!!!!~!:!!!!!!!!!:!!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

. ,'larcv bey, Marta icin: rı anlaşıldı. Sarıca bey at us- Rüstem ... diye bağrrdım. Za. 
t ~ok akıllı kadın. Böyle ti.inden bağırdı: yıf bir inilti kulaklarımı tır. 
lııık 

1
.hluku saraya sokmak - Riıstemi kurtardık.. maladı: "Beni kurtarınız!., ve 

D,'e 1dir. Ü\>ğan bey bu iki kelimeyi arkadan: "su .. su .. ,, diye yük. 
~~.0tdu. Onun saraya gir. duyunca şaşırdı. sele!l bir acı ses duydum. Ar-
f:'~ llıahzurlu görüyordu. Atlıların yanına doğru yi.irü kadaşlar hemen Rüstemin ağ. 

il d·· .~· Edirneye dönerken dü: yazan: I skender F. SERT ELLi zma su akıttılar. Biz de lıir yan 
tirı ll§ı.ınüşlerin ve bu görüs. - Hoş geldin, Sarıca! Ne dan taşı kaldırmağa çalışıyor. 
~Utıe kıymeti olurdu? diyorsun .. Rüstemi kurtardı. • 66 • duk. Nihayet el birliğile Rüs. 
~ :te~ bey bunlan Niğho- nız mı? ye anlatmağa başladı: bir tesadüf eseri olarak. Zira temi taşın altından kurtardık. 
ı~dı~adişaha söylemeli değil. Sanca bey atından indi: - Bize, köylülerin söyledi- taşın kenarına büyükçe bir Doğan bey sevinçle> gi.ilm~. 

~STEM DONUYOR. 
itt· n 'b:Y bir giın Niğbolu 
ll'kn §ıtnal kapı~I önünde 
to en uuıktan bir kaç at. 

·~. ~u dumana katarak 
~t\i gördü. 
1 ha bu gelenler kimler
~~ 

l'l d l d. . ed 
1 o u ızgın ner en 

t ard 
it~ ı. 
~ SOnra kale kapısına 

il atlılru-m kim oldukla. 

- Evet. Rustemi bir değir. ği degirmeni gösterdiler. ilk tahta sıkışmıştı. işte bu tesa. ğe btı.-ladı. 
mende bulduk. Tam vaktinde önce değirmenden içeriye gir. düf yüzi.inden Rüstem, taşın - Kendi i nerede c:iınd~? 
yeti,mişiz. Biraz daha gecik. meğe cesaret edemdi!;. Fakat altında faz.la ıstırap çekmiyor- - Biraz arkadan geliyor. 
miş olsaydık, zavallı delikanlı- köylülr kapıyı kırıp girmemi- du. Fakat, iki gün burada, de- Vücudu çok yıprandığı için a. 
yı ölmüş bulacaktık. zi istediler. Hiç bir yerden mu- ğirmen taşı altında kalan Rü - tını fazla üremiyor. 

Doğan bey kulakl.mna ina. kabele ve taarruz görmeyince, tem açlıktan, usuz uktan bi- - Bu hayırlı haberi bena 
namıyordu. değirmende kimse olmadığına tap diismüştil. ilk önce sen verdiğin için, bu 

O, Rüstemi çoktan ölmüş inanarak kapıyı zorladık .. güç. -Demek ki onu koca değir yararlığını ölünceye kadar u. 
sanıyordu.. buna inanmıştı. lükle kırdık ve içeriye girdik. men taşının altında buldunuz, nutmıyacağım, Sarıcaml 
Şimdi gözlerile görmediği bir Buras: değirmenden ziyade bir öyle mi? Doğan, Sarıcn beyin omu-
seye kulaklarile nasıl inanırdı? meznahaya benziyordu. Bü. - Evet. Taş altında yatıyor zunu oksadı: 

S rıca bey yorgundu .• atın- tün değirmen taşlarının altında du. Otekilerin vücutları buz - Onlar gelniceye kadar, 
dan iner inmez bir kenara otur. birer Türk yatıyordu .. Hemen gibi soğuktu. Rüstemin başı anlat bakalım: Rüstem o değir 
du. Sancanın yanında birkaç hemen hepsi ölmi.işlerdi. Yal. dı ardaydı .. Onu ilk önce ben mene nasıl diişmüş} Bu işken. 
akıncı vardı. Sarıca, Doğan be. nız bir tanesi yaşıyordu .• bu da tantmıştım. Görür gönnez: ceyi onlara kim yapmış i 

Sarrca bey: 
-Fazla konuşmağa vaktim 

yok, dedi, bu heyce.anlı hika. 
yenin sonunu ben anlattım. 
Baş tarafını da keudisinden 
dinlersiniz. Biraz sonra nere
deyse gelirler. 

Bu arada Sarıcanın dönüşü
nü 'ıe Rüsteınin esaretten kur
tulduğunu Yıldırım Beyazıda 
da haber vermişlerdi. 

Yıldırım. Sancanın niçin bu 
kadar geciktiğini eoruyordu. 
Sarıe<:\ derhal padiş.-ıhm çadırı. 
mı kcştu: . 

- Şevketlim! Yollarda bır 
cok tuzaklarla karş::laştık. E.. 
limize düşmeden kaçmağa mu
vaffalc olan bazı şövalyeler 
yollara sayısız tuzaiclar kur. 
muşiar. Fakat, biz bunları • 
içine düşmeden - keşfediyor. 
duk. Bu yüzden geciktik ve 
şövalyelerin peşini kovaladık 

r Doocımt <t'Or > 
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AT YARIŞLAR/ 
1 O hafta oldu'"' u içın koşulara fazla 

atin iştiraki temin edildi 
At ) rt§ları nlh!lye t önUmUzdekl 

Pazar başlıyor. Memleketimiz atçılı. 

ğmm lnkişa.ında mUhlm roıu olnn 
yarışların gUn geçtikçe, aldığı ehem
miyet göz önUnde tutularak bu sene. 
ki yarışların muntazam ve iyi ecre· 
yanı için l!!.zım gelen btltUn tertibat 
alllkatiartarcn alınmıştır. 1 

Her sene şehr.mizdc altı hafta ola. 
rak yapılan koşular, bu sene gerek 
ıslah ve yarış cncUmentnin gerekse 
vallmlz Dr. L~tfl Kırdarm himmetle· 

rlyle or haftaya çıltarılmış ve lkra. 
miycler de arttırılarak koşulara bu 
ıruret'e faz atın lştlr!!.kl t cmtn edil· 
mlştir. 

Velıefendı koşu m ldUrlUğU de me 
raklı s"ylrcflcrln ~ r şiarı iyi takip 
edebilmeleri için Jli.zım gelen tertlba· 

u alml§, mUşterek bahis gişelerln!D 
adedınl arttırmıştır. 

D ğer aftan \'ellefendlye kadar 
rahatç.ı ., oUmek için koşulardan 

evvel Sirk cıden Uç husUBi trenin 
t.ahrHd tem!n edUmlştlr. 

Yukarda da bahsett !:rılz ı::1bl An. 
ı! rada ilkbahar yarışlanna lştlrl\k 

eden oUlUn atlar İstanbula gelmıştır. 
Fazla aun lştlrAkl koşuların heyecan 
ve zevk!nl bl.AbütUn arttıracağı tabi
idir. 

Bu t:ne iki ikili, iki çifte, bir de 
UçlU habis ihdas edilmiştir. 

Koşulara başlama saati 15. olarak 
illl.n eallmeslnc rağmen alft.kadarlara 
yapılan müteaddit mUraeaaUar Uze. 
rine yanıılann sa.at 16 da başlaması
na karar verilmiştir ki, eok yerinde 
ve lsııbetll bir tedbirdir . 

. AMA LIKTAN ARTiSTLiGE 
Sırasile kötü bir talebe, tenbel bir hamal, becerik 

siz çiftlik yana~ması, disiplinsiz asker, serseri 
bir se:v_yah olan Kay Mil land nihayet sınema 

artistliğinde karar kıldı 
(Ba§ tarafı 6 tncıda) mun Jön Prömlye olmağa layık 

duğu için maiyeti krali sUvnri ala.. olduğunu söyledi. İlk defa bu fik 
yma gonUUU olarak yazıldnn. re kahkahalarla gUldüm. Fakat ni 

Beni bu alayın üniforması ceı. hayct bir müddet de stüdyolarda 
betmişti. Üzerinde kırmIZI tüyler sUrt.meği kabul ettim. Bu suretle 
sallanan yaldızlı kası. t, smnalı hiç kimsenin intisap edeccğlıni 
elb'scler. Fakat bu üniformanın sanmadığı bir mesleğe ginniş bu 
cazibe.si beni uzun zaman alayda lunuyordum. Hafif komedilerde 
tut.mağa. kafi gelemedi. Alayda kal bir iki kUçUk rol aldım. Unl.versal 
dığmı dörl sene içersinde bir hay- filin şirketinin bu roller nazarı 
li para bin"ktirmiş olduğum için dikkatini celbetmlş. Holivuta git. 
istifa ederek alaydan ayrıldnn ve mek iizere bir teklif vaki oldu, 
seyahat et.meğe karar verdim. Ro Serseriliği sevdiğim için bu tekli
mayı, Vencdiğf, Biyarlçl, SaJz _ fi derhal kabul ettim. 
hurgu Münihi P..erlini Patisi do - Beni tanıtan filml,.rin -en ba • 

' ' ' lastnn. Sonra tembel tembel s 0 ye. §1I1da Karol Lombar ve Jorj Raft 
hatten de b:karak tekrar 1ngilte- ile çevirdiğim Bolero gelir. Daha 
reye geldim ve Londrada. Estcl sonra "Onnanla.r perisi'' "Otel 
Brodi ısminde gUzel bir aktrisle Emperyal,, de oynadım,. Bugün 
tanıstı:n. ıı.rtlk mesl~ğimi, mevki.imi, ve is. 

Bu yıldn:, güzel delika.nlr oldu.. tlkbalimi t€mln etmiş bulunuyo • 
bur. un farkına vardı ve vilcudu - :rum.,. 

Be;>o/;lu Yeril Askerlik Ştı~lndcn: 
1 - 837 doğumlular ve bu dOğUm· 

lularln muameleye ta.bl diğer doğum_ 
lulann sou yoklıı.mal:ırına (l Tem
muz 941 den ı Eylru 941 tarihine ka. 
dar -..cvam edecektir.) 

2 - Yoklama ayın tek gfuıler!Dden 
sabahley!D saat sekiz buçuktan 13 e 
kadar devam edecektir. Cumartesi 
Pazar günleri hariç. 

3 - YokJam:J aşağıda g6steriJdlğt 
üzere nahiye nahiye yapılııcaktır. 

A) l - 7 Temmuz 941 de Beyoğlu 
nahlye.sl. 

B) 8 - 15 Temmuz 941 de Taksim 
Nahiyesi 

C) 16 - 22 Temmuz 941 de Galata 
Nahiyesi. 

D) 23 - 81 Temmuz 941 de Kn· 
mmpaga Nahiyesi. 

E) 1 - 7 Ağustos 941 de Hasköy 
Nahiyesi. 

F) - 15 Temmuz 941 de Şişli 

nahiyesi. 
G) 16 - 22 Ağusto 941 de Kemer. 

burgaz nahiyesi. 
H) 23 - 31 Ağustos 941 de Kısa 

blzmeUilerin yoklaması. 

Bu adam harici sıya et hakkında 
en maltı.mat sahibi olan kimsey
di. Ve p ktm nle}hinde bulunu
yordu gizli maddenin 'temdidine 

e kat'iyen taraftar değildi. 

Bundan n akul hiç b'r şey 

beklcnilE?ınez ve bundan haber -
dar olurlarsa bizi snh'tekar rezil 

hilebaz diye tanıyacaklardır. 

"Bu pakt Ru lan Fransızlarda ı 
ayırmayor fakat gizli t rafları 

Viyana ve Londrada bilinecek 
olursa üçüzliı ittifakı bozacak ve 

bizi yalnız Ruslara t..b kılacak

tır. He.'ll bu suretle biz artık her 
şeyimizi Rusların ke'turnlu •u ve
ya Boşboğazlığına ba w amış o-

lacağız. O bizim müstakbel ha
reketlerimiz ıçin kendi <ırtlannı 

zorla kabul ettirebilecek bir va

ziyete eçecek. İlk ~rtı da şu 
lacaktır. Ben şimdiye kadar bu 

işleri mr .... Preken yapmış bulun
duğum şalıısln bu işin mtizakele· 
lf'r·~ devam etmek ic::t"rim .. 
i"al~ onu istenm. Şimdi vazi-

Bu llll.n dıı.vetlye mahiyetindedir. 
Temmuz ve Ağustos ayları içinde bl· 
l~ mnztret yoklamasını yaptırmıyan. 
lann 8!i inci maddeye tAbi tutulacak
ları illl.n olunur. 

*:;:. 
Be;> oflu l'erll Askerlik Şubeslııdon: 

Bu sene Trp Fakültesi ~o VeterL 
ner FakUltesinden eczacı ve diş ta
bibi okulları :ile 'ünivers!te fıen taklll. 
tesl kimya şubesinden neş'et edenle
rin Temmuzun ilk yansında son yok_ 
lamaınn yapılacağı ve askerliğine ka
rar verilenler teb:ı.betl askeriye kllnL 
ği veter!Der klln!ğ!Dde Ağustosun BI· 
rinde bulunacak veçhlle sevk edile. 
ceklcri nan olunur. 

* ... *. 
EmlnönU AEkerlU• şu!X'slnder. 
ı - Yd. Top. Ttm. Osman oğlu 

Abdurr .. hm n Hesc!oğlu ( 4!!242) 
2 - Yd. P. Atğm. All oğlu Ragıp 

GUder (3i069) 
3 - Yd. Topçu Tğm. HU!';(!)1n oğll 

AbdUlbakl Tan (41979) 
4-Yrl.Lv.Tğm. Yusuf Ceıtıal oğlu Ni 

hat Ccmnl Akçit (39118) aC<'1C şuh<'. 
mfz(' müracaatları !lfın olunur. 

ye'"J anlayor muc;unuz. işte ihti
yarın marazi gayretler;nin haki
ki sebebi budur.,, 

Diğer taraftan Holstein ve 
do tlarının ga)Tetlerinin hakiki 
sebebi de Bismarkı mevkıi ikti. 

dara yakla~ırmamaktı. Cünkü su 
kutu sırasında, ihtiyar başvekil 

dost düşmanlarım gayet iyi tanı. 
mı tı. Bunlar tekrar eski mevkL 
ine dönmesinden müthi.5 korku • 
yorlardı. 

Bugünlerde hepsi faaliyete 
gcçmi§lerdi. Küçük bir ar§ivci 

H A B E R - f '·:~nı pos:?.Sl 

- -.. . .,..,..,,,~ .... -~ .-- . . ~ 

. ·:- ' • . .' ./,t• ~ 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der yemekien aoııra rfinde ü'ç defa muntazaman 

dislerlnlzi hr\11ayınız. 

'**' *'* 

T. tŞ BANKASI 
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Küçük Tasarruf hesapları 1941 ihramive planı 

• 
2 

• 

KEŞlDELER. f Şubat, 2 Mayıs, J Ağustos, 8 İklncıte§rtn 
tarlhlerinde ya,Pılır. 

1941 kram eıerı 
adet 2000 ı..lık -= 2000.-L!ra .. 250 • - 2000.- • 

• 1000 • - 8000.- • 8ı! • ıoo • - 3500.- • 
• 7ô0 • - ıroo.- • ~ • 50 • - 4000.- . 
• 500 . ""'2000.- . soo 20 . - 6000.-

1 • l • • • - .., ~·il 'of 

9. 7.1941 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugi.lı. matine 11 de, gf'~ ,SO da: 
1 - Oungadln. Türk~~ Rfü:lü. 
2 - Gündüz İnsan, gece Kurt. 
S - Tencere l'u\/arlandL Konıı-tll. 

--0--

Rasit Rıza Tivatrosu 
Bu okşıını Bağlarba-;ı Hl\IPde: 12.S.0 Saz Faslı 

M'ınnUcri 

12.4., AJ:ıns 
ıs.oo Solo 

şarJ,ıJıı.r 

IS.1,5 Kıınstk 
program 

18.03 uıııı" 

h:ıvalnn 

8.111 lemleket 
Poııtosı 

JS.2~ lionuşma 

18.46 ÇOC'uk 
111\atl 

19.SO Ajnmı 
19.4 Kadıııl3J' 

.,n l'" flııd~·o 

Gazetc.<ıl 

20.16 lln.ftanın 

t'irl.usii 
CKall!d<'ıı 

Kuleye) 
21.0" Zlnınt 

Tnkvlml 
!1.10 Saz eserleri 
JI.2.5 myasctlcwıı 

bur tr.ındosu 
22.10 Solo 

,arkılıı.r 

ı:.so Ajan 
l2.4, <'az.bnnd 

- Au!J".adelı>r - I<omrdi S perde 

Halide Pi kin fem;Ull<'re lştl.rAk 

eüC~ktır. 

1 ••• ''NAM Wf+ 

OPEUATÖIC 

Halid Ziya Konuralp 
lRİNC1 Ct".JlliAllJ OOÇE!li'Tt 

d"yoğlu tstıkl~ Caddesi Elhamra 
Apartmnnı 1 Nuın&rada 

.:lcı etin öğll'den ıonrn , ye kadar 
Telefon: 42201 

9 TEM.MU' -

''~ "Evet, gUzellm, onun 

u itti/atın size de yapılm 
istermisiniz ? 

Her erkegin takdir ve /ur luulumr 
gıpta nazarlarını celbetmegi arzu ; 

edi.yormusunuz ? 

- "BU TENİ .. · Ç 
MASRAFLI GÜZE 
ENSTİTÜLERiNE 
MEDEN ÇABUCAK 
KOLAYCA TEMİK .E 
BiLiRSiNiZ. 
BAKINIZ NASIL: 

Her akşam yatmazdan evvel Cil 
gıdası olan pembe renkteki TOKA. 
LON kremini kullanınız. Terkibinde, 
Viyana Unlversltesl pro!csbrlerınden 1 
Dr. Stejskalin Blolojik keşfi olup ta.-
bit ve ihya edici bir unsur olan ve temizletecek kıymetli unsurl 
"BİOCEL,, tabir edilen kıymetli cev. dır. 40 ve hatta. 50 ya§larınd 
her vardır.Bu cevher,51.z uyurken cildi dınlar bu sayede genç kJZ g! 
besler ve gençleştirir. Her sabah, daha 1 11 ve nermln bir cilt ve slbra 
açık, daha nermln ve daha taze bir zellıkta bir ten temin edebili 
ciltle uyanacaksınız. Buruşuklukları. basit tarzı tedaviyi tatbik et 
nız ve çizgileriniz ser!an kaybolacak- terce kadınlar bu kremlerin 

tır. Sabahları dıı gene cilt gıdası olan 
beyaz renkteki yağsız 'l'OKALON kre 
m!DI kullanınız. Tcrkiblnde,en esmer, 
en çirkin bir cildi beyazl:ıtıp yumu
şatacak ve ayni zamanda besleyip 

hayret ve mllsmir neticesini 
sitay~le iUra{ ve tasdik e 
TOKALON kremleri ga 
Memnun k:ılmudığmız takdir 
nız iade edilir. 

lstanbul Bel•d ly• 
ııanıarı 

İtfaıyo c!enfz rnotörU için kuptaıı, makinist ve ya#cı alınacaktı 
2:1.45 arasında olan t.uııı lertn m 'V\.':.lt vesaik ile itıalye müdUrtyetine 
oaat etm~lerı ill\n <>luı:ıur. (5553) 

Or:a - Lise Bütün ikmal D6rsl 
1 

lPU scneslndenber usuıu !.ell"1ı: ve muvaffaklyctıe tanınmış 

BEfü,fTAŞ TFA~IVAY DURAC') karşısında (Yabancı diller ve 
kı~ • t>rkek okuıı.ı t.er ıstenilen saa· te tek wya 2, 3 kişilik gruplarla 
lıyor. 

O~vlet Demiryollan ve limanla 
işletme Umum idaresi ilanlar 

Muharr.mP..n bedflf \3900) lia ı ols.r. 15000 adet bUyilk hasır 

23.7.!!41 C"arşamba günO saat Cllt en birde Hay"arpaşa gar blmırı dıı 
kJ lwmisy.,n t:ırafınrh•ı fıÇtk ek'Ji,.rrc usulile satın alınacaktır 

Bu t.<' glrınok istlyı•nlerin ı 'Z!J2\ hra (50) kuruşluk muvakkat 
ve kanunur tl'yu. elUğı \'Csaikle r,irl kte eksiltme gilnU saatine kadar 
y11na vermeler' lll.zımd·r. 

Bu işe aıt ı;artnıım0ıer komlsycrıauıı parasız olarak dağıtılmaktadır 

Bunu yaparak Almanya 
oophecle birden dövii;.cunekt 
:.armış olacaklardı. tmp 
bunu anlamıştı ve çara 
duyduğu hiddete rağmen 
hed;eyi temdit etmeğe ama 
Fakat şimdi Bismark gözü ,YAZAN 

EMiL LUDVİG nünden uzaklaştırılmıştı. 

serbestti. Yeni çehreler bil 

darın etraf mı sarmıştı. 

defa olarak imparator ke 
tihap ettiği bir şahısla i 
ediyor, onun nasihatlerini 
yordu. 

• 38 • 
bile kendisine mühim bir insan !arı yeni başvekile götürmüştü. 
süsü veriyordu. Hala devlet na- Herbert ihtiyar memura karşı 

zırı olan Herbert ve bütün entrı. son derece kaba davrandı.: "Dev 

kaların önüne geçmek için mü- let sırlarım ihtiva eden dosyalan 
zakeratı Sen Petersburga nak- benim müsaadem olmadan nasıl 

!etmek istedi. Başvekfüetten giz. oldu da başka insanlara verdi -
li dosyaları alıp Alman sefirine niz? diye ba~ırdı. Fon Holsteirue 
vermek i tediği zam11n ihtiyar gayet büyük bir kavga yaptı ve 
arşivci ona: "Dosya1arı Mösyö 
lö Baron von Holstein aldı." ce -

va'bını verdi. Çhk geç kalmıştı. 

Maf evkinden habersiz olarak fon 
Holstein dosyaları almış ve on -

ona: "Zannederim ki beni pe!c 
erken ölmüş bir insan yerine 
koyuyorsunuz" dedi. 

Ertesi gün o da çekildi ve mlt. 
cadele terkedildi. 

imparator Almanyanm haya.. 
ti menfaatlerile alakadar bir me 
sele hakkında ilk kararı almağa 
mecbur olduğu son dakikalarda. 
yapayalnız klam~tı. Yeni baş _ 
vekil ise henüz bir haftadır bu 
işe geçmişti, politikadan pek an
lamryordu. Bir. haftadır bir ka. 
rar veremiyordu. Fakat niçin 
imparator fikrini değiştirmişti? 

Şimdiye kadar üç sene için 
muteber olan anlaşmayı Rusya 
altı sene daha temdit eıtmcğe 

hazırdı. Bu imparatorluk men.. 
faa.ti bakımından çok iyi idi. 

Coprivi ona: ''Sükunetle 
ça ve vuzuhla yürUınek 1 
Fazla diplomatik :ınbazl 
lüzum yok'' diyordu. tmp 
bunu kabul ediyordu. O 
tiyar tilkiye benzemiyordtl 
sit bir insandı. Tam bir 
Diplomatik toplarla oynaftl 
iktidarı olmadığı için 
rnişti. 

(Devamı 


