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ğin hamakatini, atın 
lerasetini, manda • 
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Rahmetlinin Jera .. 
gaf ve havırseverliği 

Milli ŞEF 
Tazıyelere teşekkür ve 

yurtdaşlara sağllk 
dıleğinde bulundular 

Ankara, 10 (A . .A.) - Riyaseti cilm 
hur wnumt kA.Upllğinden: 

Rel&cUmhur İsmet İnön1iı Dr. 
Refık Saydamın ant ve elem verıci 

o!UmU mUna.sebeUlc yurdun her tara_ 
!'ından gelen taziyetlere teşekklirle _ 
rınin ve yurtdaşlara sağlık dlleklerL 
nln l.blAğma Anadolu ajansını me -
mur etml.jılerdlr. 

~er aAşam: 
., =-= _.........,. 

Bu harbin 
Manası 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

U Ç ı;,enedenberi dünyayı kapla
mış bir harb var. Fakat h8.

li. bu harbin manasını en münev
,·er za.nediten ülkelerde anlamamı~ 
9'a insanlarm. sayısı yiizlerce mil
yona get;er. Japonya.um Çine sal
•rma;,;mm beŞlnci yılcfönümü ni.i
uasebetiyle Birle::,.ik Amerika Dev
letleri climhur ba~kam Ruzvelt ta. 
rafından Çbı milli miicadele !;'efi 
general Çan Kay Şek'e c:e1<ilen tel. 
grafs. Çin lideri tarafın<lan verilen 
ce\'a.b kısa. bir iki cümle içinde bu 
harbin manasını bir kere daha a.. 
çıkça ifade etmistir, 

General Çan Kay .. ek garh<la'ki 
ve ~a.rkdaki hep :ı..yni harb olduğu
nu ,.e taarruz emel ve ko\•vetleri
nc karsı milletlerin hll.)llt hakları
nı müdafaa. için !ıilfilı;ı sanlnuş bu. 
lnndoklanru Ruı.velte söylüyor 

Şimdiye ka{lar gör<hiğiimüz ve 
tarihte o'kurlıığıımuz harblere ba· 
kara.k mesefü Kareli körfezinin 
bn:ılu lnyıhı.mı<la J:t~inlcrle Ruslar 
arasında nıkml ~elen muharebe ile 
Çinin sar' nehir kıyılamcJa Çinliler 
\'e .Japonlar arasında cereyan e
den boğu~lar, Afrika çöllerinde 
Almanlarla Yeni Zela.ncladan, Kap 
tan ve Hindden gclmi~ insanlar a . 
rasnda. \ ukua gelen muharebeler, 
t:a\a ad:ıo;ının d:ığlanııda ,.e vadi
lerinde sarılarla beyazlar, Filipin 
ada.larmm hücra köşelerinde zenci 
lerle sanla.r arasında cereyan eden 
çete harbleri :ırasında IJir münase. 
bet tasan1ll' edebilmek imkansız
dır. Bundan doıayıdır ki Almanlar 
LehJstana ta.ıı.a.:rrıız edip de İngi
lizler ve Fransızlar müdahale et. 
tikleri :ıamwı hJ\rbin bu kadaT ge
niş \'e tam manasiyle <.-ihanşumül 

.(De,·amı .S üncti.de). 

Reisicün.lıur l\lilll şet tnönü, rahmet)j Başvekil Refik Slı.yıdıunua 
cenaze merasiminde 

>O&' o~· .. 
~ 

.. 
"' • 

Rahmetli .Refik Sa.ydamm tabutu Bat:;vekalet binası önünde 

Ekmek kartları 
Eylulden iiibaren dört 
sınıfa taksim ediiigor 

Alır işçilere ıooo, i,ç11er soo, blytlklere 
300, çocuklara 150 gram ekmek verilecek 

Ekmek kartlarının dört esas sınıf re ağır işçılere 1000 gram, işçtıere 
Uzerine taksim edilerek verilmesine 500 gram, btlYUltlere 300 gram, ve 
eyli.il başından itibaren bSJilanması küçüklere 150 gram ekmek verilecek_ 
kat ısurette takarrür etmiştir. tir. Ağır işçiler toprakatlı işçileri, 

denı.zde çalışanlar ve ağır demir sa-
Yenı şekilde ekmek kartıarı §U nayil işçileri ola.cağı için miktarları 

tasnif Uzerinden verilecektir: az olacaktır. Şimdi ağır işçi kartı a. 

1 - Ağır işçi kartları, 1an diğer işçileı- 500 gram ekmek a. 
2 - İşçi kartları. lac:ıklardır. l<'akat bunlara ayak işçi. 
3 - BUyUk insan kartları ıeri, kapıcı ve odac11arıa hademeler, 
4 - Çocuk kartları. gece ve gtlndüz beltçUerl. bilftmum 

Şimdiden mukarre_r_o_ıan_.:şe_kl_e_:g:_ö_. _:ı~_ıe_r_d_e_da_h_ıı_tu_t_u_ıa_ca_k_t_ır_. ---

Razveıtıe Yanan 
Kralının mtlşterek 

demeci 
Vaşington, 11 (A.A.) - Reis Ruz_ 

velt ve Yunan kralı Georges aşağı • 
da.ki mUşterek demeç! neşretmişler • 
dir: 

"Zafere kadar harbetmek hususun_ 
da tama~en mutabıkız. Harbi oldu_ 
ğu kadar sulhU de kazanmağa az _ 
metmeş bulunuyoruz. 

Maltaya dün de akınlaT 
yapıldı 

V&§lngton: 11 (A.A.) - Malta a_ 
dasma. dün de hava akmları yapıl • 
nup. Harbin ba.§mdanberi ad& tt • 
zerin.de düşürülen İtalyan u~nklarmın 
S&l181 682 Y.i bulmuştur. ~ 

' 

Şark cephesinde 
Alman 

taarruzu 
Cenup 

istikam atinde 
getıişliyor 

-o-

Sovyetler Rosos 
şehrini tabliye et. 

tiklerini bildirdiler 
.(Y 81i11B1 1 lııelide), 

Or. SAYDAM 
HAYATIN DA 
iki evinden 
birinı Darüş
şefakaya 

Diğerini de Kızılaya 
vermı,ıerdl 

Hitler ve MusoHni 
namlarına birer 
çelenk gönderildi 

Ba,vekU ,.." hariciye vekAletl vekili Şükru Saraç,'.lğlu 

----0---

Yabancı mem
leketlerin 
taziyelerı 

Yeni kabine 
Dün vazifesine başladJ 

Merhum Refik Saydamın, dün 
başta Milli Şef, Mareşal ve hü
kümet erkanı olduğu halde bü
tiln Ankara halkının ~tirak et
tiği hazin ve muhteşem bir tö
renle ebedi istirahatgahına tev
di edildiğini yazmıştık. 

HITLER VE MUSOLINI NAM
LARINA DA BİRER ÇELENK 

Şükrü Saracoğlunun 
Başvekılliği her taraf ta 
memnuni1Jelle karşılandı 

GÖNDERiLDi 
Cenaze tören.ine gönderilen 

150 kadar çelenk arasında Rei
sicümhur İsmet İnönü, Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil Şükrü Saracoğ 
lu, Maresıal Fevzi Çakmak ve 
bütün vekiller tarafından gön
derilenlerle Ankarada bulunan 
bütün büyük elçilikler ve elçilik 
!erin çelenkleri en başta kayda 
şayandır. Aynı zamanda Alınan 
ve İtalyan hükumet reisi ve Al
manya İta-lya hariciye nazırları 
namına da birer çelenk gönder
mek hatu:şinaslığında bulun
muşlardır. 

YABANCI DEVLET VE 
HÜKÜ REiSLERiNiN 

TAZIYETLERI 
Refik Saydamın vefatı yaban

cı memleketlerde de teessürle 
karşılanmış ve bu müna~betle 
Bulaar kıralı Majeste Bons ta-

l) (De,·amı S üncüde) 

·\11!..ara, 11 (1'clefoıılııJ - K:ı• 
b:ııe, diıı1 öglcd~ıı !>onra Başvel,il 
şu:,ı·ii !:i;ırnçoğluııun riyasetinde 
ilk toplaıılı~ını v:ıpnıışlır. Yeni 
Ticarcl Vekili Behcel 'LL, bugü·ı 

trenle İzıuirdcn Ankarayıt ı;celecek 
ve vazife~üne başlıyacaktır. Yeni 
Ziraat Vekili ŞeV'ket Raşid Hıı. 
tipoğlu, dün selefi Muhsin Erk.men.. 
le beraber, Ziraat Vekaletine gide
rek vekalet. erıkaniyle tanışmış n 
tebrikleri kabul ederek vınHesine 
başlamıştır. 

•• * 
/;mir, 10 (,.t.A.) - Gazleler y,. 

ni hükumetin Saraçoğlu tarafından 
kurulmasını miilleh idc.-n alkışlamak .. 
ta, Başvekilin temiz, dlirü:;t, çalıc; .. 
],;an ve daima yuM hizmetinde ön 
safla yer almış bir vatan evladı ol. 
duğunu kaydederken onu "yaratıcı, 
ıeşkilatçı, halkı ~even ve halkın 

sevdiği Başvekil,. diye tavsif etmek .. 
tedir. 

Aııl;ara, 10 (Radyo ua:.efesi) -
Ea~vekiimiz Şiıkrü Saraçoğlu hak. 

~ 

AŞK OYUNCAK OEGiLDiR 
Ask Romanlarının en güzeli 

işte romandan bır başka parça; 
".\ıiziııı S:ılıri, h ~ıı ('nııdin sizinle evlenmesini istiyorum. 

l'miıl on ııllı, siz olu1. allı )aşındasını:ı:. Aranızda epeyce fark var. 
Fal..ıt lm 1.ırl, lıcııcc ~a·ıd(•lınize engel olamaz. Seven bir kadın için 
kcııd ısiıı i k™:,1~111111 çocuğu yerinde görmek ç0k tatlı bir şeydir. 
Sonra ,i1. otuz y:ısıııı!,ı ilılivudayan bu.günkü nesle de benzemiyor
!>unuz. 

Kııııııııı ,j7i rok "evct·cğinclen eminim. Zaıen ı.i:ı:i scvmiyen 
l...Hlııı ııı ıılı.ıkl,ak tıı:;; ) un·klidir, şayet bu sözlerimi bir hastanın 
lıcı~~ .ınlaı ı, ~.1) ıldımın<;J ı;:ilıi manasız bulursanız o vaJ<it ........ , 

12 Tanımaz Pazar gUnU •ua Sıhlllenndl 

kındıı, lngilit rud~osu ~unl,ıı ı "1• 
miştir: ~ 

"Yeni Bn),·eıkİI Şükrü Saruı:o81' 
1939 da irıırnlnıwn Tliık - lnıiBIİ 
dostluk ve ilif:ıl, paktının lı~ 

Janınasıncln çok bü;o. iık rol oynaa.ıt 
bir devlet adamıdır.,. 

<Devamı 3 üncü~ 

""'1flll'J------------------~ı 
Mısırda 

EIAlemep 
şlmallade 

Çar1>1Ş· 
malar 

yeniden 
şiddet
lendi 

Müttefik hava 
kuvvetleri büyük 

yardımda 
bulunuyor 

Londr&, 11 (A.A.) - B.B.0: 
Batı çölUnden bugün buraya. gelen 

ajans telgraflarına. göre, E!Alemeyn 
clvarmda. hüküm surmekte olan dur. 
gunıuk ~Imalde muharebelerin beş • 

lama.sile sona ermlştlr • 
Bu bölgede çok çetin çarpışmalar 

olmaktadır. 
BrlUachG Unlted Preas muhabirine 

göre, muttetlk hş.va. kuvvetleri, bil -
yük ba.prılarla faaliyette bulunmak.. 
tadır. Tobrukta büyük yangınlar çı • 
J<anım~trr. Ya.ngm alevleri 110 kilo.. 
metre ~ göııtil~ordu. Mih?e.. 
m tMk tıMDir ~sinde de bilyille 
btr ,..aıgm ~ ve muBEzam. 

~ s ün9de) 
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QCD SU <PAS aa aJN:WWW C: 

·ahldkın ekonoa-,~Mahkemelerde~ ~:!'ıf ~:· 
mik hayattaki !Gramofon çalarken Kadınlarla kavcta -B;p~deblyatı-

tesirleri - karısını öldüren d k ., ö D~~!~~u!~:uruc:!d:srer~:: 
adam e en er eıl1? kib eden bir dostumla koı•uşuyor. 

'- clu'k. Zaferler Ye hezimetler hııl<· 

Y ıtzan : İBBABİM BENBEB Dün garip bir katil davasına 
baılandı 

F Ahlllkın, insan kitlelerinin yaş-ı- ici unsurlar yaratmak iınklinınıı mıl- 4 . 1941.d Ç I Ö· 
· ı·k h 1 . . nısan e aa canın 

yı<1, tnn.l:ırı iizrrinrle mühim trr-r- ı u unınııkladıı. 1. k .. yti d ·r . Arif b. . . mer ı o n en ç1 çı ır 
·ler icra cdehildi~i bugün artık cerh Burada vnziye11 hır mısaUe c'n'>:ı t aft f al k ' d. 

· · t h t . b" . . h" ar :ın gramo on ç ar en ı-

Hep yalancL şahitler karşıSında kalan 
bir hakimin son başvurduğu çare 

e'dileıniyecek karlar ktıl'h:ct kcsbet- ıyı avazzu e lıre ılmck ıçın , .. v taraft k H ·r ·r .. . . · ger an arısı anı eyi çı -
miş bir h:ıkikntıir. "" '• mımJralı. dunya. ı.1ıır~>1nden hır mi· te ile gırtlağından vurarak öl-

Yaziyet böyle olunc:ı. insan:nrı:l !>al verelım : . ~ır~ncı . ~mumt ha~.'1 dürmüştü. Tüfek seı-ine ko~an· 
,Jiirhirlerilc rııiiııa'>elıc'I< rin'de m'i • senelerinde gırışlıklerı ıktısadl m·ı- lar, Arifi, gramofon çalarken 
lıim bir rolii bulunan ihti~·açlar,n na'iebetlerde ahltıkın ç rçcvclcdi {i karısının üstüne iğilmiş ağlar 
tatmini mc~elcsiıırle yani ekonomik huılutları aşarak :nır>tıklnrı muam•· vaziyette bulmuşlardı. O zaman 
miinase.bellcrılc ue ııhliı'•ın bir ro ii 1 lelerdc takip ellikleri yolhrı '· yakalanan .Ari.f, tıbbi müşahede 
bulunmak rnzıın gl'lecl'ği ıı~:..ı;: ,"r. alıl5kt dlişükliik :ırl<lelmeren rnuay- altına alınmış, fakat bın-şey gö
Bilh:ıss:ı anormal devreler olan bö;•- yen bir sınırın, millelin srn:ellerhı rülemediğinden dün İstanbul 
le hıırpli senelercfe ve bu hnrpll se <len. çalarak (ç1inkii ihlikıır ı'f:ı )İr ikinci ağır cezada duruşmasına 
nı·lcrrlcn sonr:ı ekser '!;Ukua gelen ne\·ı hırsızlıktır.) Zengin olı.lukforr başlanmıştır. 

~ \'C perio<lik ol Juğu jd<'lia edilen ik- nı ve sonr? bu servctl~ri nhlllksıı!ı- Arif mahkeme esnasında de· 
tısnıli huhrnn rlcnc.>Jcrindc, içtim ,j ğın en denn uçurumu olan fr'ı ·:ş miştir ki: 
nsa\l~ın en mühim bir ciiz'i.i olr alemlerinde sarfa ka((41r cesaret "t· "- Ben bir gi.in hastalan
f~ak gilzii'<cn r·konomik hayatın, "d1- liklerin_i ve ·dol~yısi!~ . me~eke.U. 1 ~mı, üç ay yattım. İyi olm~!aca 
ıha ııçık ve hn~it bir ifaac ile ekono· bünyesınde tıılırıp e:<lıcı hırer un- gım.ı sanıyordum. Bu yuzden 
mik mfinascbetlerin kesir bir surelle sur haline ııelıliklerini o 'devrin J)rj kanın bana; sen öleceksin b:ıri 

t ahl8k müessesesini ilgilcn·diren bir liyografyasını gösteren eserleTde n••l beni de öldür, beraber ölelim, 
'durum ıırzellikleri görülmektc'dir. mak mllmkündür. Du misal bize ~ıı· dedi ve çifteyi bana vererek 

ziyetl olduı:fu gilıi göstermek~ ve haydi bunu doldur. Ben bir plak 
muayyen bir ııınıfın servetlerinin çalayım. PlA.ğı çalmıya başladı, 
çoifalışınd:t da olsn, ahltıkt liai<M 'r yanıma geldi, çifteyi gırtlağına 
rnüsl:ie! cihetten cereyan efmiyorsa, dayadım, ateş ettiın. Fakat ken
hasıl olacak ·ounımun memleketin dim vuramadım. Sonra benim 
yalnız elionomik ' hayatında lde~iJ hastalığım da iyi oldu, ölme· 
ayni zamandıı umumi içtimai yaşa. dim·'~ 

Bunun senebi ise höyle zamanlar
aa bu miinaseb"cller.de nhliik lliaide1 e
rinde yapılan inhiTafın ÇOK ta~'a 

öereceli ıaviyeler halinde olması1dır. 

~ İcinde yaşailı~ı'mız ~ şu liulir:ınh 
ıMctısaıU hııyatla, ekonomikınan ilifi
~yaçlarıml.7.ı tatmin.de her gün :reni 
~ir giiçlfrkle knrşılnı:maktayız. Bu 
l«üçlükleri "doijuran bir eoli amili •r 
rljulunmakla lieraber })unların 'a.IT 
lıiııında bithaı;sa ahlakın iklısadt hn-
, y:ıtlıı i-;tikamet 'rh•rti~lirerek menfi 
ı dhele scyrclmcğe ba,ıamasının çok 
ıornühim tesirleri ,·ıırclır. lşt~ bu isli" 
lkııınel ıleğiştiriştir !ki mevcut buhra 
nı içinı.lcn çı':ılm:ız bir hale sokm:ık 
'tadır. Diğer iimiller mad li oldukh-

' rınclan kendileri ile rmilcadcle im· 

, 'kAnlarıoa ıl:ı.ha fazla malik bulu'l-
~ maklnyı7.. II:ılbuki :ılıH\kln doğuru..ı· 

jı~ıı buhrana karşı mücadele de nis
t!'etcn 3ciz v:ızi:t cıt~·iz. Çünkü 1t1'i· 
ı earlele erleceğirııiz unsnr moraldir. 
~~oralmun zrlıirlenmiş bir ferdi ve. 
@'.A Lıir cemiyeti tedavi ancak büyii:C 
~fiir aksülamelle olur. Çünkü bu mHt· 
~P çok ıısl>d.ir ,.e ufak tefek ted
~irlerle izalesine de imkan yoktur. 

Nitekim h'11en mevcut buhranda ah· 
lôki sukutun tesirleri elle tutulacal: 

YIŞ1 ih:erinde de ÇOk tehlikeli hir Duruşn:la şahitlerin dinlenme 
vaziyet htmıle getirmdk istidıfrlıntl:ı Si için başka güne bırakılmıştı. 
olduğunu mey<lana çıkarma•klaClır. 

Ha'fln hiç çelcinilmeden '<foniV '· 
lir ki böyle für nhlM<t !turum(fa liu
Janan cemiyetin inhıtolı aahi her 

Şehirde kok 
klmlr'I nakliyatı 

ramon için meVT.uul:iahis ' olabilir. Dünkü sayımızda, halka kok 
Cünkii milletleri hütiin bir ,.,,_,,.. kömürü satışına başlandığını 
imliııtar'lınc-n :ıvaktn tıılnn bir çn~; yazmıştık. 
sebehlerin irinrle en mühim ,.e b:ış· Şehrin muhtelif semtlerine 
ta geleni muıt:ık ,.e miishet hir ~·· kok kömürü nakledecek olanlar 
lak miiec;sesesinin o c-emiyellr tnn • bugün belediye iktisat birliğln
cut lmlunmn~ı<lır. Rıı müess~sen; .1 de toplantı yapacaklardır. 
mevcudiyeti snyesin<ledir ki bugün· Toplanıtda muhtelif semtlere 
kü ~e·klile bir iktıc;ıır11 huhrnn:ı dür nakil ücretleri, bunların kömür 
mem~k cfe imk{ın dahiline girebilir. nakli işini üzerine alacaklar tes 

Bir mem]C'ıl!'fin ~·nnorniK gei·5- bit edilecektir. 
mesi o miUetin nlı!Akıy:ılını me·· ·· Kömür satış bayilerinin mik
cihrllere .seyretfireceıJc ve böyle..:e tan arttırılacaktır. Yeniden ba· 
cemiyetin içtimai yaşayışını bir te· yi olmak üzere müra?aat ~en
ıebziine ıfo~ru f'Ötürrr.e-he, bu inJ.:i. lerin dilekeçeleri tetkık edılmek 
şafı temin etmeden -evvel killenin tedir. 20, 30 bayilik daha kunı· 
ahl~ki yilkc;~Jişini tcmıin etmek dr lacaktır. 
ba "doğrıı hir hrırı>Juı• ohır. Aksi tal.: -----o-----

kadar bariz o1dıı~u her ~ün bu mev- dirde e?cle e<'lile<'e'k netice sonsu
7 

Bir avukat Ankara barosun .. 
"4.l hakkın<'ln muhlelif te<'lbirleri il~· b" ··k·· 1- .. x • dan rık-ıldı ır ço un tı\"I' 110-;rıı l{ıcfi~ o" ~ ... 
~ sürüldüğü ve devlette bir çok t"ıl (Franc;:ı mic::ım'. Tiinnenalcyh in](i. Anka.radan bildirilctiğine g~re 
L birlf"r aldığı halde ne ihtikiırın önii şaf elirilmcl, pkonomi ve diiter va•- Ankara bar.osunda. mukayyed avu. 
ne ~eçilcJ.ilıııi!;rlir ve ne de geçileli- lı'klnn muh:ıf:ır:ı ve iclnmesi arzu e- katlardan Şaki.:- Ziya Kraçaym aclı 

• ~Cl"kJ!ir. Çünlkü ııJınan tedbirler b;r aiJiyorsa lf'meli sa~Jam bir ahi ' !; baro levlıa."<mdan çtka.nlmrştır. S~. 
~ aksülanıei levlit C'lmcmt'1derlir. m- • · 1• 1 b · . bcbı· her a"'"ka::tm çalt~tıg~t mtnt" uec:~e~ec:ıne ıs ııııı mec urıyflı .y.. ı: .,... 

Di#cr hiıti\n · miınnscoellcr"de o'hlu· varrfır. kada yazrlıa.nesi bulunması liizım-

- Ben bu kadını tanınuyo- trısanm her zamanı bir olmaycır, 
rnm efendim, kocaııını tanıyorum. 1 ki. Kaynanam yanımıza gelecekti. 
h.ar:smla io;im yoktur. 1 Sonra. ~u iki kızkar~e5, o Kalyoııi 

Biraz en·el hiç evlenm-::miş ol- admdaki arkaı.la~!arıyle her geC'e 
duğunu söyleyen ,fakııt buna rağ. istasyonda fing atar, dumrlar. 
men bir ta.ne çocuğu bulum1uğtmu Ilütiin mah!lUell m\i~tekll fz, ken. 
ilave eden Annn, böyle tlemckle, dilcrinden. 
Hağ l&nmı.Iaki karw burnuna ılc. Dün, cfalıa çıkıp çılmuyacnklA. 
ğen kadından değH, de, sol yanın- rını sorayım, dcdir:n, Sen ıni<.:İn 
dal•i süklüm bi!kllinı erkel•ten ela- sııraıı, Anna, krz iiardc~ı Para...,ko 
''acı olduğunu anlatmak istiyordu. anneleri l{atina, hep birden tileri-

- Peki ne yaptr sa11a hocası. nıc atıldılar, Satl:ırımı Jul\rayarak 
- r.:h erkı-ktir. Ne Yaı>a<•:..k "! nıı·dh·enlerdcn sariildediler. 

l'aluı.lamış beni kollarımdan, ,·ur. V!\fahi de, bi:~'hl de komşular 
muş iki tolıat sı:ratım<la. il<'n ka,. cluynp yti5meseydilcr, bııgi.in iki 
dmm, l<arşı ~elel>ilirinı hlı:'! canıml:ı birlil<te ölma-,tiirn. 

- Ama, sen de karbını üöv• - Ya kocnn ne yaıltı? 
mü55ün. - V:ı.lbhi bir şeycik yapmadı. 

Anna, U.i elini birden reddeder O yu.lcarıda. uyuyorclu. 
gibi sallayarak: - Hanım <1ik1•at et. Giirültliye 

- Yok, yok, yok, lcabul P.tıniyo• biitün mahalle lı:alkıyor ela, kotan 
mm, bunu. Kansı iki <'an tası~·or, hlı: bir sey duyma~'or mu? 
vaıııl döverim onu. Günahtır ne? - Dn;\~uyor, duyuyor, ama, ne 

Kı'>acık boylu, kendine ı;ok emin ye.psm. Bıınlar sirret lmdınlar, ko. 
tavırlı, biraz güzel, fa'kat cırlak cam bile lwrkmuş, ınertliven ha· 
ıo.ef'li genç kadın "ild can taıııxoı:., 1Jmtfa Jc:ıl9.kalmı1j. 
deıneltle üzerindeki bUtlln "llı>he- - Demek davaeJSJn? 
Jcri sllltip attığına inanan bir ır,e- - Elbette. 
kilcle ellel'jnl ma'iaya dayadı \"e: Sıra Ali beye gelmişti. 

- Onun için, dedi, ben l<arısım - Eee "!öyle bakalım, ktvlın~ 
taruınayorum, koeasmı tam;\·orum. Iarla kavga eden Ali bey, neye 

- Pelti na<ııl 01<111 Jı!\cli'ie? ılö\'dün bu kadım! 

_ Efendim, biz bu Ali beyin Bu hlt.ab Ali beye c;o~{ <lolmn-
Samatyada, Acem dağındaki e\·in. mu~to. Neredeyse aj;Javıwaldı: 
de, bir odada otururuz. Ama, bil. - Yalan beyim yal:ın. İftira a." 
mem n~en bizi odadan ~ıkarmak tıyorlar b:ına. Bu lmdına knt'iyen 
U;tiyorJar. Fftkat biz eısnof lr. dokunmadnn. Elimi bile siirme
sanlarız. Yazma<!ıyız. Öyle ı;ok pa.. dim. IU!: ikiz bir kadın dövül\ir 
ramız yd'ı.dar. Sonram ~imdlkl za~ mü? Fakat kendisini kurtarsın di ' 
manda hoppala deyince ev buliın. ye bu ma~alı uyduruyor. 
nıayo~. - Kav~a sırasında a~ağrya. in. 

"Çıka.cağız Ali bey birkaıe:: ~\in nıedin mi? 
bize müsa.a.de" dedim. Onlan - İndlm, ama, h.eyim. Kom~u 
anla.tıyoruz, sandılar. DUn hanmıla.r k!lmm &),mU!!llarılı o 
komşum ''e arkadasnn Kalyopl "'- bıruut.· Sadece: 
na. misafir gelml,tt Ali ~Y he- - Ne yapıyorsunuz, gebe ka~ 
men pat pat asağr indi. mftl ö1dütecelc:· mi'4iniz? diye ha. 

- Sen daha bnrada!llm? diye ğırdnn ve kendisini alıp yukarıya 
Inım kollanndan tuttu, kapnlan çıkardan. t~te Allah ı;;ahit.tlr. · 
a.ttT. Sonra hona döndü: Sıra ~hitlere gelmi-.ti. Şahitler 

- Siz de daha. evden çıkmaya. dört kadındı. Ilunl:ırdan Uüri:re 
caksınız! diye bağırarak suratıma hımmıla, Fatma. hanım, dikiş df 
iki tokat vurdu. Rıı.por var orada, kerlerken birdenbir.e A.yşe lıanr
bakabill.rsiniz! mm feryatlarını duyduklarını, ko" 

ğu gibi, ekonomik münasebcllen'c> ~u halele i<'rn ectile<.'ek rlkonomik gelirken kendisine verilen mtlhlete 
, ~e tarannrın riayete mec>bur bnlı·..,_ ııılin:ı•,.hrtler<l" ııhı~ı., l·:ıidelerl dııi· rağmen Ş'.1.hir Ziya Kar:ıçaym bir 
&c!nkları ahlflki prensipler mevcut· m:ı RÖZ iiniinrle füıhınrlurmak, tıtı yazıhane tesis etmeYi~idir. Şakir 
!ftcr. Bu kaide.Jc ı·e riııyelte tar:ı'' • kailfl"lere lcYfi1rnn hnrcket etmek Ziya Kal'aça.y BU.ike.sd davasında 
~isler müstehlik, i~er müsthsil veyn bilhn-ıc:ıı. mı-m~ket i •!l' r elinin mu. mahküm olanlardan Abdurrahman 
\myi ôl.sunlor mezkur koidelrre ri.ı.- hafazası n0Jcıta<1ın<lan da ayrıca hai• Saymanın avukatı idi. 

Alinin kan'Jı da Annadan <lava ı;;up yetişince . .\ nnaıım satlarınr 
cıy<'h. Ali bey i~ ı;;ader.e !'Jll~luydu. yakalayıp kendi,.ini dö\'. 
Sırn Ali beyin karısı Ay~eye ge- ıli.iğünil gı;rclülderinj ~öylt-diler, 

. Unc.e, 51apsan saçlı, aynı renltte 'Üı>üncü ~ahit K:ılyopi l-;r, Ali be
ldrpikli l'e ka.~Jı kaclmm suratı yin aşağı in!p kendisini kolların. 
koyu kırmızı bir renll hağln<lr ve dan tutup soh:ığ:ı. attığını, lıfi.li\ 
daha Jlfa başlamadan Rğlamaf;a Jmllaı·rmla Ali beyin parmak izleri 
girişti: mevcut olduğunu, sonra ela. Ann•\" 

- Hi bi hen bu~iitie bu.zön ,.a,.. nm üzerine hücuri ederek ı;,;enrlj. 
tana btr e''la.t g~tlrmek Uz,Me~im. sine iki tol<at vurcluı;:.rıınıı söyledi. ·et He nı.ükelleftirler. Filvaki h·ı zi t-hemmiyettir. , Oğretmenlere izin verildi 

mı:cbııriııet husiin liıfln k:.ılmakta"<l·- Mill~i fe-;kil enen rerllrrin, yal-
ı · tik, OY'ta okı;llarla liselerin bU. şle memleketle müşkil vazi~e'i nız ,nhc:t m 1nfantlerini dü5ünerel: 

tün imtiba.nlal"r ta.mem'anmrş bu. ,:.buhranı födn'I eden de budur. Ari~ hareket etmeleri ve riüşünceleril\i 
Iunduğunda.rı Maarif Vek!leti öğ . 

• 1o, lıun<lan iki hln ene evvel "in- lşf;tal eden fikrin yıılııız p:ırn olma· 
• retnıenlere ikmal imtihanlanna. ka ı $<lnlar için 7.CMİnlik hıısusuııılıı "'.. sı, gayelrrin!te hu yol:ı ~iılebilmt't 

dar fain ve;mi.,tir, Baa öğretmen. ,selden clzilmiş bir lıurlut yoktıır,, fçin hiç hir mtıni fnnım:ım:ıJ:ırı, C"-
,. ler ve okul di.=P'.-törleri ancak hi. 
rid.e!!Wışti. Ancak hu huıluı.Iun Y<>kl •- miyeti için"ıf"n çıl<ıl:ımıyac>ak a[l ,. 
• ~. ,. rer ay yerlerine vekil brrakmak l.gu, atıı:ık kaidelerini aşmak sureti· eKo"(l!TI\!_. buhrnnl:ıra se\':kerler. v~ 

suretiyle izin yap:.ıbilcceklerdir. lr lemin .edilecek demek deği1dir. böyle bir cemiy.l!!tte ic;e (kili)' eüır) 
25 Kr. hı.le bir mal l'e,•kalıirte zıım ı ı fena ecfillyor dem~l<tir. Ancak hn 
lar;n ınasrnr ve rizikoları ile <'liğer günün lçtımat doktrininde ahla.k te
amillerde hesnp ediıdikteıı sonra Jlkldlerl, ferdt deg-tı oemıdtr. Yani 
n<Jrrnnl zııınonrT:ıki kflrın ilih·csf s.ı. artık ferdin menfaatleri detti amme 

~ reliyle satılm:tlk icnbcclcr. Ifol böyle n1n menfaatleri mevzuubahlatlr. P'er
olmayıp da forazn normnl kı'ır yer. din yaşaması onun YR§amaanıa ba$t. 

r'ine 3·ü7.kfe üçyii7. ıkfır alınırsa~ bu bdır. Şu hale gtıre 100, SOO terdİ.n!n 
~blk<lirde yapılnn mmımelc<le ah!Akt lktıaad! ablllktakl aukutu ne zengin 
pren!iiplcre ri:ıyoert e<lilrli~i iddia ed· olmanm ve bUtUn kitleyi kendi men 
ilemeı. faatlen utruna zehirlemelerine mü· 

Bn· utat' mLcıati le! cıir e<le~ek nl. ııaade etmemek gayet t&.blidlr. 
~hayc.t bu. gün ic<:rhinde bulundu- Netice itibariyle, bir milletin aya.k-
~ §wmn: durumu C'lılc c:!miş oluruz. ta durabllmeai, tkt:rııadt temellnin sağ 
~: Ahlakın lıu şcldlde mrnfi cihele lamlığ? derecesine bağlrdır. Bir inııa· 
ı.<rlol{ru cerey:ını; iklisıııl1 nizamı içio. nm vUoudu Jle mukayese ettıftmlzde 
füen çı1olrunıız bir hale o:;oktuğu 1ıibi hıııan vtteudunun ıağlamlığ'ının 81h

flıaık tabakalan arsındn cfa ekon ~ hatıı bulunmuma bağlı bulunduğunu 

~
ik musavatsızlıklar tevlid erler ve mevcut ber hangi bir rahatsızlık 
ııni .bir kısım halk, (bilhassa sabit dolayııılte sıhhatinden kaybo?deeek o· 

gelirli olanlar) normal rlevrelenfo lurea ayakta durmak imk~ınx da 
endilerine kı1fi gelen gelirleı-inin elden kaçırdıtmı mütahede etmekte 

liHiıç değil~ ynrısının lkı'isadt sel). güçlük çekmeyiz, Mevzuumuzda da 
r~~erin dışında knl:m emillerin tec;iir ekonomik münasebetlerden mutevel
ielicesi olıırak şimdi • yctmedii'jini llt içtimaı hayatı, oemlyetln vücudu 
m'lişahelde edccl"k ve huna mukabil olarak telAkld edersek, onun llhha.· 

~
löiğe.r bir sınııfta ha'ksız bir fazltının tinin muhafaza.sı için de a.hlAkıyatı_ 

sıl olduğu ve adfıletsb: bir kaı:ın- nm aağlam ve mUsbet esuıara isti
n sahibi butnnduklım söriilecektir nat eden bir durumda bulunma.at ti.. 
u lfaz'tai kazanç ehcmniyehlz bir zım geleceği bl.r hakikat olarak ken· 

ek ve ııhlAt QetrÇeYesfne s~aml\'• dilığinden meydana çıkar. Akli tak. 
k bir durumla .~dilmiş olc,z. d.lrde cemiyet ha.ııtala.nmı§lır Te bl· 

ndaın,...yine a.hlAık çerçevesinin (he;- naenaleyh aıhhatln&ın kaybetmek zo 
a ~·~afara ~art edi1meld~ rundadır. 

· . ~ nrrr.o a~&l 4ierıecelere Cemiyetin arbbattnln ladeat, ancak 
cfıır ?ln1o1an ~1eri; ahlakın içtima! y94ayıga ahllk prensipleri

"'1tıir:ıf cftiitt.fmrn1Jdı.e\ie ~. si.fa ntn kuvvetle yerleıınealnl temin ile 
Wks, v. ~W~~.iif~ ea., oıur. fi " 

usullerini ve dahilde miifrlt tatbi. 
katını ~ıJrtan aÇığ:ı beğenmiyor. 
lardı. Bunun Iı:iıı etrafnnı alan 
gençlH, kom'u m~leketln dahili 
i~Jrloe kanşma.ğı akıllanndan bile 
geçirmemekle beraber, Alma.o ar. 
Jmdaşlanna. bu vadide buı suatıer 
sormaktan ,.e onlardan alacaklan ~ 
cevplarla t.eneV\·ür etmekten çe. 
kinmiyorla.rdı. :Misafirlerimiz bnnn 
hüsntt nly~le ka11rladılar ,.e im. 
tihanı maharetle atJattılar. Reji. 
mln müfrit taranarmı, nmumlyetle 
~ki rejimlerin mUfrit taraflarma. 
veya. milli m,.nfaatin zararma is • 
tl!4mar edilmiş vaıiy.etlerden do~an 
ve bugün i«:in ön\ine ~eçilmcsine 
imkan olmıyan reah~iyona hanıle. 
diyorlanlı. Bunun da. zamanla dü. 
zeleceflnJ, g-eçeceğini ima. edi~·or. 
tardı. Şunu da ili\ve etmetlyjm ki 
arada. §nitdehhüme meydan ''er. 
memek için pek ince eleyip, sık do. 
kuma.dan a~'lrğımız cevaplarla ik • 
tifa. etmeği muvafık bulmuştuk. 
Böylece h~tu,in:ısl•k etmekle bel
ki kabahat işliyorduk. Snlha olan 
derin bağblıklan u~mla, bu ka. 
darc1k olsun, fedakarlık etmemi, 
olan'fu val'S8, ilk tru ı bize varsın 
atsmlar! 
Diğer tarart.an Alman ~ençleri 

de bizim O t.emmuı gen~ll"rine bazı 
sualler so"'1uşlar ve ahlıldnrı re ~ 
vapmrdan memnun nlmu"larclı. 

Otto Abetz, artın ve temennite. 

11ci ean ta~ryonım. Renim gibi bir - Sen sokalıtan nııı,;ıl görı.Iiin 
kadm nasıl dö\·iiltlr, tokat vurduğunu? ' 

- Şimdi Ufı uzatma rla hanım, 
nasıl dövüldüğiinü anl:ı.t? 

- Koc:ı.m bir defa ha.r;ıtaydı. 
Yukan katta U\"'11Yordu. Riz bun
lara clah.a. evYel evden (ı'kmalannı 
söyle;niştilc. Eh dünya hali bu. 

Yazan: 

r.JUL ROMEN 
rini om•1uğnndan fazla. tatmin et. 
mi~ ola.n bu t.oplantıtlım dolayı te. 
şekkür etmek i~in beni görmeğe 
gelml,tl. Pari.,t.eld mi41aflrllğinin 
diğer günlerinde de kendhıile bir 
çok görü~melerde bulunmn5tuk. 
Doğrusu onu beğenmiştim. Her_şe:y. 
tlen e\"\·el ne~1i bir arlamclı. Rr
niın de zaif bir tal"afım \"ardır; 

ne~eli ada.m!an severlm. Kl\\rcı'k 
san Sa.çları, penbe beynz yiiıü, ar& 
ı.ırıı. bir gülümsemenin sii">lerli~I 
tatıı sesile sıhhatli bir göriinüşü 

''ardt. tık bakışta F!'a.nsız Flandr' 
ndnn, yahut da Al!'!a"'mdan <lenilr· 
bilircU. Bıına. kü~iiklU~iınden ve 
ı;-0cnl~luğunun nasıl geçtiA'inden 
bahsetti. Kendisini bütün tabli tc• 
mayiillerile, annne\i külturile batı 
milletlerin.!! bağh hl9Reclen halfoıı 
bir ~arplı Alman ~bl ~ö~terfyor• 
dn. Belcikalda.r, Jİmalli ve ~arklr 
FransızJar İsvl~reliler kardeşlerf
di. A!ma~yanm bn§ına gelen bü• 
Hin fefakt>t leıin \"e X\'Jll inri :vii·t 
yıi!nn berJ ~'llnhoıı is1 ikamet tnkip 
etmesinin yegane müsebbibi ola• 

- Dısarclan görünlir. 
- Pclrl sonra ne ol<lıı'! 

- Sonrasını g'innemisim, git . 
ttm. 

NiHAT ŞAZI 
'(De''amı 4 üncüde) 

Çeviren: 

LUTFI AY. 
rak tanuhğı PrusyaMara gelinrc, 
onlar irin nefret ve itimatsızlıktan 
ba~'.:•a bir hi<ı tatoıınıyordu. Onun 
ııa1a.nnrlıı. Prusyalılar A\'nıpacla, 
ancak huzursuzluk yaratmak ve 
tahribat vtrnoda getlmıek İçin, ~ı. 
bur edh•ermiı; .. olan o melun da,i:;u 
rnilletletinden biriydi. 

.Batı Alınıı.nyaya sızmıya, orada 
tı.n iyi yerl1>ri edinmeğe, efendi C• 

Jarak hükmetmeğe, Jantta. mcmlc• 
kti kendi fikirleriyle 1ehirliyerck 
füıad etmeğe mm·affnk olınm"1n:-• 
dı. Fransa ilf'! Almanya ara~ına, 
garbm e:'.1 giirl<le gayr.etl~rinin 
~arpıp krrıl<lığı, o burtalaca kin clı. 
varını ı,:ektniye heı~te!lten çok on. 
tar uğra_şmrşlardı. 

Otto Abetz ban~, talıil Midııdı. 
mn önce kendi~ini ressam olmıva 
(onu da) se,·kettlğini, resim t~lı . 
&lln "Bade bii~·ük diikalr~ının Giızel 
Sanatlar mc"-!<tebiodr: bitfrdlkt en 
.sonra mütevazi bir !!anııtkiir hn~·ıı
h <ıllrmire ~sladığını," fnkat yaı;;n. 
flri;ı ılenln prcb1ett11erlne kar~ı, 

bütün huzurunu eilmlen alan lıir 

kmda yürütülen mütalealar üzerin 
de <lurdnk. Dedi ki: 

_ llid;seleı·i en i)i tabm e<len 
fer b~nce ne siyesi maharrirleı·<lir, 
ne de alimlerdir; hikayeciler \"C ro. 
mancılardır. Şimdi Frnnsada kim 
bi!ir neler yazıl~or veya hnıırlanı 
:tor. Fransanm gafleti, he7.imetı, 
ı~tırnbı, rstırab içincleki mulıte~enı 
t:ı.hammülü bir t:ılnm ~!illete yazı. 
1uriyle tahlil edilmek lstenlyor, 
l\luan·en ~:ıhıslar ,.e \"akalar u1e 
rinıle durulayor. Halbuki bunlar. 
dn i5abet ,.e muv~ffokiyet nu mr? 

Asla!.. Her h:ırh felaket inden 
sonra, toı>l:ır ,.e tayyarelerfo her 
ÇE'4'1d <ıilahtar sustukt:ın sonra. ka. 
fular ''C kılemlr.r işhnıe)·r ha~l:ır, 
lıarb veya felaketin mnhlyct1, ka. 
raktcri ve dreçesi il!fe o e'\etlerl o. 
lrnyunc:ı nnla'C1ak \'e trun mana.,ile 
lrnnamak miiml..-iindür. 

Na1>olyonun Mos1rnYa üzerine 
JnptığJ rncşbnr yiirü3Uı.ünli \·e or:ı 
da o,b'Ttldığı me5hnr bozi;unn t:uih 
l•itabfo.rmcha okuyunca r<'nkslz, 
tatsız kuru ve basit bir hi\cli e l•<tr 
s1:>mcl

1

a kalırız. F.ııl•:ıt bir <le Tol ·. 
toynn "Hıırh ,.c sulh" romanıııın 
ele atmız; okuyunuz. Orn(la Nıı. 
polyunun hataları, Rus orı'lusuııun 
t:ıhıımmülü Rn.."I ba.., kumandnnı. 
nın kadere' bel bağlavışı, harh<? i-;. 
tirak edenlerin uğrndıklurı aldlwt. 
lerle çelctiklP-ri ıstırııblurı Yaşıyor 
goihi olursunuz. 

Geçen bıi-riilc harbin knrkunç 
ı.ııhn.elerini hUtUn çıpHildı~ ile ya. 
zan en tanmmıs e-;er ''Gıırb ceph~
"İnıle yeni bir ~y yok''ı.lur. Cephe 
llc aile ve kaclm h<'-"ret•, gf!cc yli. 
rüriişleri, zehirli gaz, meııni sağa 
ıınldıırı, ~ur:ıya bura~ a Yapısaıı 
iıır;an par~:ıları, cehennem '·"~hırlı. 
f,ı znman birdenbire res<;ür olan 
lrnrkııklar ~·e korkak olan cessür. 
lar (]aha neler nelarl •. 

' Erib ~larya ıwmarl,'ın bn es~rj 
az zamanda. hemen hemen bütUn 
diinya dillerine, türkçrye bile C::!v. 
rildl Almanva hetıime!inin intfüa. 
nıın; almıık J~ln -.ilfıhlanmıya, halk. 
to. harb arzusunu llörükJ.enıe:re 
ba~laclığı zaın:ın bu kitabı toplattı, 
nıuhıurir Frt.n"nya ~eçti. 

Muhar!:'l'irler ötci1enbcrj harb 
ımhnelerini o!duğu gibi ~·aznınJ<. 
tan çckinmi lcrt.lir; .hat.ta bu ınev. 
mu ~ii~lemi!7!er; :ıcı taraflarını ala 
rak iılea.1 tamfını almı~'ıır; realist 
olnmamı~t:ırdır. Hnrb cılel>i~·atnda 
re ali. t olan biiJ iik muharrir To Is. 
toy'ılur; 18:>! de Sh·a<:fopol mu. 
harebelerlnde butunnıu~ ,.e rnUşa. 
hPclef~rini yaın:5tır. 

Şimıli harlı daha korkunç ve 
~rımullü bir mahiyet almıırtır. Ba 
knlım bu h:ırb ınuh:uı irlere neler 
vazclıracal' ·r .• 
· Kadircan KAF Ll 

Petrol tevziatı 
B5lge fase müdUrlUğil Yenı pet. 

rol tevzi :ı.t.rnıı. aid fişleri dUn kay. 
makamlı1da.re. göndermiştir. Bu de 
fn fi~ler, y~şıl ve turuncu Çerçeli 
olınıı.k üzere iki kmımdır. Yeşil çer 
teve'i fişleıt" iki, diğerleri bir litre 
Jktir, İttiyeııler bir litrelik fişler
den iki tane alnbileceklerdir, 

-=-
alaka ıluymıya. başlaclığmı> llneak 
lılitün me:oaisini bu me~elelere, ya
hut <la. bu meselelerden kendisine 
En müstacel ve en tehlikeli giiri.ı. 
rıeııtcre has:retnı~Me sükunet bu. 
labileceğini anhıdığmı hikA~·e etti, 

Onca. en müstacel mesele garı, 
memleketlerinin anla.~ma.sıilli ki 
l•unun ba"-ında da Fnın"a - Alman. 
~·a mesel~~ geliyordu. Her ~eyden 
e" el :Fransa,·ı iyice ianırnıya ı;a. 
h<1mıştı, Frn.nsn: eclebiyatlle me~
p;ııl o'mu", Fıansada UT.Un geıiler 
yapmıı.tı. Ba kadıulıı. da Iktira et. 
nıemlş, J~ille'li bir FransıL kadıru 
ile e\ lenmişti. 

Bu e\'lenmcchm bir erkek ı;oeuk. 
hı.rı olmu,tıı. nu çocuk babasmın 
hir gtin iki memleket arasmda. vü. 
cat bulma."lmı tahayyül ettiği \'e 
ndetıt ttendi!Jine ;ııye .edindiği bir. 
liğf n tim«alj id, 

Pek sade bir ~l<illle a.nlatılıın 
bu :;Uzel iluyp,ıılar be.nı mUteha."J~io; 
ıetmiye Jdl.fi idi. Bu duygulann sa. 
nıimiyetJnden ~üphe etmek i~ln 
doğrusu pek kah yürekli olınak Ji,. 
7ımcfı. O encta t>"Jd dfüıilneel~rimin 
Almanca tel'<'Umt>sini dinliyor glhi 
idim. Bana öyle p;eliyordıt ki, Ren 
nehrinin ötel<i sahilinde ıtoğnı1•ıı; 
tıl"laydrm, bt'n d .. başka türltt krt 
nnşmazdını. Onnn icln hn matta 
bir adamuı, noıı•...ileıin lkthları P.1-
lerinel\lnıaları üzerine, tıeler tliı-

{Uevıuuı vıu > 



1· TEMMUZ- iNi 

l~l!i#•l ISON HAHER LER !~~H~J~_!!_~~~----" 
;'J;i! e:;.:. lll'k -~.. AmerlkamD ,.,. ......... ) Siz rasıgeldiğiniz her seyi Vlklji 1 

/ .iJ 6-::~ -.111 Londra, 11 (A.A.) - B.B.C: Da. dealz progr8111J aleYler ~::. '::?ım~ıt:~e)Bu, geçen bir fil oıamazsıntz 
fu cephesinde mihver taarruzu ce- 500 d ' 

•~ ıue .... &ı. '!~ ... en fa,,, la pilot. bunun kadar büyUk blr yangm 1 
__ • _ • nup i!ılikametinde aenişlemektedir. • görmediğini eiSylemİ§tir. Müttefık · ' Bir ınaanın, hayat -~'unda. muvallalciyet "oWll • 

. Ut • Harkofun 220 kilometre cenubu ·ı l TV&. " 1 .... .... • şar.klsinde Lisicanlk'ta ba~At in- h • • bava kuvveUeri, p.taktaıı fÜDeş ba. ı' ı ~r ireb~ı~e.i icin, raatgeldiği h~r ~eyi cigneyip gecen 
1 ..... 1.11 • .... • kişar etmektedir. Almanlar bir ay a,. p gem ısı tmcaya kadar faallyetıerlne devam bır lıl g'ıbı olamıyacağını bilmeıi lazımdır. En kuvvetli 

o. ıı::• _......._ 
1 1 

edel'd etmekte, Alman ve lt.alyan tankları. b ·, ·naa d ı.. gıl l L b . . ti d J 
- • •ıı ·-- ev ye zwnu zapt ı enberi b.ı ı ı ı n anı. aay ı o ma1r mec urıyetın ~ ir. naan 

1 • 

1 qapılacak na saldırmaktadırlar . ..,.. .-. wera.. bölıeck ıoo !illlometre iierlemiıler. E&lBLZB Nm ottoa: ı ,.,. derece lcııvvetli ve nüfuzlu clurıa olaurı 0 niıbette 
dir. Lıoadra, 11, (.'-.A.) - Taymı.s ga. hentline hakim olmalı ve ba.ılıalarına sempati .. Arm:ıııfor, Voronezi zaptettikleri 8aY8lt 8 5 -••y•• 1 ı ·t1• gosfer. 

~, ................ ........... 
~ 'D~nd pn f 
jS11'~üRPl 
. . ....................... ~ 
Doa aellr l cıvarı11-
"8"' mabarebeier 
Şark cephuı harekatı günden gU. 

M inldp.f ediyor. DUnkU Alman teb. 

lit1 oephenin cenup kesiminde Al • 
maıı ve mUttetik kuvvetlerin geni§ 
bil: cephede kaçan SovyeUerı Laltlp 
at.Uilni bildirmekledır. lıılcvzü mukıı.. 
vemeller kınllllJftır. Voronc§lıı ıima. 
ll prblainde Sovyet!crın, tankların 

himayuinde yapt.ıgı taarruz.ıar pUs. 
körltılmU,tUr. Orclde tekrarlanan 
Sovyet. taarruzu da ıı.ltım kalmııtır. 

Bu harekat netlceııinde 39J tank tab. 
rip edllmlft.ir. Bir gun de 78 Sov, et 
t&yyareai dütürlllmU§lUr. Alman ga. 
zetelen Voroncştn 1.3g.ııtnln e:ncmıni. 

yetinl tebarllz elttrıncktc olmalarına 
rağmen SovyeUer bcnUz şcıırin dU~. 

ınedituıi bildirmek.edlrler. 
T&ymis gazeteı.ı başınakalcsını 

Ruayada.ki cıuruma taba.ıs ctml§Ur. 
Bu yazıda vaziyetın \.ıh'imati gızlen. 
memekle beraber Hillcnn dıli.Katl çc. 
kecek buyUk bir muvı'l!~ .. ~ıycL Ka. 
~maya çatııtıtı bcıırtllmekte ve 
şoyle ı:teııllmektecllr. 

HıUer tıaıııca h!!dcflcrıııc 1'u sene 
~nomek mı:c1>unyeLndedı-. Su ııı:a !. 

.er §Unlardlr: 
l - Merkez cenı.ıplakı.Ruıı ordula. 

rınııı irtibatını keaıne, 

2 - Don nehri lızerı.nden geoen 
Moıkova _ Rostof dcmıryolunu kıs • 
ınek. 

S - Don nehrini müm.klln olduğu 
adar çok noktadan geçerek Ka!kaıı. 

)adak! petrol kuyulan bö\gesine ye. 
•l bır taarruz hazuıamak, 

Dlter taraftan Rtlytcı1ıı .M<»kova. 
'aki muhabm de fU maıa.maı.ı \'eri.. 

)Or: 

Voronej'den Roııo/a ltadar uzayan 
2&0 kilometre boyunda az çok faaıla.. 
şu. bir cephe Uzerınd cereyan eden 
kıyasıya meydan m•1'1'\reotslnc bir 
mılyona yakın aııker ı. 1 ınk et'lllftır. 

Von Kletııt'ın 1tumand1o;:.nd.lhl 4 n. 
cu Alman ordueunuı1 ltılll kı:smı Don 
nehrinin batısmda zaııt,.dllm:, bulun
makla beraber Alınanlar ~rn:ll ncb. 
rln doğu ktyıııında rıır m ıh'l~cbc ve. 
rebiımek lçııı \'oron J böl~e!!lnde 
Doıı>utı aol aahlli:ı :J" kft.fi ml'•t 'lrrlıı 
aııker bulundurınakta.ıı~ınr :::·.~· 1 bU 
tun §lddeti'!le devam <'den eava~. \'o 
ronej'ln aklbetinl tayin edecektir. 

Almın'ıarın zorla g"-;ıt ı .. n!:ıl !t;irı 
yaptlklan kuvvettı hU~arn arla Tımn 
çenko Don raehri h'l' Lını f, gün tut • 
ınuıtur. 

Don nehrinin batıııı. .. da Kur k I~ 
VoroneJ aruındakl cevrede /\ lınan 
tar, blrka~ kealmd! S:wyet müd~f&A 
hattına blrktu; noktq:lan girmıııter l· 
ııe de uçlarını eıtaelı sure•te genltle. 
tememlglerdlr. 

RolQf yaklntnde durum Timoı;:en . 
ko için de clddld\r. Ruııar, eayı bil.. 
kımmdan U.tb kuvvetlerie kar1t1a1 
mıılar ve nehri terl<etmek euretlyl" 
Almanların Koekov&-Rostov demir 
yolunu keameıenne lm'l<t.o vernıl~ · 
ıerdfr. 

MlSIB CEPBZSlNDE: 
Dt1D lııf.ıaır cepbeaındo gene ıUk~ • 

nd bükUm aürmü,tUr. l<"aaliyet Kat. 
tara münhat araı.ıstn n ış mal nd~n 
b&flryan mihver h:ıtlar nın cenup 
ıuamma iabiaar etmlflir. lngıllz'er 
bW"ada tank birlikleri de dahil ol • 
mak Qzere Alman kollarına taarruz 
edt'rek bulllan gerilemek zorunda bL 
raknıttlardn'. Haldattc bat tab.rlnl 
§lmdlkl vul7et haklmıda kullanmak 
doğrU değildir. Ç61dc !lcrıye doğru u. 
zanmtt bir .ıra noktalardan bahset . 
mek halrU•Me daha uygun olur.Bun. 
larm bir~ SJtıae tahkim edllm"tlr. 
lngills tebUlt •nar kuvveUertn 
mihver kuvnıtlarine ve t.aDIUU'ID& 
bUcum ettlklerlld Te bunlan flmal ıa.. 
Wtametıne galdlmeye mecbllr etUk • 
lertnl blldlnDe1'tedlr. EWdeD fazla 

iddiasını diln gece yenilemişlene ' IMU _. zetealnln bildirdlftne gore, Kıaırda 1 me ı ır. . 
•-•••Jıl.. t k61•a6 alman Alman ve lt.aıyan uirlert Al. En küci.ik cücelerin bile tlevlerı" ~,.ıı..h~ unu~ulma. 

de Moskova, boiııı'1nanın Şe.hrin ııır- ....... 1t. 8 u ..... ı man bava kuvvetlerinin kendilerine 1 -'""' !lf& • 

bı..ıdf> coreyıın ettiği Ye bu ·şehrin l.UDDD lm•alalll kA.tl nl.lbette yardmı etmedllindeıı L malıdır. 
l iO 'kilometre cenubunda buluna . • • -- cı ıtcı flklyette buıunnıaktadrrıar., O holtle baaluılannın menlaatle•·ini ve Jilcklerini 
RoM>s şehrinin tahliy~ edildilini rtııingfon, 11 ( A.A) - Reis Bunıarm anıattıldanna nazaraıı ln. gözönüne almalı ve malraa4ınızı tahakkuk ettirmek icin 
hildinn:şt ·ı. RoŞO!! d,-arında çaP Runelt, aralarında ilhassa uçak gillz hava kuvvetleri yere kadar in • hepaini isbirliği tlairetlİntle toplamaluınız.. 
P 1 "1ıır dı ''fıın edi)or. gemileriyle, muhripler ,.e deniıaltı mekte ve mihver birlikleri üzerine Mihn•rl'llcr, anudane çarpışın'• ncıları bulunan 500 ·'en fazla '--... h mı bir .... - k ._ ________ ______ ___________ _, 

u 1111... ce enne a,,_, yaa-uru aaçma •• k •• b 
J:ır ile d:ıh.ı miiııait meniler elde gemisinin yapılma..ını ·,emin eden ta d Dun u u·· ·· k ~ımeğc ı:ı.ılı~ınakladırlar. büyül.. deni" 1>r()flramı için sekiz y - 11 (a. a.) - Çöl har- . yu yangın 

Ruslar, Kadıjenl!a civarında Ç:!.... hucu'- mih·arhk rekor tahsisatın b" dC'k .. il il - - - ' 

pı:;ınalar nlduf:unu dıt kaydclmekıc itasına müsaade \'l'ren kanun }iyi- Vb3:~. vvitue~t,.~in~.M:~-C\C&avfcmmduan'"t~eb~ir. r.a-n. YAN G 1 N SAHAsıaı DA 8 u SABAH .. 
,., Don nehrinin oı1ıı L:ııı""ndn \'a• hasmı imz:alanııştır. -.u. ~ ..._ 6 .. m " 
_ıiycıin nazik ~ir safhaya ıirdijini Bu miktarın yedihucuk milyeı n mr geca ııür~ ha.va taarruzla. 

ıl.ı ııoi<lacan geçmışlerdır. misiylc, 500 bin 1onilatoluk kru,·a- mal ke!llmi.nde birdenbire çarpl?· B ı• R K 1 YA P 1 L O 1 !'~'·c .ctrn1el,<.:'<lır. :'-lma~lar, nehri 1 doları 500 bin toniUltoluk ucak gc- nndan sonrs. EJllemeyn hat+.mııı fi E ş • F 
1\11•1 Yıldız gazetesi, bu kesimdr . zör ,.e dokuı yüz bin tonilllolnk realar alcvJ.enmilt,ir. tki muhasım 

kı ınuhu~h•nin Voronezin aktbcl·· mnhrıp ve rerakat gemisinin yapıı. tar2.ftan !l~ntn daha evvel ta 

ll 

a· 

ne lt>'\İr l'dCCl'ğİnİ ~azmakladır. masına tahsis ed~tlr. arruza kalktığı llÖy)enmemektedir. y 31 vden açıkta k 1 1 d Prıı' da gazetesi ise, .'.lmanlarırı Geri kafan iktarla ıda esas vazife. lngiliz hava lcuvvetlerine men- anan e a an ar an 1 

nehrin garp ~ah!linıf.e ,..e Vorone7.in ı~ri denizallı lebdidi)'le mücadele sup ağlr bomba ugaklan çarşam. ı kıırsısınc:.~ tıii~·iik tıınn.: '"" ph·nd.. eınıeı. oı;ın devriye ııemileri yapıİa· ba geceei EWe.._,yn iı.atttamenıııde bir klSml karakO lara yerleştirlldt. 
kun etleri nsdıklımnı beyun cdi. eaktır. Şimtliye kadar hiçbir millet Mihver getilerine ulaşb'rall yol U-
)'or taraftndan tatbik me'f5'iine konut- zerindeki dU,mmı tetıtalnna kar!llı Dün öğleden soma saat 14,45 dan 40-50 kadıa.n da yer olmadıjm 7• 

.\lnıııı h:ı'"a kuv,·ellerl. Rtni' rnamış olan bu J>f'Ogram en «eniş tiddetli taarrıızbra geÇmi~len:Ur. de Kilçtlkpuarda büyük bir yen. dan lmnıkıı>llara yeıieıtirilmifti,r. • 
mik~ a~ıa har .. l.ıllı deslf'klemekıe ve: rlenız geli~me programıdır Perısembe nbabı Mihvoer taşrtian. gın faciası olm~. kll8 bir zaman V~li mu&Ykıi Abm«I Kmrlr bunb.. 
kitle h:ılinrlc akınlar birbirini ta-- Reis Ruıvell a)rıca, 120 tonilie na kaJ'II yapılan müttefik bava ta i~de 31 bina yaıumttır. nD wayeti ile }'8Jundan alikadll!' 2 
klbe:mel.:lcclir. ~l'hrin ba~Jıca gl.'ı;-ıl !oluk Cleni7. ~·ardımo gemisinin aıTUZlan riddetinl arttırmış ve At.et Demircilı!ır caddeal UleriD ~ ken'iilerine ~ek dağıt. !l 

~rrlcriııdc \'arpışm"J,ıı· "'illikı;.~ şi<'• Yapılmasına nit kanun layihasını nR gUn batıncaya kader devam etmi~- deki Yavuz SinaD mlhalleeiıide tırmıtt.ır. 
r:lcllcniyor. irnzanlmıştır. tir. Ara.PÇelllDC IOk~ tııebolulu 

Alm:ınJıır, ~nrk ı~tikRmetlıttfe neh• 
rııı yollıırını zorlamışlardır. Yüı 
.'.iman tanin ismi bildirilmı)en bir 
köye l'tirimıü.şl~r. raı.at mukabil lı.• 
a• "117.la ll'ırdıınılmrışlıırdır. 

Almanlar, nehrin sol ,~hilinı· 
geçen küçük kuYVetlcrini tull•ı . 

mak it>in miitemadtyen takviye ku,·· 
, ... ucri ıöaderi~r. 

Çinliler 
Blaagrl I J aletlade 

Japon taarruzunu 
durdurdular 

Kalfninde, .. •dwil!4t~e-
ni70". Ruslar, Maıiımıl·a~lııııne-•a 30000 Japon ,evrilmelt 
lerini~ .. hfic~uatlrııınr,lii!dl!, ~ " telıWtuine .maruz 6alana,-or 

Vip, 11 ( A~ Ahnanlff~ ":V .... ctoa ~ ıı (AA.) - Ç1n111er 
~da ~eniş~? ~.ı.boJtmcai~ ~ e1.:XeUDde 0Ja.poıı tıaamın
temıııktedirler: ~an. a~an 'D.u• .. dUTtlurmuflardır. 30.0QO ki§Wk 
tettrraflar nayehn nhametını b· e bh-'Ja- orctuıu çevrilmek tehlike. rrt '"-"' ~ ..... .a, ~..,, .. ...... 
ı me.ırn:ruır, · 1 ollne mana..Sur. 

* • * ' it LııNra, ll (A.A.) - ÇlnJU. Ki. 
Moslıo\'&, il hİ. a.) - • ~t anpt ayaletl.Dde ilerlemekte olan Ud 

gece Y&.1'181 ek tebliğ!, VOl"«lej ba- Japon kolunu dardurmUflar .,. mtıt.e. 
tumda pddetJf mullarebelerin 'ete- aktben llerıemlflerdir. 
\'am ~tiğini bildlmıektedir. Bir Çin bqkwıazıdani1Çakay.-k 'bq. 
Sovyct birliği bir ~ok dtitman ta- vekil <;erçuın mel&jma cevap TV• • 

arrutlrm pUskürimütt, 300den fu rek tetekktır etmifUr • 
lı1 A1mt.n öldürmili! ve binlerce 
Mayn ele geçiril~tir. Batka bir h k 
kesimde önemli bir demiıryolq ta. er a şam 
tasyomı mUteaddid defalar bir eı. , ___ ... ___ _ _ 

den öbürüne ge~tir. Mihver bu. <a.ıtarafı 1 Dclde) 
l'8da yalnız bir ~de 600 ki'i kay bir mü!Jeü haiz olableeeğtal akıl. 
betmi;, ve sonunda Sovyctleria c· larndan g~lrenJtt .. de._. u 
1 ndC' k1tlmr~trr. okmlltar. Ra.ttA baıllara mesele· 

Aralı\ verın~den, Poeeoeh etra. illa l•İlliii Ye nllimHll 1_. •· 
fır.da liri g!in eil.ren çarpışmalar- dlldiil ha'de lnaJllll11UÜ ml._la. 
dan Mnra R111lar müdafaa bakı· jaya, tuaflil'llle Yehim ve Y•· 
m:nrl ı~ dah.t mHsM ınevııilere c;e. \"Hfe atlet1Uer ~ tlılMdenberi 
k lmi;•erdir. Almanlar bu kefimde , .... 1ıa1ar iŞft lllahlyetial teyld eden 
!R\'il'"!l (.:ok taz:e bUyük kuvvetler 1 htr ellsile halinde girilbnekle 
Efrrmli•lerdir. beraber ba hıladlııat ,.... anlaflla-

9 tmnm•ız günti So-ryet hava madı. 
kuvvetleri 55 Alman tankı tahrib Çiblkl, a..nıar realiteye bll. 
e~.mitJ Vf •a hAMıra uğratın!', 230 ~:ye, veeikal»., göı dikip cJ. o. 
du§man ka.myonuntt hiç bir tfe ya. na göre dU ..... ler, Keedl kafa. 
ramaz haie get•nnif, bir dütman eddarm• göre, keacıi dar 'bllgllf!rl. 
top çekeri Nıt.ırmı, ve bir mıı:hri!>- win febefeel f•tte dütlhllrler. 
le iki to~ ı;e."ter ve iki hücumbotu ner sUn k'nde JaP4)1tmm, 'ter 
hasar" u~,.:ı.mış·ır. ~il habeTlerı. Yeni yeni çeklf. 

melerlnf'! '8hid old'1.pa;* realite
Yi her göz görmez. Bilgi sahibi ol 
mak ki• ~azetelere uma yama. 
lık giz atmak \"e bir İeY anlar p. 
bi ötiP fakat ten Ve yukJ .. ,..... 
anlamak lifi d~li141lr. Ve!llkalara 
btlnad edip bir fikir ve kanaat -. 
hibl olmak da çok l&yret. , .• zah. 
mete 1Jttiy119 ıtiist.Ttr. 

•... , .. ........ ,. 
CepheJe ölen Fin kaJutlan. 
nın hahralarını ytUleJen 

bir emir nqreHi 
Helstnkt, 11 (A.A.) - Mare:al 

Manlerhaym. kızr1ordu bava kuvvet. 
IMtn\n akınları 11raemda bolırnk a. 
ltyhtan C'erhede kahramanca öle11 
Fin kadmlar1nm hattralarmı bf!yecan 
lı bir Uaanla yadeden ıtınıUk bir e. 
mir neşretmlfttr. 

bir hlmayw aitında ilden bir kafileye 
dahli orta tonajda bir ticaret ıemt. 
alnl torpllllyerek batırm11tır. 

Daha ıonra bu deniza:tı orta to • 
najda b!r nruavtn ıemlye, yolunu ke. 
Mrek taa.rrua etmlftir. Cenuba dot. 
ru Silmekte olan bu gemi lk1 torplL 
la yaralanan.il: balmlftıl', 

Fskat, dar kafan11z111 içindeki 
~röle ~ank malfınıata lstlDad •· 
dt-"'1< dtiaya hakknlda bir ftlrir •· 
hlM ~örtlıunek her teJ hakkında 
kati 1ttlldtmlerle !ile ~ö"lemek o 
kadar tatlı bir i'fü ki kendimizi 
bna kaptmnıak art ık r.n bffyök 
de\·let adamlarından 'e ukeri 19f. 
lerdf!n bite istihfaf Ur bahııJedebil
m"!k saJihlyetJni neblmizde görü. 
rls. 

1ngilia i1el"i m.evmıemdeti u- Mavnacı Hasaruiı Sf\bibi bulunıılu. 
kcrler, lllllDa-"l zaman bnl~deki fu 4 numaralı evden çıkmıştır. 
sahanın booıhalC'lll patlayışı Y't 
zünden y11keelen helezoni duma Bwwia, Uat katta oturan Comf. 
lriltunları yilzünde-n '!ıunna atacı le,. patbcaıl lma.rtmak için bir 
ormaıılığma bemedtlint söylemi1- nmtar t.aMtı bıtUfl,urmak i9t.e. 
~rdir. tDlik püotıan dOılman ta. mil. ba madıa. aı)"dn )'Bil Ant o. 
nrtıen Uatllnde 201ıadıar bomlwnnı lanlt patumıp:ı:r. ~. ahpp o. 
tam iM,'-Jl ~ ..x-n..ı- lan ~ 1*aa içinde ea:rvak çtra 

ctir. 
·~ e paWCaır ll'"™"'"IC'I" gibi yüm.p bql8ftUlhr. 

At.ti hep ~ oı.. yudakl 

Ra1metlinin fı•t ve ;~:· ~~.:.~-= 
h 

bal almJttır. At.et lltt.6ıae bayi. 
ayır snarlil i yerele ve g~erek bu aokait, 

leblel-ici ııokağmr ve Değirmen 
<Bat t.nı11 1 aolcle) aokağmı bir kamga rtbl yalamJf 

ziyetlerini Milli eŞt lnönüne bil· ve 24 e\i ta.msmen, 6 evi kmnen 
dirdiği gibi Bulgar başvekili f'i. ı dükki.uu da tamamen yakmıltır. 
lof Batvektl San.~ofluya tazi· Yangına va.ti .• muaYbü Ahmet 
yetlerinl bildinnJlt;ir Aynca sa- Kınlk ile belediye !"eisl mua-rinl 
ray nasırı '9e protokol ş~fi Sof· Lütfi Ak.sey gitmişler ve icabeden 
Yadakt Türkiye maslahatgüzar- tert.iba.tJ almwşlardır. Yangmm 
·lığına giderek kıralın ve hUkfı- aöndilr.lllmesine itfaiye mll<H!rU 
metin taziyelerini t>ildirmi§ler- thean ~at ça.lıı;mıştJr. 
dir. 31 evin açıkta kalan 502 sakini 

Bundan bqka Romanya kıra· arasında .klmı!esi olmayanlara Be. 
lı, Şarkt ErdUn Emiri de Milll ~ye ve Kızılay yemek venniı 
Şefimize taziye telgraftan gön- ve iıstirllhat13rmı temiııe çalı1D1DJ
dermitler, İtalyan hilkömet rei· t.ır. 
il(_ M. Muıolini. Portekiz bqve- Hldieeye el koyan milddelum6-
kili ve hariciye nazın, Irak ba.ş· mf muaviııl•rind~n Ati Kemal geç 
vekili, Mıaır bqvekili ve harici- \Üte kadar tahldkata devanı et. 
ye nazın, Romanya hariciye na· rr-'tUr. Ziyan ht'D'lz teeblt e:ji' .. 
IH'I tarafından ~ekil Ştlkril m1ş delildir. YSJW'I evlerin bir 
Saracoğluna taziye telgraftan ktmm ai!'ortah lı1e de mühim bir 
çekilmlfti,r. kamu 9'gortastzdtr. 

ECNEBi OAZETELERIN Yan,gnı aımmd& tel&M dtlşen 
NEŞRIYATI ba1bı -~ t' ..:ı-Bqta Bulgar gazeteleri oldu- &-·e ın~u ve ortalığın ur 

gu
.. halde bUtün yabancı _ _.._ Pf&lıJmdan i.slifsde ederek c'ys 

a- çalmak fBt'!yPn 7 3C:Ik göz ynka
}er merhumun mezayumı belir- ıu t.ır 

.. 
Deli Dolu ooeretinin 
adından çıkan dava :, 

lntlllal davuma 
ita nltall balrıldı 
Keıtıur •'Delldolu,. opzretının mtL 9 

eıutt. Te beatek&r J:krem ~e Cemal 
Rept llardefler, uerlcrinm lıımlııl 

bir filme koydukları için İpekçi kar. 
de,ler aleyhine ullye yedinci oem 
ma:bkemeetnde bir intihal davası a<;. 
llUflardlr. 

KaUbndur kt, bil fılm Amerikada 
çenilmi§ Te aa(l iami "Vauı • Çam ı, 
Akm,ı filmidir. Yedi tp~kÇ• .kardO§ 0 

de m&llDUDdm. Bu aab:ı.hkl duruıma. 8 

da l:lcrem Re§ille Cemal Re,ıt iddia n 
Jarmr Mrdetmlfhır, ipekç kardeıler n 
de ba hareketlerinde bır lcıuııt olma. "' 
dıtnu Uerf atırmu,ıerdir. n 

JCkrem Refitle Cemal Re§tt bu mu. r 
ballemeda ipekçi kardc~ıerı mahkUm -ı 

attlrdtklerl t&kdirde hukuk ın3hkc _ ı. 

mumda de dava açarak ıu:mlnı.• ta. z 
letıiDde bulunacaklardır. -, 

Vali pazartellre - ; 
dlaeoek ,, 

Merhum Ba§vekil Doktor Re- n 
Cilt Saydamın cena.ıe merasi- •. 
minde bulunmak ilzcre Ankara· 
ya gilen İfftanbul valiai ve bele- a 
diye reisi doktor Lfttft KH'd&r r. 
pazartesi 158.bah tehrimize dön- n 
mUş olacaktır. :ı 

li 

ş l plleU bir ilim 
ten bqmakalelerile yalan alüa ~ ~h. tsb:ldkata devam e-
ıre teeısUrlerinl bildirmişler ve den mUddehımc.mf muavkıi ile be- Müddeiumumilik şüpheli bir k 
bu vesile ile memleketimiz hak- lediye fen heyetinden iki mllhen- ölUm hidlı:ıesi f.'tra.fında tahki· 
kında dostane hislerini izhar et- die yangın yerinde keştf yapmtJ- kat yapmaktadır. ; 
mitlerdir· lardtr. YanğlllJ ç*a.ran Cemile ne- Koca Mustafa Pqada oturan 11 

MERHUMUN Fs;.-~.aa..'--ı.1iı...J..:ıı.:ı.w:w....ılmuLa.4ız.~:__~~~~~K~8.zı~~m~k~ı:m~Ali~·~ye~.~a~h~nd~a~b~~~k~a~·......:::t~ 
HAYIRSEVi 

Anlrarad.an blld 
merhum Bafvekil 
mm nsan vaaıfl 
sini yakından tan 
rinde dolaşmakt 
lrınadan bhi ta 
diğine gijre, 
ne ait mttlktl, ail 
kendielne bırakıl 
türkiln hediye 
ltt diğer bil evden 
hum sağlıjında 
tanbuldakini Da 
karadakini de 
ve evlerin frağ m 
mışt.ır. 

Motörler yaba 
•eler yapa 

lwn)'OD tallltP ...... fUI'. BIDLÇIKADA llODAFAA 
htDls dataltılart Akdeııiade mu. MINTAKASI ~ı 

tıte. ln.alann ~· daima b9 
eeha1et lçladf'4lir ve hlJA bn Of'M· 
let loiaCJ..tb'. ZUmedirorlar ki 
•.n iter tanlı ,.Ur, yıkar. her 
mm.da lltıildillnl •e ldlrtyetild 
teMicl edehlllr. Fakat •·••i meni· 
ıe•et1er1 nadan ......... kal&Wlfr. 
Halbuki ba~aktt harh hadadlan 
etraf•da afak yaJnMI htlytlk top. 
ralr .-~ıan veya nnnanen bau 
mll~ıemı.-.. •iaranda yaptlaa 
Wr laub d elildlf. B8tlll diayaam 

Yabe.ncı sula 
leTe bir müdde 
adesi verl!ınemek 
len bir emirle l50 
auna kadar olan 
CI limanla:ra &elet" 
sade veri•~. 

waıa Juıtları Qzerinde taallyetta bu. Belçika m1lataldl ajaur, AlmaJa.. 
ıunmaktadır'lar. na Belçtkada m1ld&faa ~ıertn1 

Tetm• Ka-1renstntn kamtPdaaıD. genlflettlklerbd w 1'u 9"TftlD pmdi 
da balullU bir dentzaıtımıs l.lb)'&J& Brujen kadar ~ 115Jtemak. 
ptmelde o1aa t1d dQpila aemı.IDI tedir. Bu~ her Ulrfll lldlt p.. 
tüı1p .tmllt!r. Bu cleldaltı UlrJa. u,ter flmdl taladldıa ta1ııl t:lll:.lmüta. 
)'& meıpma Mkledea ft ~ -. 

• lllera tanllvm• •• tdlf:tlk bir 
..,.. 1ıOe ....... ....,.. .... ei-
.......... ~.lılJor.Ba 

hal"b llODUllcla 11 

nefes almak 1ıt' ı 
thr. Yallad Ullf-j 

1'11' k61elikle Sır,J 
tClderclİT. o 

Hibe 
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1 ~9n9r: .. Me~~ı.eıe~. ~aber'in bulmacası UDllllLlllDB 1 Gençlerin gDnll-

< BqtA!'ah 2 nclde > 

B 
t ~-+-~+-+- - Yud ,.ı.. Ali ..,.. W111e 

enzin ve ınazot !~:::::::...... =r;~llD,so.....-. dl~ 
- Evet.. 

Her millet, mavi mahruk meselesinı 
millt mahruk davası yapmısltr , Biz de, 
Tork kömUrUnden benzin mazot ve 

makine yağı çıkarmauyız 

Rlldm bu~ kallnlm da &iıu 1 
Jalaıı s6ylediklerial ........ 
Hakikati ortaya ~ak, ,ataa. l 
lannı yakalamak için bir hayli ağ· 
1'3tr. fakat lg kadna da dedikle
rinden !&pnadıbr, nihayet iki ka
rii boylu_ çaqalJJ EmlD.e hanım 
çQınldı. 1 

Hlkinı: 

Soldan aala: - Bak Dnlae ......, dedi, 'ba 
1 - Dini bir kabahat fşllyen ö~ lmdm ela bqb llqka 19yler 

(iki kelime), 2 - Alır bir şey al• M)Jledller. klertaılea biriei J&lan 
tında kalan, bir cins mektep, 3 - lliyltlyor. Sanki maıwem.JI ~ 
Kııt'l bir Alet, 4 _ Mahkeme karar. Ce yalan dyleneeelr yer UDıyor. 
lannın yazılışı, tav, 5 - Alfabede lar. Onan kin sen clolraaa eöy- \ 
hlr harfin ol.unuıın, bir çeşit hay- le, bak namasm 'Vledanma yemin 
van güden, 6 - lmal eden, bir sı• edeceksin. Bo iki kellmeıaln l~lnde 
fat

1 edatı, 7 - Seyahatle olan, isim, hepsi vardır: Allah, Peygamber 
8 - Akın, nota, evveliııı.- bir (C) htr şey, her te)' •• 

1azan: SABiH ALACAM 
İatııaıbol şehrinin utıntılarındaa 

ı.i "'9 belki de baflıeaı nakil TUie 

ttün darlılıdır. Fakat, mesele, bu' 
&ll*fl ola7Jann dolurdulu bfr ao. 
mo sanılm•n r. llwll, "V AK1T" 
•11le1lafa 30 sene enel çıkan ntls9 
111118nnı bnftınJ'ordanı: AyııJ Jw. 
llQ• tıeımaa eden ftTeylllı btr bay 
makaleye nstlacbm. Filhakika, dOn· 
ya huhnama tetaddDm eden zaman 
lefade htui>ul halk1111 tapyan na
kil nııtaları, ecnebi sermaye ve 
abni)'etl iJe idare olundalu cihetle 
limlar, f'brlıı tılltlJ9C1n1 tlU'fllı~· 
calt bil" ıctarumda delll idiler. Ya-
1-oı fh*etler. utuı alınnaak ,..,.. 
... ~ Ba mlieaeılelr.fn 
taa uı.lu cibetlne lidlleceli aırada 
lmrp aleıll dGapyı •rdı. Kalıerre 
Gmllı Jlllnclen, ....-ıi tedbirler, 
1lll>ik ....._. 8'IÇellledi. HaU~ a
... a071emek Jıam ,.Une, .-ı.ı· 
....u..bel1e Y8"'8f J'•Vaf bir duiJk 
ime '-d elda. Ba 7hden h wn1-
~ budaJı ş6bret ahlı. Llıldn, 

'•,. .er111ııı midi ~tuı ar 
,._..._, J8)nıs yedek parça Te mal-
w ....... D &tiri AWllk dol° 
~ ........ . 
·~ ......ı tatna ....Wnde 
•• ııiı il ....., otıalııDaJertn ~e llnemll 
~ Wl'dı. 8embl "N diler petrol 
• '/ tıannıa bıbclldiıtden aonra, 
li 7 

w mataıı r da sese Cll 1*8k 
tkwedtı naldı. EsMen, "mbJ maıh 
.._ ttlJdld1 de 'JllPllmamıt olssy
ch. llft8 ı.ı,,cen eneltl tadar oto' 
bit 'ft otomcıl>U t,Jetmele lmtln 
1dılu. Qlnfdl, molllrlft n~fl vasılıı
Jannın faallyeU bol IAstik lkıilarma 
tiellı idi: Mt'llllebtlmtzde ne 'hır 
eak. ne de ıun'f JWBı: aaJU111l liahln 
medılı lefn, bir lflaal sor1u~ı 'lutnıı
ımda idik. Bensin "" muol &lunın 
dm da a~I durumda idik. 

Nftll vas!talanm111, zamanın y,. ıp 
lanna u)11fnı cn~en. yani nt, &kiiz, 
manda, hattı e.- arat;anndan oh,. 
mobil, otobOs, kamyon ve .ltamyo1 1e
te geçerken en eaaslı noldaj·" dik
kat etmemi, ldLt. Bu, mayi mahrolı: 
yerine, mil!! mahnık olan lc&nOrü 
ko~·mam.ık idi. 

Bu meseleyi tA ıtn aeuslndt> 
teltik eden arkadaınn mlihen 'i" 
Mehmed Ali KQıtçt, her 1ene petrol 
mlftaklan için dışanya siden para 
lann ortalama bir hesapla, ıu 7e'lds 
na Tanlıfını teebtt etmlflf ': 

ıııılyorılı , ~ l :;mlurı, hattA mfllt ,,('r 

Yetimiıia tek bir kuruıunu hile -
nıf ebnemek rnec.-burlyetfndeyiz: 

Ma7I mahnıfr mHelt"Bfnln iizr~" 
ele duran diler milletler, bu hmm 
'n dftrt Cal'cye ba"Ttınn~larchr · 

l - Mlmldln oldultu Jcadar mi ıı 
kudret menbatanna g(ivenen vasıta
lar kullanmak (Fran!mda pzo;en lr 
ffll~n moUSrlerin kamyonları : ,. 
ması gibi) , 

2 - Motörlerl alkol mahlullc'!· ı 
ile .çahfhrmak, 

1 - Su'I mayi mahruk imal et
mek, 

f - Petrol ar&fbmı :an Y" ·· 
mak. 

Tilrldyerıln mllll mnhruka o!ıın 
k&mllrden m~yf mahruk çıkarmak, 

ıtıı yıbndanberl fen tleml iç .ı 
meçhul delfldtr, Bugtln, hlr ton k&
milrden 535 ldJo madeni re)'t istlh· 
uJ olunmaktadır. Te4rlcl talctir uııu 
10 ile bu da fU balümJere aynlnıak
tadır : 

150 kUo beınzin, 200 kilo dizel nır 
törlerinıde kullanılan mavi mabrnk. 
80 lDo makine yalfı n 125 kiloma· 
:mot. Burada, bilhassa bir nokta OzP
rfnde duraea!ıız : KömOrr! " fstlh' 
aal edilen benzin, henzoUl ihtiva l'Y
leme't bakımından, oCcmobfl ve ka 11 

:ron mot&rlerfnde ktınantlmalJa ç~ 
elveri,Udlr. 

ıtetirlrseniz kısa boylu olur, 9 _ Haydi, anlat lıakalun. 1 
Bir erkek ismi, milsllimanlan davet, Erubıe hanım, bir hayli koı1';· 1 
10 - Genel dfrektlSr, ı ı _ Zaman m111ta. DotruYo !IÖylifeaell m ... 
ölr:lilcrlnden, kurutulmuş ot haldmktı. Ati Beylerin turdıiı o'• 

Yukarıdan aıağrya: dalandan ~ialer ıtiye ı0n.-
t - Çanakkale boğozı, ch"arın•ı ı lara doğr• arkaamı çevirdi. Ve 

bir kasaba halkından, 2 _ Muzla· her eeyt dO'JCloira olattn 
ıip olan, gök, 3 - Ka"ga, bir is- AU bfY aşallY& lnnılt, Kalyopiyl 
kambll kA#ıdı, bir emrin tersi, sokağa atını,, tıODra rakan cıkJp ' 

yatmış, baaa kıpa Anna da kanıtı 
4 - Evvelıne bir (ll) gelirirsenız Fatmayı klllkarde§i ve aanesiJle 
meçhöllük ortadan kalkar, eşya ve blrJlk olup adamakıllı llövmllıtler: 
mahJQkatın çizilmi~ meşguUyel, .dl 
6 - Bir emir, yapışkan, bir hnr. _ AU bey Annayı dövdtt mü~ 
van, bir soru edatının tersi, 7 - _ Dövmedi. Döne ~ gö-
Hızlı geçen bir okun sesi, bir ma· nl 
but, merkez, 8 - Fazla parçası o- ril il. Fakat bajıraraktan kanfll- 1 
lan, tavır, 9 - Yalvararak lltlmnc; ~:~rfaden kurtardı, yukar1 Çllıı 
edici, bir yemiş, 10 - İsimler, Jlidlsenln Emine baıumm aa.. 
Kafkasyada bir yer, l l - Bir eda- Jattığı tekilde oldufuna diğer blr 
tın kısaltılmışının lersl, -Kızıldeniz tahJt daha söyleyince mesele kal:
cfvarında bir lngfllz müstemlekesi. madr. ı, aııJapJmotı. Bunun öze-

R .ıuımaralı bulmacamızın hnlli: rine bildm, Ali beyin AllDayt dih1

• 

t l - Seferegiden, 2 - Oşenen, mekten Mratine, Anıwun ise Fat 
1Jeva, 3 - Risale, lr, M, f - Aka, mayı dövdlltll sabit o1datadan 
Maıaka, 5 - H, Davet, Nas, 6 - llS lira para "'881 Memesine 
lt, Sakalım, 7 - Keşan, 1, K, 8 - karar verdi. Eler banıtırlana 1J1t. 
İTir, .Sobacı, 9 - l\*lr, Kabataı. nan da dlttttfl~l bildirdi, AH 
10 - Azılı, Adah, l 1 - Nurani, 1 bey: 
Ekin. - Ben 'imdi banpnna. Teke-

vimden cdmmlt.r. 
- Ora.•mı bllmem. Kongre llotBrlerln alkol mah16tlan ne ç"· 

hthnlmanna setince : lhı, bilhassa 
memle'tetlmlı fı:fn tntbnt bbillyr1 f Tl1rk gemiciler blrlilinin 
olMI blr me.efetffr. l;ün'kl Tftrkfv;, yıllık kongıresi 23 temmuz per
ber ,eyden enel ıeni' bir zlnı:ıı şembe gU.nU Mleden sonra Ga
IUtesfdlr. Bu hosn~ta Franc:... hh• lata yolcu salonunda toplana-
esaslı btr llrnelt olabntr, e_uıır __ • __________ _ 

Ana ba bdarla kartaldwpna 
cok .. \'lnlyımta. Dışarı ~ 
lreadial heyeanla lıekliJ• Kalyo" 
plyelcott?ı. 

- Ylrmibea lira cesa. 

Sun'! mayf mn1'-•·'· ,,,.,,., <'f"'n'·' Kayıp çocuk 
de te4mlt -tesisler TOcuda getirdikten ıo temmuz 9'2 cuma alq::.mı aae.t 

All bey tarafından evdea ko" 
ğulduğuııa tein için küpirea Ka?. 
yoPi cftni ~iddttte Kftptble "1mhrr

- Ber ~ .......... 
tene so ıtra oı ..... 

sonr:ı, hiç bir mn!ıkOl ile lca~ılaşm;ı. 5 ıe lsm1r 'Vapurundan Tophane nh.. 
mua lmkAn yoktnr: Zira, k5milr tmıma lnerken Hkiz y&fDld&kl oı. 
olan her memlekette sun't pet'1 ll ıum Kııatafa kaybolmUJtuT, Kendi • NlllAT ŞAZI 
yaıpmak tabiidir: Nitekim, Ahıany:ı aiDi göreDJerin veya nerede bulun _ Sabt t8reni 
geçen ~yftlt harptrnberl "Ers:ıt d .. ıı.. ... u blla-•ertn en _..,_ po"-d ı 1 il -- "'"' ı-- ... Stımerbank Yml allar paaıian. 
unga ı petro e mayi r;nhnıt Ilı· merkezine veyabut adreatme haber t tlyaeını gidermiş lmlnnuvor nm stanbuldıı, Akaaray ıubelinln 
DCJrdOncO çarenin, yani p~rol il- vermelerini lnaaniyet namına rica açılıf t!Srenl dlln aabah mlldllr mua. 

ederlm:Tophanede kapıJçtncle No. 29 vlni Zl;pa Arif Blrel ve umam •tlf 
raştırmalıırının Ozninde clurmalfn 11

' Fatkefendl kahvealncle baba.aı KL ıum glSrmflyonız. Zira, n1A1cadar mil zım Gllnef. şefi Sadl AJtayrn buzurne icra edil. 
~n bu husustaki başanlı ı::ı- ----------·----m_lf_Ur_. __________ _ 
hşmalan herkesçe mnlömdur: 

RWlsa; dava, yalnız İstanbul ş<'h
rfnln nakil Taıntnlanna dOzen Ter 
mele deitlldlT. Bu lhllyacı, bfttnn 
memleket mikyn!ıında halletmek 'i-

Benla lehi f.000.000 lira, zımdtr: Aynca, mayi mnlıruk mt>~e· 
Gel Yalı için 4.500.000 lln, lesini, mllll mahnık ideal' yapm1k 

En kü~k kitap hesap etmek bir hayli netemi kr 

....,. tein 1.000.000 Jln. bu yolda başan glSıılermek ulusal ,. 
konOIDI için mutl!\lcrı rn•"' •: 11!" 

Demek ki bir senede peıtn>l milf; Yazdıklarımıza son verirken, bllh~w 
tak.len ilbalinden dola11. ecneN sa '° ISnemll ve hayati noklaya cfo 
J'Jlfllll:WreUere milli servelf~lıJden i,art!t edttelfiz : 
tam dcıtauiNaçuk milyon lift71 bnii Otay, esa!nnda fam rınlamı t'e · f· 
elinakle iaeınyorduk. 1923 'J'Jlından mnn m"tfnrn:ı t~lc1ir. Bu fllbarla, Yll-
1939 yılına kadar deTam 9ffn nc.1

- kanda dört madde fJp hü1ha edilen 
mal IMDeD ~inde bu mfktann, ite... carelere bir an evvel ba,vurmıı'· 

~--ort.ı __ MD~:ı_b_l_r_heu~-=p:..la;:.:•:_:_18:.:t:::;,5;__.::ıJİİiıiv;.,:ı;,;.;.ı•Lı...;h;:l!:ç _:d~eRfhe onlarm thzart s:ıfhLJl • 

Şimdiye kadar, dftnyanın en lcü 
çük kitabtntn, bir lıveçll meraklı; 
nın elinde bulunan, 1897 de Roma 
da basılmı, olanı zannedUfyordu~ 
Doğru deltflmlş. 

En kflçnk kitap, ıo mflimetre 
uzunluğunda ve 6 miHmetre genişli· 
fflnde bir J:llap imiş ve şlmıdf, 

ltalyan diplomatlarından blrindey 
mlş: • 

de Padu şehrln
!ında basılmış 

in Lorcn pren_ 
lh bir mektubu 

luk içeriıindc

t>lbiıe yapı • 
lan doldurmak 

an sarmak lci ı 

lacakJar? 
ter yaptırmaz. 

k yerine deniz 
dakl yo.wnları 

tan l'Onra kul 
dır: 
baynjlı pamuk 

adır: HattA dok• 
rı oldulunu d:ı 
öyle olmasnyıtı, 
yuvalarını yo 
pmııdardı:., - -., 

a \ahdidat 
vatandaşları .cı-

nellle tetoliri u 
ektrdir. Bftliln 

an da bu verırı. 
canı sıkılmakta· 
zeler.tler toplan 

çırdı." 
Harp beyaz sarayın günlQk haya ı 

tanı esasından 4eliftirmlşUr. v,;. ı 
tandnş Ruzvell sarayda şeker Ar 1 
fiyatını azallmak ıuecburiy~ind; 
kalmı,tır. Beyu saray artık eski· 
den oldulu gibi lü.nde 60 kiloluk 
bir çuval teker sarfedemiyor~ sa 
rayda komPollafar yerine taze 
meyva kaim oknu,ıur. Sarayda ka
bul resimleri azalın14 ve yemek li• 
leleri hayli tadHAta uıtramıttır: 
YemeJEle salata verilirse meyva ve
rilmiyor. 

Eskiden bena saraya telen da _ 
vetli misafirler clhnhurreiılnin hu
susi otomob.Uleriyle gelirdi. Fakat 
IAıtiıkaialik yüzünden bu Ad•"-' nf 
bayct verilmittir. Madam RuZ't'elt 
dahi, memleketi dü9ünen bir va 
lalldq s.faliyle hıısusl otomobilini 1 
garaja çekmi§lir: 

Beyaz sarayda ev ef;,aaından da 
lasarrara başlanmıştır. Baki sofra 
örtüleri kesilerek peçele haline 
konmUflur. Yenmiyen yemekler ar
tık ;eskisi gibi atılmıyor, aqaıa 
ve)1ahut ertesi sabah ..tekrar ısıtıla 
rak sofraya cetiriliyor. \'enilemly.; 
cek tekilde oJan yemek artıklan iae 
domuzları beslemek üzere Vaşlnı 
ton civarındaki ç.ittliklere sahi : 
maktadır. 

Cilmhurreiaf havuzunda ban)1oıu. 

1 nu yaparken ıimdl )'anındald a 
damlarla devlet ft)mnt kon11f111 ... 

1 tadır. Arhk basusl ıinemanndı 
rilm :verJqe de gitmiyor .Benz •r• 
rayda ıtıklan kıırartnıa nizamın• 
tiddetle riayet edilmektedir. •n. 
yın pencerelerini kas*mü tein 
2000 metre kam.. lftmftllr. 

a...,.,,. .,...,uu 1acr ""11a c11ma1't.,I ,anlul h d1Wll8Na 
cıeıreJ}lgoru,;. Yarınm imzalarının doluflUllla 1""""11 o/at:a6ına 
•• •llnt411iıah bll ıaı.n için aiintlerllud ptUr1""t/a '" nokı. 
lara dikkat edllnıesi11i rica ederiı: 

1 - Yazılar ol."Unalclı olmalıdır (mlünkame makin. ile 11u:ıl-
malıtlır.) 

2 - Kôliıtlorm r1alnıı birer tarafı• .,.uılmalttlır, • .. 
3 - Neılr uıı:ıları en çolt 11üz kellmelff ,,,çme•ıUdlr. 
.. - Bu ıiitun için gdnderllecelt UtUılllrın zarfı 4ılrlne "Y,.,.. 

nrn im:altlf'r., lttmdr IMnulmnlrdır. 

YIKJK. MABET. 
fL:-alı kalbime vuıtlıında hançeri 
Gönlümü aıkmla clliıı ıef trber ... 
c;,.ce ve güııd:ı:ü:ıı oldu nhAıar, 
ıl.lihralıı uıkılııırf mabede dö11d1Jm. 
Sın gittin ardmda11 geçiyor uazlarl 
Mabctıe uülı:ıeldl ali ue ni11azlar ... 
Gel arlık uetlıir 11aplı~ın nazlar, 
Mihrabı uıkılauı mJbcde döndüm. 

GEMiMiZ GEBE/ 
Kendimi dinliyorum: • 
İçimde bir lmltı Ruhumu köklO>-orf 

H AYlll IJIRSBL 

• Ruhum bir ateşlir1 Öyle bir atet ki: Snurum J;a •l9'le ır1,.. 
rtk mantıiıımın kalıplarına dökülür. Kalawım fabrika, .dJme,. 
lım bir izabe ooalıdır! 

G~zletim; ıörilr ve okur • 
Kulaklanm; duyar . 
GCSrmek ve du)'ltlakla, fabrikama lOmmumtan fasla tik madda 

ithal tderlm. nnınn bunlıır. !zahehanede erir, birbirine kalboıur 
veya, birbirinden ayrılır, Şimdi; mantı1Mnın binlerce bllbı b .. 
rırdır. 

f çfmt dinlerim,.. 
D~kOmhaneyt aydınlatan dinamo, ı&lsOmil d61mekttcllr, AT• 

ıu zamanda bu dinamo (kıllblm) bir btsTlyebanedirl! D6ktıatdın 
s:>nra çıkını tekiller bur.ta, Ticdanunın elesfyle t#\'11'• edilerek 
tekrar dimalunın antrepo:;una iade edilir ' 

llu; kalıptan çıkıp. tesviye olanlan ıbomaJ eLıDekı bezan pek 
zor,. Daulan lbrao edecek Ye«lne vasıla ise, Dil ve Kalemdir. 

Göılerim hiç bir teJ' ithal etmiyerek, dalar .. 
Kulaklarını duymayarak, dinler:, 

Kııfatuına lota~ bir faaliyet hatlar; ı&zlerlme, bir lhrac bq 
1 llÖlrteıiTI '\'ani: Danıatamdan • s&zlerlme pldller yilrflr. Buna 
lHayal) derJJ 

İfle: 
"Zerrelerden terekküp eden sonsuz bir de•I• içinde, bir 

(Gün~) )1anmaktnr. Birbirinden çok batkı ışıklan aydınlıktı. 
riyJ.e silerek, suları tutuşturmakta, yaktılı zerrelerf, (Gllneş) e 
J'ik•llm•ktedll!' 

Gemim.iı~ -denizin üıUlnde n)-a içinde delil, (Derdz) ıeml
ıuizln f(i11dcdirl7 Her yanda.. Dalıalar 'lcabannıt. lrabardılı:ça 
kanamaktadır? • 

Genıiı tiı; bu dalıalada, bocalıyor. Kaptan k&tktlnde o kadn• 
ı:ttk bplıtn var ki; hepsi de betle• yllnlere dOınen kınnış. birbiri
nin abi tarafa ıilmek istiyorlar. Halbuki: Harita Tar' Denizin 
eıölürülmesi IAzım olon yeriyse, (Deniz) in içinde yanan (GOne,\ 
ın ışıkları gösteriyor! 

- Ha>·ır hayır. bir aıemlye, J>;- Tardiyadıı, bJrçok kaptan dt'• 
ım, lılr k.•ptan olmahdır!? diye, zerreler tekrar kabanyor, 

Heı:ı bu sefer, (Kaptan kötkilndeld) çoklula dotnı'" 
(Deniz) azgın. (Güne•> Kız11n. (Gemi) miz gebe! 
Doıturacak neler? T11ısa ıancıet, bulunsa (Ebe) 
İ!Jle: Dim:ıjhmın lzabehaneslnde, mantılımı:ı kahplanna dL 

idıler~k tuviyelıancUeo çıkan ve moutaj edilmiş olan.. Acıklı bir 
haikatT - . ..,,. .. HAYRI AYTEKiN 

GECE SAFASI 

En cok ho~unuı ıiden teY nedir bilir misini•' ~ 
Gecenııı sesııiıllji, ve bu sesslzlili da::rmak. JJlhJ bir nalmeııin 

ııı.eledıcı ııhenghıl tlinler ııbf, gecenin hafif bııırtdarla esen rf1ı. 
tılırını clAerlerinıln ncra kCJ~lerfne doldunnak... Halicin ortasuı. 
<lıın, köprünüu ilsllinden lstan.bul s6klerfnde panldayaa binlerce 
yıldızla tlerlle~ınek:,. Gece ortasında Hssislikten delil, oıkaraca
ıtım sesten korkarak yava, adunlarla tenha sokaklardan J'llrilnıeıc._ 

Ben gecenin çOc."uliu)·uru. SesslzllAin AşıJuyıJO. Geceleri birbi. 
riyle ılerlleşen, birbiriyle şakal,ııp, lfilüteD yıJdıZJanD doıtuYUm. 

Ben bayat zeykfni ancak onlarla tattım. Oalardaıa hllrrlyet 
fikrinin seronınnu aldım, 

Zevkimin budııl:ısı oldulum icln bu sata llemtaln mDtterısı. 
vim. 

Ey h:ayal! Sen benim mopkkalfml bu sessizlik lllkesfnde Yilk• 
lenuia. Gönlüınüıı bu ilAbi senneatisl senin bir armaJanm detti nut 

' BAKiCi TBIUN 

BOGAZDA SABAH 
Sularda bir ürperti. 
lidf lf birıkidaloa, 
~aniu, 
Karıı ıııhlllıı d<ıiları arkasınlla, 
l'enbe bir ule11 yandı: 
l

1

nnıın bu P•nbe aleu, 
l/er dakika rell(/ini deüiıtiren ııılato. 
Kı:ıl bir l: bıraktı. 
Kı;ıt iz kalınla,tı, 
Kml t: enlileıtf, 
Biittin ıalur ba renkten birer ıl61ae "1itll. 
Karırmda pencereler bu ltr%rl ,..,.,, "6dı. 
Tutu,maı gibi uantlr, 
Ve ıchir llflOOI JltlfHJI uılcalPllda ,,,,..,,,. 

* 

birlerinden biri
gelee~ sene &
up c-dlp etme 

ft ,u cevabı al· 
enokJ ve11Jllerl 

Af&y& Runelt Te eti sara)' b* 
ceslndeld eayırlara patatea elı:aıJJ8 1 
brarvermltlerdl~ .............. ..-...... -. .... _._..,.-ııiiiimtom•m~iıiimi-~T ...... .J 
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11 ı t::Mıı1UZ- 1942 

iliııı Sütunu 

Bugünkü hacote 
sisin ovnadığı rol 
B tZA.~S muhasara edilftiği 

zaman duman bulutları • 
um rol O) 113d1ğıru gijrdtik, fakat 
M•n'i sis, deniz, kara , .e ha,·atla • 
ki Chemmiyet.ni aneak birinci 
dünya harbinde kazandı. 
ıou . 15 kısında, Hintli siharl 

birlikleri bir ne\ 1 si5ı monılarını 
tecrübe ettiler. Bu s's muml:ı.rı, 
l•jlabıre 1915 eyliılünde I.ooı 'la 
c~reya.n ctlt>n muharebelerde, ba..5-
kn klmye\İ maddelerle karıRtın'a· 
rak kldlaıııldı. 'lııamafilı, totıykim 
E de edilen net!celer memnuniyet 
' erici dğildi. 

191 ö sene'."11 sonlarında, topla "• 
tı 'an sis mermileri zihinleri tel< • 
rnr kurcahunağa başladı. Muhtelif 
tecrübelerden sonra hu ruıul sisle• 
nıe ıı:ontcsrln 1916 .,cne~inde, ilk 
defa ola.ra!< Fran!!iızl:ır tarnfm,lan 
\..ull:ını\dı. 

Kendi pi)"ade knnctlcrln\n i 1c 
ri hareketini s-fzleme~<, kar,11 tara 
fın gbrllş _,abasını körletmcll, ve 
bu saycdP bir tümenin cenah hare 
lı et ini mlimklin kılmak l~in, ":" 
mcnnllerln'n Arr:ısta ISnemll bır 
rol oyn:ı.~lıkb.n görtildü. 

Arras r.•uhl\ttbcsinclen sonra fliıı 
memıllerl süratle teke.mmUl ttl. 
}.I bomb!\'an, ve rivade tüfeği 
nıP..rmUeri ayni tesiri icra clecek 
ektlde lı'.lzni:ındı. 
1n~illder 20 aonteşrin 191'7 sc.>

neslncle, Kambrede son't sl!ll imi • 
\amlıfar. UH8 de Alman kıtalan 
~is mer.nl'eri kullanarak biiyük 
bir ta:ıri-t.7~ geçtiler. Almaııla.r :W 
l•ilomdre derin \ 'e 80 ldlomtre 
genlr-llğtndc obn bir Hhaya dört 
bant \e yirmi cl:ıklka mermi Yllİi • 
tlırdılsr. Huswe gelen si<- o de 
reec kalmdı ki hütiin mal~e ve 
latal:ır iç'nde kayboldu. 

Amerika.hhr, Ağustos 1918 de 
.Seu,ille ımr JleAaOnda kıta ve 
tanklarmı bir sis perdeırıl altında 
ileriye sürdüler. Eylftl 191R seae
ı.lnd«'kl Are:on uarmzu kıtalarm 
hareketlerini gizlemek lcln nnın • 
1um bir siı;lcme hareketile btıt • 
laml!ltı. 

Sun'I !ilİ!ll AV'Ufltorya ve lt&lya 
hududunda bilyllk mikyasta imi -
lanıldı. A \'USturyslılar Plandf'~ 
muha~be<le, nehri &§mak itin tıı!I 
, e klmy~ i madd•lere miiracaat 
ettl~r. Bütün Plave çukurlu~ 
) irmi metre kalmlığmda kalın bir 
ıJıı tabakası Ue kaplandı. Sabahsn 
tMif !llİ!d ve barut duırııuı!arı, 
•un'i sMe blrleter~ nehir U1.erin
de olup bitenleri Monte11erlo, Ca
n Sereruı ,.e Nen·esada aştılar, 

Birinci umumi harpte !'JUD'i si • 
ı.ln denizde ıenlt mikyasta kal • 
lanılclığma pblt olduk. Almanlar, 
8kajerakta f(Shnt balan elsleme • 
yi mu\·affakıyetle ys.ptıklan gibi, 
ıarkl tnglltere Mhillerine karşı 
)apdan hücumlarda da kullandı • 
iar, lngiliı bnlırlyesi, harp gemi· 
lerlnl. dePizde atılan duman bom 
baJsriyle n sis neşreden ufak hu. 
H~I gemilerle gi:rledt. 1918 sene
si MHaonda tiearet gemileri, Al • 
nıan deniz altılanndan korunmak 
l~ln tnınl sis netreden lletlerle t~ 
hlz edildiler. Karada olup biten _ 
leri tayyarecılerin gözünden sair • 
lamak irin sis bombalarmın kuO~ 
nılmuı ba devreye te.dtif eder. 
SiS elde etmek için başlıca mad
ddcr ıunlardır: 

Umumi harpte btlyttk mikyasta 
beyaz fosfor, kömlil', slllıyum, ka 
fay Ve titan gibi tetraJdörilr bir • 
lcsı:nelerinden, aynca uld sUlfll • 
n. anldrld So3 ve tlyoniUdorld 
SOCl2 kanştnılmaslyle meydana 
gelen si ler, ve 1918 den itfba • 
l'f"ll egzakloretan ,.e flaorasid stU. 
filrik. kullamhlı. Ba maddeler, bir 
le Urilmelerlnde ve ha\':lftJD rUtu. 
bet derecesine göre muayyen ~ 
lmlıkta 5hı nqrederler. En çok ıis 
rrıeydsna getfrmt!'k lktidarmda o • 
lan kimVe\i madde beyaz foefo • 
run yanınM111du hUUle pleu fos 
f orpent.ok!dlldir. 

Sis meydana getirmek idn kal. 
landan vasıtalar dört kısma a7n • 
laMHr: 

1 - İki kı'ıoclan bet kiloya ıs. 
dar olıı.n sis mumlan. Orduya men 
sup btitttn birliklı?r ba mumlan ko 
layhkla lmHanabfllr. 

! - Siı yapan Aletler: (mayi 
halinde olan maddeler, pr•yonlu 
ha,·a ile (t.azyfk edllmiı, otan bu 
lıan, bombslar i~fnde taşmır) ha. 
'an ~öntlerilir. Bu modem ilet:. 
lcr bn~ft ordalarda kullanıl • 
r el ta«'.ır. ~fıt'n ha\•aya ttfleınne 

i, kullaıu•ua tiPe ıire, OD ve)' 

otuz dakika sürer, hazan yarmı aa 
9ti ~r. 

S - Sis netreden nakUye VeMa 
iti: Bunlar. hareket h&lhıde ılahi 
ı.is koyuv.eıd>'llrler. 

ıl - rophlrla atıbn 9İ9 mermL 
Jerl. 

San'i si.-.. ha§u-.i el ltolnbalarl!e 
elde edildiği gibi, taaklana ve 
kamyonla.mı ~oz bonalftnnduı 
da temin e<ttlir. 

D<"nizde ise, aa üzerine atılan 
\"e yUMn cisimler, veya lerailerln 
ba('alanndıuı meydana ıetbifebl • 
lir. Karada lmlla111lan , ... rtalar • 
dan ıla l~tlfade edllcbillr. 

Tnyyarelerde bulunan husul"i l 
letler. birkaç dakika içinde, otuz 
kıı".< metre yük9ek'lğinde bir si.." 
kordeiiaı meydllDa getirirler. Tay. 
yar.e !l&lllyc-cle yüz \'eya yüz yirmi 

mf'tre katttliinclen f'İSiD bu"ule 
g~Jmesi lciD kimyevi maddenin bü 
) ük bir sUratle ve ook mlknata 
bava.ya pompalannıuı icap eder. 

Bnndnn dolayı, tayyattlerde 
pek fok fazla sl!'I ihtiva edebiie • 
~ mabfıızalar ve sl9İ hanya 
~Hndereeek gcnl' atnh benılar 
\Ardır. 

Ekle edil.en teeriibeleT, sanı •Is 
yapmak io'n iki ~elit ...ıa madde 
~ullamklıjı zaman, e~ bonı • 
larmda made11I bon ile temas n~ tJcesl• boru111t tıbadılı gö • 
rülmüttür. Bunan ön, yalau hva 
lle temas neticesinde bulut ht1su. 
1., ıetiren tek maddeler Jnallanıı. 
nıaktadır. San'i sk, tayyareler ta• 
nfmdaa hazan ltıaret olarall imi -
lluulmakta ve taktik balmndaD e
hemmiyetli bir rol oynmaldadır. 

Perde lıma'le getJrmek ~in, •İ· 
liln bav&cla dağılmaması ve perde 
gibi yere dllmesl llıamdır. Tay • 
yare, sis husule ıetlren mayü, 
boradan koyuveriace, tanorcnba 
ı;Uratl hesaba btılmahdır, iiyle 1d 
rııayi, yere doğra amudi olarak 
d:Waum ve dapJmaınn • . Akal tak 

1885 yılının 6 birincite~rin ıahil. 
hı, iyi 8Jylnmlş bir delikanlı, S-1 
kozası 2 nci mıniaka poliş baıko. 
miserllAine müracaat edeNk ~ 
disi, piyade bayralclarlılından mü
tckaıt Mark İvanoviç KJyauzov'ua 
katledildilinl blldirmifti. Bu ibban 
yapan deli'kanlının yüzü son derec-, 
solsundu, kendiai miitebeyyieti. 
Elleri titriyor ve perinde dobfel 
okunuyora.. 

Raşkoınıiser ona: 
- Klroinle müterref oluyorum' 

diye sordu. 
- Klyaı:zov'un kAbyuı, PııekoY. 

Ziraat miihendlsi ve mekaftisyen. 
Pseko., ıle birlb nta Jet"lne 

ıelen baş.komiser " phiUer, şu hu
suaatı müşahede etmişlerıdt. Klycı.• 
zov'un ohırdutu küçük evin önünde 
bilyük bir kalabahk top)anmı~ı. 

Katil haberi, yılrfırım hızıyla her 
tarafa yayılmı~ .,e bayram olması 

mftnasebetlyle hattın o civardaki 
k6y halkı ne dotnı •ın etmlye 
bnşlamıştı. DehtetU gftr(lltü vardı. 
Surada, bunda 16ılerf alJamaktan 
Jcızarmıı yüzlere rastlanıyordu. Ki_ 
yauzov'un yatak odasının kapMı 
knp::Jı olarıık bulunmuştu. Anaht:ır 
da taoının iç tarafında kalmıştı. 

Psekov, kapıyı muayene ederek: 
- Anlaşılan, btlller odaya pt"n. 

cereıden girmişler, diye ltarel eıtll. 
Ynt•lr odasının penceresi b1hçe,. 

bakıyordu. Oraya giltiler. Pencere 
k:ıranlıkh ve ır.eş'ıwn bir manzara 
arzedlyordu. Ren«! ı.olmut ye~ıı 

perdeyle kapalılmı!Jh. Pt'rdenln bir 
kenarı haflfre bldmlmışh. bur .. 
dan içerisini görmek kabil oluyor-
du. ~ ~ •. 

Btı~omllM': -•- - -
- lçinll'dt' hl(' lrlm"e pencere. 

den içeriye haklı mı 7 lliye sordu. 
Kılılından nıl1'"1 nll başçavuş 01-

duAu anlaşılın, abaç)ı ihtiyar b:ıh
çlvan Yerrem: 

- Hayır, bevefenlın. Korbdan 
dizlerimizin halt rözO:llyor, bak
m:ık kimin aklına seHr! diye cenp 
verdi . • 

Başkomlser pencereye bairaralı:: 
- Ah, Mark lvanlr, Mark lvanlçl 

dh·e içini ('t'ttl. Bu işin sonu olma. 
dıAını ~ sanı slSylemlştlnt r 56•·· 
lemlttlm, • ..,anı dolıtufıl, ilkin dh ~ 
'r!t1medltu 1 Sefaıhatln .aau fellık~. 
t!rf ..... ,._ .... 

Psel'o"f:ii-•c oz+ıe w 

- Yefrcme f~tcnr oorc11maı • 
<hır, dedi, o obnasııydı, aklımıza bl• 
le !(<'lmiy!'<'e1<11. Pıında bir 1nırt 

yen~ olduiu ilk doCa onuıa akluaa 

<lirete ha\-:ada bniut h11ttule geDr 
ve hleblr fayda &emi11 etm~. SM 
meydana gctiftcek olan nıayfü:r, 
ba eebeple ayarlau.rak muayyea 
bir tallylkle depolan doldunlur. 
Havada en çok kallaarlan ve sun'I 
.,ıs yapmaia J&f11'Ul maddel~r 
tunlardır: tit&ntetraklorJt, amon _ 
yumpc11tak'or!d, ve tıyoniklori•l 

1918 denberi bltiia de,·Jetler 
eant sis llzerlnde ehemmiyetle du. 
nırak teraı..':dler kayd.etml,Ierdir. 
Vtreay maahed~i maclbince, 100 
bin kiflclen f:ı.zla bir orduya ma • 
lik olmamat.ı mecbur rdllen al • 
... anya sanı ıds berinde biJlaa!IM 
dumınş ,.e lhfüıas kuanmı~ttr. 

Bu yüz bin ki!flUk orılunun topa 
yokta ve bu Alman ord'DflU, <lüt 
man t.opçu•DDan atepn~n sakın. 
mak irin !Mln1 8h kullanmak mec
buriyetini duyuyordu. Gen.erat Fon 
Tayzenln, "Malzeme ve manevl • 
)'Bt,, ls'mlf eserinde ba taktik bil 
Jıa~• tetkik edilmi,tır. Alman or. 
dusa bu ~heple hmml sh birllk
krf t.eşk.11 f'tfi. Bu llM hlrllklerfnln 
~hizatı muh~liftt. Alman orda
,.undakt sis birllJderln'n ıdllh ren 
gf bordo J;mnrzısıcJır. Bu sis bir • 
Uklerl, Polon)'8, Jl'rusa ve Ra"Y• 
barbiade c-n kuvvetli lstlhkimlan 
ele ~ek için ~ blflk bir 
rol oynamr,JardD". 

Blrbaci aaıWDl llarple, her orda 
lial kendi Wlannda lmHsndıit 
halde, timdi.ki harpte. taarruzda 
kullanmaktadır. T.,.._t mevk: • 
leri, müstahkem mevkiler, top ı.. 
tarp .... ,~rl. blrllkleriDJn ta 
amm lledeflerldir, ~ ak!Jl 
n'n jıulııetiai kirlet .. llUll1 •, ta. 
arrm eden k9"et.1 111-ye ede • 
rek, ~ az bir sayiatla dUpnaa 
ınewllerinl elde etmeh yaramalso 
tadır. 

DDC .. ..., bava ve deaisaltl 
'-nul&rmdaa ko......-ll .. si. 
ile ınllraeut eder. MyWı barp ge 
milriDe J&kla~ ~ttyen afak 

harp gemll-!ri ele aun'i sis saye • den ona göre tertibat &Jnıalnlır. 
rılnde llerliyebliirler. Büyük sayı- l'ak:ıt şunu nnutmamnb ki sun'i 
da afak harp &emilerl, IJüyök harp f.}ıı;;n hın·aya J<&r,ı da yani tay • 
gemile-rlne yaklapnak için ""itik yarelere k:ı"ı ,1a mU.~str olması 
afet mmtalwım1 aşmağa mu\-afrr.k ıtln kaim blr şekilde hmule ge. 
oldukJan takdirde çok bü) ilk bir firilmeHdtr. 
tehlike t.eoldl ederler. Bunu bltta Sun'i sisin istikbalde ~k daha 
bl sun't sisle ekle edebllirl~r. l'l • 
gfliz donanmaamm ~ :rayiata nğ büyük bir ehemmiyet ks.zanacatr 
ramumm ~lerfnden biri tngl muhakka1cbr. Rütun dt-vletlerln 
lizlerbı de itiraf ettikleri ~hl sunt ordularmcla bul!Ün hu~u i motorio 
sistir. 2e sk blrliklerl tetldl edilmek .. 

Kara harıekltmda, muayyen bir ~r. 
Maef elMendl~iline yalmz o •· Amerikalı general Friefl, !!lnni 
ha mlenm<.'meHdlr. Zira dUşma • !!İ" hakkınd:ı ,anlan demiştir: 
nm dikbUnl "elbcder \"e dü§man "Sun't sis bol?ttnkU ve itctJkbalde • 
topç1"11 at~ıJini o cabaya t~if e- ki muharebelerde ~ btlyük bir 
ckr \'e beklenen netlcealn akııl rol oynıyacaktll'. ffi\rUnmeyen bir 
elde edilir. Bundan dolayı gizle - dilsm:uı görünen dU~andan cuk 
neeek olan arazi sabumm ~ al. dab" tehlikelidir. Sun) sisin, elde 
tı misH arazi sislenir. \ 'e dil~man t..,man mumlarla elde ed.iJdlii at. 
atetlnl dağıtarak rasgele, ntıan al bi alır t.op mermHerl ile elde edi
ınadan Ue!t e<\er. WillD'..esi, ya.maki harplera. ae de. 

Sun'I m her uman elde edlle • reee mlllıbn bir rol oynıyRatnu 
mes. Bu Mnıeliyede muvaffak ola • göst.c:ıtr. SisJ iyi kullanahllen or • 
bilmek loÔl 9isln d~vamh bir P dulann ıtmdlden harp sahalann • 
kilde h1111ule gelme!'lı prttır. Ha • da muzaffer olsbilecelderfni ~ • 
va tuylld, rtb~nn latikametl ve l ldnmeden !!Öyliyebllhiz. 
tıllratl, riltıabet d~reeetıi ve hsraret • • " 
milaalt olmalıdır. Saniyede bet l Sunı sisler umumıyetle beyaz 

t ---a -• !..a cfa&. renktedir. K'>)'D menelqe gibi me re e~ • uas r "um !I..,. 6' • • 
hr. llie l'ltsgt.r obmdığı umaa rerıklı. ~sler de yap:lmaktadrr. 
6İS ba\•aıa.111r ve tabU hiçbir neti • Renklı sıs husule getlnnek sor 
ce elde edRfmez. Sla amadt ola bir ınr.1ele değf)dlr. Alman onlun 
ı'Sk havalanır ve etrafı kapı.mu. bogUn beyaz !llİs lmllamnaktacbr. 
IMJle bir waiyt k&rJr.mıcla pek 8un1 skin bagllnktt harpte Mlyülı 
~• malzeme tnınanmak ieap • • lılr rol oynadıfı muh&ldlalctır. :e. 
der. lllclalaa 11111harehelerlac1e, günJdl .harb.. fiarlhl yuddılr Sa • 
•Is perdesi mevziinin 6ntincle bn • maa 91111f sisin, lmDaun. taraf loİ1l 
hnunalıdrr. Bttzglnn haagt isti • Mfere ne dereee teair ett.111 ula. 
bmett.en eeecell bRittmlyeeelia • tıl!K'aktrr. 

seyl sok.nıayınıal 

isveç kibriti 

ÇublkM, ınna-rinl wı ı;.~ı .... , 
kapıyı açhlar ve ce!lııretsiz adımlar.. 
ht hfrer birer 'Yfl1Rk .odasını gb"d!

ler. ~arş~ıı!ltıltlnrı manzara ftJYda. 
Odanın trirfrlk J)f'neet'l'l81 3nftndr, 
kocam11n kuş tftyi1 yatakla hftyftlc a
lac bir karyola ~unı:vordo. Ezilmlş 
yalatan tbt8.Wh bttnıfult>fr bat. 
faniye Tardı. n:ı91'H kılını ft 3te,. 
ki eş:r.-lar gibi buruşnt ,-ashıt yere 
dllflnü,ın Y.t?ryoln ~nOndekl kttçll"< 
masada ~ftş suf Ye yirmi kR"P'k 
Jnymetlnde ııflrniicı para duruyordu 
Yine burada kflkllrtlft kibritler va-. 
'd•. Yatak od:ıs1ndn, karyola, ma-.ı 
Te bir sanda',·nıfon 'tiıı~a e"n v~·· 
tu. n"~'·"-tc,..,. 1tn?"•olıı nlhna ha. 
liınca orai!a onli~ yfrml tane ~ş 
şişe. eski bir hnır ,aııb .,e bir 
hinlik ,·nd' n ttl5r'd0. Ma,anın al!ınrl ı 
tortu, frk tiir rhmıe nrd1. Mftstan. 
Uk odayı g3zden ıecirdlkten sonra 
kaşlannı çattı ve bpkırmın 'kesll
df. 

Zabıta hikayesi 
Yaan: A.ÇE,HOV 

Rmı{flllan ~: SERVET WNEL 
,.lıdi. Ba aabah bana ıelerek: "Bi. 
zlm efendi niçin balflne kadar Y"9 

tak oclaauıdan eıknuyor? Tam bl .. 
hafta -6rflnautdll" dedi. O :,unırı 
ıı6yler sayı..ın tepeme .. tGpm 

yenılt ıibl oldum .•. Kafamda hemen 
bir fikir l>ariadı ... O, ıe~ cumar .. 
tıeal ıünlindenberi aörilnmedi, bal· 
bokl bu86n 1"1zarl Yedi &iin, şa..a 
mı bql 

Bnkomlser, yine iç çekti: 
- Evet, 1&YaUı- Zlkl, arif, iyi 

hlpliydi. Sözüne sohbetine doJU'lı 
olı'uyan bir Ctınılyet adamıydı. Fa· 
kat, Tann tablralJnı affttsin, ser1a 
hal• diltldlndtU Ben b8yle bir .. yln 
vukuanu bekllY<>rdmn 1 

Bunları lllYledHden IODra phlfe 
lerden birisine hitap eden*: 

- Stepan, dedi, deıtıal ltarato. 
la kot Te Andruşbyı polis lınirlne 
gönder, nka)'I •netsin. Mark lnoiç 
kalledilml,, dersin ı Oraya Ptnıll" 
ken benim mua.,lne utra, aeye gel
miyor? Söyle hemen ıeJslnl Ken. 
d;n de imkAn oldula kadar çabut 
müstantik Ntkolay Yermolaylç'• 
ıit ..,e ona allyle bara>'* ıeJsint 
Dur ben ona mektup ,_ .. yım. 

Batlromber, eTln ee..,...ıne nM>ete 
çiler dtlrtl, m&tınttte meJı:top ,. .. 
dı " ltlh1'8n1n odas1na, ça)' tçmf. 
ye ıf&tl, On datAıa sonra tabureye 
oturmut ,elindeki '9kerl asar azar 
" at.et llbl aea1t ea71 ,adam 1'1. 
dunl içiyordu. 

PlüOY'a hitap ederet: 
- itte böyle_ dborda. İşttt 

b6)'le... Alllıade, lnCfll adam. Pu"• 
Iı:ln'la tablrl)'le lWıJann ...,m •. , 
dentJe'blUr, halbuki neye yaradı? 
Hiç! fçlrl içiyor, sefahat lfiriiyord ı 
H •. lttel Öldtk-dnter! 

bel sallt .aonr:t mibtantl1ı: kendi · 
n:ıb:ısly'le ~Mf. Nllrolay Yennol: .. 
yiç Cubilcov (mii.,!nntijtin adı böy
leydi), uıun boylu. tıknaz, 60 ya,-

isnada bir adamdır. Ceyret asır. 
danberl kendi !lahasmda mlkadelt 
etmektedir. Bfitün kazada namus' ı, 
dürii9l, seki, çalı.an ve işini ae_ 
ver bir adanı olarak tanınmıftır 
Vata yerfntt, oounla birlikte uun 
boylu, 28 ya~larında bfr genç olen 
daimi yol arkadaJı, muavin .,e ta
libi Dükonkiy de gehnittf. 

Cobikov, Psekov'un odanna 8'· 
rerek ve aceleyle herlceain elini ıı
lı:arak: 

- Sahi mi, baylar' diye s6ylen
dl. Sahi mi? Mark lnnlç'l 7 ÖJdQr. 
müşler, ha? Ycılc, bu lmılı:lnınzl im. 
klnıısf 
Bafkornl~r. ~ini çelterek: -"."T 

- ÖldOrme.Jer itte.,. dedi. 
- Aman, yarıbhi 1 LAlı:ln I>en 

ona geçen cuma günü Tarabınov• 
kada pana)')rda gördüm! Beraber, 
affedenlnlt:, vodka içtik r 

Bafkomlaer, yine içini ~I: 
- Öldilrmfüdrr işte •.• 
Maktule acıdıla-r, dehşetlerini ı.r .. 

dcelllller ,.e lılrer bardak çay lçtn. 
len sonra mııktu)ftn e?ine yol1andı• 
lar. 

Komi,er manini baJlı:ı dalıbna
ya çahşarat: 

- Yol verin! diye baAırdı. 
E.,e ılrince mllstanlik, evvel 

emirde yetalr oıta~1nıa kap111yla 
n•e.MfU} oldu. Kapının cnm aAacın
dan yspılnnş olduZh1. sıın yıığ]ı bo
yn ile boyannıı~ bulunduğu lec;• ·ı 

edi1dl. Bnrnda işe yanyaeıık her. 
hantrl bi119ye ra~lanmadı. Kapıyı 
kırmıya bnslıı,,ılııT'. 

EPt"'9 sttren çabrlt, pahrh wı 
ıflrflltftden aonra Jrapı, balta " 
maranllQI kalemine mukavemet .. 
demlyer6 açılınca. müıdantHc: 

- B:ıylar, "' olmıyıınlann hll'I a• 
dan ırlılmelt"rinl rfea ederim, dedi. 
Bunu işin "eJAmeli için rica ediyo· 
rum. Bay komiser, içeriye hiç Jdm • 

- Seflllerl Cllye h<ımm'danırlten 
yqmru!dannı sıktı. 

Dükonlrl".'', yav~ ıblr aesle: 
- Ya Mri İvenic nerede7 diye 

ııor'dtt , • .....,.. 

Çubllrn.,, 'f<ııl>a 'hlr sesle: 
- lli<'ıı rCJerLm Tıtttfenfz olmı• 

yan şeylere 'ka~aymn! ded'. 
Yeri telkfk buyurnnnd 

Sonra başkomfsere hltal>e<!erelc: 
- Mftstanıtlk hayatnnda llı:lncl de.. 

fa b3yle bir vakayla lnırJ?laşıyonı:r. 
1870 te d~ aynen Myle bir Takn 
olmuştu. Siz herhalde hahrlıyacalr. 
ıınıı ••. Tilccar Portretov'un katli. 
Ornda da höyleydı. 5\rf'lJlpr. herlf'i 
öldilrilp pencereden kaçınnışlardı , 
dedi. 

Cublto..,, penceren yak]qlı . 
perdeyi ken., .. ., r.ektf "fe halfrçe i' ... 
Pcn('f'r nc:ıldt. 

- Hemen ırıhnrdilfne ııöre ka 
pah detılmlı... Hım!.. Peneere ı:ı· 
lnntısında avak izim var GlSrüyo .. 
mo.o;unuz? fşte diz i7.lerl... Biriıo 
o tanıflan cıkmış., Pencereyi iyice 
' lkik rtmrlh·jz 

DilkoTskiv: 
- Yerde mfthfm hfe bir <ıey g>

rGnmftyor, dedi. Ne bir lek., De 

bir elztrl Va}.rı•'P leı-mn111 UJ.ı" ı...,,~ 

lcibritt buldmn. İşte kibrit! Hatırla. 
dtlıma 11&-e, M:ırk tnniç eıpra 
~l; vntnli l')(JauPtP)'M ~veç 
kibı:lll delil. lr#J!tftı'llO ldbrft kn'• 
nn~1. llu kibrit bir ipucu ..,.re1>1. 
Ur ... 

( .Dflualltl ,,.,. ) 

Bir marşın 
ellinci yıh 

s 

Lören Mıırşı, bir Frnn ız mnrş -
dır, ama yalnız Fransa hurluUıırı 

lçl'risinde knlmamı~tır. Elli ı.enc
clenberi bu mnrş diln)anın büt ın 
c>rkcstr.ılıırında çalınır. Bcslekı\rı 

1.ui G:ın isminde bir Fransızdır. 
Loren marşı 1892 de beslpJenıulş 
oldulunu göre elli J aşın1 Jrinnişllr. 
Bu münasebetll" Frnnsız gazctd ri 
bu nınrşa dair faydalı '"e hoş birta
kım ynzıl:ır :ınzıv<>rlar. 

J.uı Gam, l.oren marşından ba:t\:n 
7.afcrb:ıb:m isimli başk:ı bir marşrıı 
da hestekArıdır. Büyük mu lkişir.ns 
bu h~e~nin telif hakkını 100 
fnıngıı yani bizim p:ıramızla Pleş 
liraya bir kitapçıya salm•ş, kitapçı 
bu m:ırşlıın Lci milyon nıtııhc bau• 
rak on binlerce lira kazanmı,tır. 

1R92 <le l.ui Gam bir musiki mil. 
sabıtkasına mllmeyyiz ol:.>r~k Nanaı 
şehrJne ralırılmışh. Şehrin yüksek 
msnurlan ve ileri gelenleri be~t ... 
kArdan Nan!ll için şen bir marş 
J azmnsını rica elllJer. Lui Gam 
ertesi gfln şeıhir kül!iphan~loden 
eski biT Loren ~arkıa1 buldu hu 
şarkı ftzerinde hemen çahfltlaAa 
başlııdı. 

Beate.kllr bu 14rlnyı nasıl hazırla. 
dı#ını şöyte anlll'tıyor: 

"Eserim baştan atalı Nauide 
hnzırlanmışhr, Arkadaşlarımdan hi• 
ri, senenıl Tornanın o#lu beni e.,. 
Jerine aldı, marşı oradn beste~ 
dim Ye arkada,ıma ithaf ettıın: 
farş ilk defa olaralc 5 h•zlran 1892 

de, Fran.ııanın onseklzlncl idman 
bayramı münasebetiyle o vakit clhu. 
hun-elsi olan Saıd1 Karno'nun ~alin
de çalındı. 

Loren mıır~ı. yalnız Nansl m.ırşı 
olmMda blmad1, hiltftn FnrnaaJ a 
yayıldı; hııltii Fransa ııınırtanndMI 
dıs:ırıya da çıktı, 190~ de Avus_ 

hırva • )facarlslıın hllktımeti 7 nci 
muhafız nlay:ına yftrilyilş nt1lrşı oı.. 

malc ftzcre bu eseri seçti, ve Vıyana 
YıJlarc:ı bu nağmelende çınlad1. 

Japon lıeblikeai karııımda 

Seylln 

Shenten Madt'ua ve KallrlUaya, 
aynı zamanda Awstralyaya dolru 
&iden y0lların kavşak nokt•şında 
btı:lunaıı Seylan itdas1 bir fthllan 
bu yollan koruyan diğer taraftan 
Cenubi Hladlslana mfttevecclh fr 
tlJA yolunun lraptlınnı 'kapayan 
müstahkem bir nOktadır. lngU17.Jer 
yerlettllderl yerkn!e, donanmaJan 
nın hakimiyetinden emin Te bu 
nunla m•lrur old1*1ın için :ralnı~ 
uCaık tahkimata kıymet vermişler, 

bunun haricinde b(lyük inşaat yap
mamlflardır. Fakat aon senelerin 
hftdiaatı lncillzlerln ıözQnQ aclıifı 
feln burada gemi kafileleri fçln 
lı:uJlanıübllir bir la :rapmQa ea. 
lışnıışlardı. 

IJt yapılan iş TrenkornaJI brra 
.,e denlı asatınftn lnpıı olmuıhn'. 
Buıiln bu deniz .,. hava O..Onlln 
Jcorı.ınmuı M•lesya ve Bimıaayad:ı 
ki muhanıbelerden ehenmıi,elli 

dersler aJmıt olan Amiral Layt.on 
'" 11eneral Pomaliye bırakıbnıştır. 

Trenioaıall &ıstı 1939 da eok 
modern bir bele konmQflar. Bura_ 
ya sarfedlJen para 2,5 milyon lıwı
Us Uraudır kI ba rakam Slnpponı 
Yrfedllen 20 milyon İngiliı Unıst 
yanında pek mOtnazı kalır. 

SeyJAnın fa)"da!ı bir fts olabilme. 
si ihtiva edeceli temi mUctaruıa 
tabi bir iştir .lnıflizler bo ~iz 

6ssftnft korumak için bogQa A.kde
nfzden, Atlantftten yahut Sfmal. 
denizinden tahlye ıemflerf ıetlre
blllrler. Bu flsler bu adaya pek u 
zak sayılmaz, çllnkfi Japon salıllle_ 
rl de adadan 1230 mil uzaktadırlar. 
Yalnız Japonlann Slngapurda ku
rulmu, yeni deniz fislerf .,ırsa o 
ntit mecele biraz deifi,lr Zira Sin 
ppur ile SeyJAn ancak 900 millik• 
tir. 

Eler Japonlar bu adaya hftcuıu 
edecek olurlarsa borada da Malezya 
da Jcullıındıklan tabiyeyi tuDana
caklnrdrr. Trenlcomall Ossft adının 
şfmallşari<lsindedlr. Adanın bu u 
hlli kerlsfnden geçilmesi çok mllş
knI ormanlarla kaplıdır. Adayı mil 
dafııa etmek için ormanlar n te . 
peler araaıada tehdit edllmlt mın· 
tataJaar ka"1 yollar açmak ~ 
dır. Bu baltln adanın emniyetin 
den mesai olenlana ehemmiyetle 
llseriade duncaldan bir mesele ola 
sa ,.nktl r. 

Seylln zenıln bir adltl'br. ~v 
kauem, pirinç ve mad~l yajll 
adanın .se"et.ini tetkil eder. 
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- Ben onuo kadar yakı,ıklı ve I ı·:ınl 'flyen . Foyn 4 11< olanlar. 
dllrilstblr crl.ı-1' ı;ornıedlm. O bir ronwın tıuag-a dlıştUğUnu anla 
kadını !leV•netilnl de bili.) or, nefret mıstı... 

etmesini de. ötekiler gfi>i bır t.,rnflı 1 ~rrıııçine ordu: 
iı§ık değU. Hem 1ı1kı var, hem kini - \ n sl'n .• "! sen de onlardan clei:;il 
Hem G'ece.)I görilyor, hem gijndüm. mhin'.' 
l tc, tam beıılm aradığım erkek. - Ha,•r. Hrn nnl11r ı:lbl mi lclıı 

Harp de bitti_ artık bu ~!erden elL kalb i:r ve 1rad mı "1.) bl)t:mı, bir 
mi çel.ebll .. em de çlrtllğlmc çekil. insan drğlllru. 
aem._ onu da alsnm, beraber ya,a. - Adın ıw <1enlı:ı ! 

earu. 
Ti.) en • I• o o ı,:coc çok kararsızdı.. 

kah bir hlikUm vermemekle bcnıber, 
hayatını.o olacuğı dotrulujj'o ke&?i• 

mck z.ıımıı.nı geldiğini anlıyordu. 

Artık, iki c!e •il, Uç türlll elyaaet 
kullanmnkta.ıı; Uç yuzltl ı:orunmek • 
t.eu u :ınıııı,tı. 

Bu nu ıııuvnrtak olmak, ı.annedll. 

diğl kil.dar kolay bir iş deilldl. 
Bazan o da kendi muv.Uaklyetle. 

rille h.ıyran oluyor: 
- Bu 1 teri ben tek ba:tınıı& ouı1 

ynpablldlm T şu IDBanlar meğer na 
uıyıt, ne Aciz mahlWa.rlDI§! 

Demekten kendini alamıyordu. 
Gerçek. ba Uz.erinde çok dll!'lllacak 

bir meseleydi. 1n n, Şuıgbayda Ti. 
yen • FODDD yaptığı l,,tmt DÖYle bll 

duııi.ınııe aklı dorordıL 

Temuçin ona naaıl eevmlş, onan 
tıımğrna nasıl dtışm~t 

Bcktay gibi bir kurnaz Ulklyl ay. 
lardallberi ~anpayda nMd ve alçıla, 
ldmln hesabına oyatıyordut 

:ttahı:ene dU ürdüğü Afddama SU9-
Ja rı ne.)dlJ' 

'l'i.)en • ro onlan neden aerbeet 
bırakmıyorduT 

Sevmek bir suç muydu t 
Bu adnmlar neden el ft atız bir. 

Uğl yaparak isyan etmiyorlar_ ne. 
den bu lııkenceıı bayata tabamarill 
cdlyorlnrdı f 
~ lhayet, bnttln ba.Dlarm nsıoncıe 

yüksek bir zek ya eahlp olan Tema.. 
çln de kız.ılkelebel'tn esiri delil mq. 
dl? 

Demirden 11&ğlam blleklel1 ff ar. 
aılmaz. azim ve iradesi olan ba ~ 
akıllarını, vo muvnr.enelerlnl kaybet.. 
mis gibi görüııen ba adamlar araam. 
da nasıl oluyu da onlara benz.eml -
yor, onlar &ibl [IUUrnna, bltftyeıttnt, 

J:Duhakemeııılnl kaybetmedıen JStıya. 

blllyordu! 
Tlyen • Fo bonlan da d~illlilyor • 

da. 
o ,ece c()k heyecanlıydı. 
Yatağına nr:ancırtı zaman gece~ 

n ının çoktan geçUğiııl biliyordu. 
Gft~IUklc 11yuyab(Jdl. 

• • * 
Er letıi 811 bah .• 
Tomson kendini ot.elde 88.DQ'Ordu. 
:r.:mlyerek. g-erinenık uyandı.. 
İlk önce taV11111a baktı.. karanlık 

bir dam gördü. Baeını etrafına çevir. 
dt •• 

Eski Mı ırhl•rın cleliımen oevfren 
etılr ve nıahkfUnlarmı ı.tırlatan kor. 
kunc bir sahne görd8. Seftller". 

O da tıpkı Temuçlnln ilk ayandıfı 
&ibf muhitini yadugadu 

- Rüya görüyonım.. 
Diyerek tekrar g3zle.rlnl kap!Mlı. 

YanıbaO"ından, onun hıılhıo glllen 
bir esir ya'VD.§Ça aöylenc'll: 

- Rüya defli, aricaaı,! Aç g~ • 
rinl. .. 

ToDJ90n bu eklerden bir ey ant&. 
)'81n1Mh, 

Go:dcrlnl aı:tı .. etratma büaıı.dı. 
Kendisine en yakın bir yerde ya • 

tan Temu(lnl cördu: 
- Burası neresi!_ 
Temuçin lnglllzeo ocvap verdi: 
- A ıklar mah7enl .. 
Tonwıoııon kura yerde yatma.ktaıı 

omuzları tutulma ta. 
tik önce göı:Une bir kÖJedo ı:tıl • 

da;} an kandil görilndil. Bil tün malı. 
zeni bu kandn a_,dınlntryordu. 
Buranın ne prın04'resi vardı, ne do 

bir bava deliği. 
adııce demir kapmın pannaklığm. 

dıın hnvn alıyorlardı. 
Tomson: 
- Bur&!ı bir mezara benziyor. 
Dt3 e mırıldandı. 
Yanı ba5mdnkl e lrlcrdrn biri: 
- Benziyor d<'mek de llıf an'! de. 

dl • ., imdiye kadar hn..~I ölil mr.ıa. 
rından 1JlkAyet etmı,tır? Halbuki bu 
mez.a.rda gcec gün lüz lnllyoru.r.. 

- Siz kim iniz~ 
- Kızılkelebeğln Aşıkları_ 

- Yani Th·en • Fonun esirleri.. 
öyle değ! imi! 

Diç ki~ cenp vermedi. 
T muntn batırdı: 
- ·eden u U)Orııunuz. ! Bu ya • 

bancı ruls.:ıfire h klkall ııô)lcmektoo 
çrldıılyor muauauı 'l 
:\fanab btr ıUktl& dc\'llm ccllyorda. 
Trımıtl11 .atdı: 

- Bunlar büvl~eUcrinJ, malınke • 
aıelerinl kaybeam. budal&lazdlr .. 

- Jenıııcın_ 

Tomson tıa ını kaldırdı .. 
- Ben de senı arı~ordum 8nra\'u 

senin için geldlm. 
- Ne dedin? Benim H:llı mi ;;eldin 'l 
- .Evet. Bnna mis Mer: l\dlı bir 

tngllb kadını tteııdı•n ool< bah!! ttl 
Seni çok arndığını ve uiiıa.yf>t 1'1yen. 
Fonun tuı.ağı.na dU:;tlı •lınü ö3 ledl. 
Kı7.ılkelr.brı:-e ı,ık olmu t:lbl görU _ 
nere.k onun ırrını anlam ık istedim .. 
buraya kadıır geleblldho. 

- Sen kimsin! 
- lngtllz poll 'tnnyesl Tom~n-
Temuçln sevindi: 
- Aklı 1ıa.,uıdt\ bir in nla knrıı. 

laştıfnna memnunum. On be~ gijn . 
dilJ' bu ııenı!\rllerle konnıtmaktao u . 
aandnn. Eğer burada biraz d:ıba ka. 
laeak otursam, ben de onlara benzi. 
yecettm: ben de onlnr &ibl bl\vlyetL 
mi, nnıvazenemJ kaybedoce~lm diye 
korkuyordam. 

Tomaoo ııaba.hleyln gil7.el kahvaltı 

yemek, istirahat etmek, gıu:ote oku_ 
mak. piposunu tçmek gibi ltlvatlarne 

meohnrcln. 
Batmı kaldırdığı mman başd!Sn • 

dürUeli bir alır kokudan ba,ka bir 
te;yle ~tlftfJmryaa Tom on timdi 
T61UUçlnle detrtlııolyordn: 

- 1'18dem'kl bu Aşıklar arıuıında 

8ellden ~ka nkıllr bir adam yok_ o 
halde her oeyden 5nee burada.o kaç. 
mayı dllşUnellm. 

Temuçln, kendisini arBy&D Mis Me. 
rly1 sordu: 

- O nerede imdi T 
- Tevklfhu.nede.. 
- Niçin! Oraya neden dü~lllJ T 
- Blf iftira... ~ya bir Japon kızı. 

eıa hizmetçisinin baoını kesmı ... 
Temuçln bafırdı: 
- Bu bir yalan.. bir iftiradır. O 

kadının b&fını kesen Rektaydrr. 
- Bektay kimdir! 
- Bir R11a casusu .. ve Tlyenronun 

eetl&dı. 

Tom90n, şangh.aym esrarını Temu. 
çfıtdea öğreniyordu, 

Tcmnçln onl\ olap bltenır.rt anlattı: 
- Ben de tıpkı ~nln gibi afyon. 

hı içkilerle uyu,turlıırak buraya dU, 
ıüm. ~ldlA'fm gOndenberl dış:ırdan 

bir yardım, bir ı,ık IK>ldiyordum. Siz 
geldJnlz. .• fakat, ne yank ldı benim 
gibi buradakiler ıribl bir e lr olı!l!'&k. 

- Buradaki adamlarla birlikte a.. 
yaklanmak. kapıyı kınp kurtulmak 
t,eoebbU. ·ünden bulunmadm mı T 

- Burada.ki mvalhlarlar mı! Ba, 
kabil deflldi. ÇünltU, bu görduğilnllı. 
adamlarm hep!!I onan geroekten A,ı. 
kıdırlar. Ona ı;-liniın blrlnd~ kavuşa. 

eaklannı um trnk hu ııcfalct ve il) • 
kenceye katlanıyorlar. 

- Tiyen • Fonun yUz.llııO a;örüyor 
l:ır mı? 

- Ara stra balatLv nr.umd:ın 1 • 

'ddayan bir ytldr7. :;lbl, lmpınm de. 
li!fnden yuLılnll ı:ösurlr, birkaç da. 

kik& herkesi teshir ettikten aonra 
~ekilip gider. Ve mı gördiiğün ı.avaL 
lılar oııun hayalllc, onnn httttrıılıırlle 
nvunarak ya_,arlnr. 

- Ya ıenf 
- Öyle bir ıtrıtl benim 8t"VmP.me 

lmk!n var mıdır! Ren noun e!lrarmı 
keşretmr.k i!,'ln ~Lıııı talulmı~hm. 

Buraya dUşUrülr.ceğlrnl bllmlyordmn 
Esaııen böyle bir yerin meı-cııdlyP.tln. 
den de haberim yoı.tu,. O erlrln nı. 
'lntma düştfık1en sonrn. brt.' e~ 1 an. 
la.dım ama, neye yarar! h\irrhetlm 

elimden S"lttt • 
Tom!l<ln ümltsh bir h:ıtde otunwor 

ve P.ııkın şaşkın etrnfınn bftkınıp 
dıınıyordu. 

Tom!IOn mlithl<1 bir ~ıkmna gir • 
dlğlnl antamı,h. 

- Ne garip bir mPmlP.kct bııra!lı • 
diyordu • nirÇ<lk klm~"ler ol't3dan 
knybolu:rnr da hiç klnı e arayıp sor. 
muyor. 

- Ara;\ ı, liQrsa da neye yarıı.r? 
7.ııbıta hıı111dakl arti ilerle ortak ol. 
nııııı. Tl~en . Ponıırı ~nptıfrıııı gorm,.lt 
bile l!!tcml.)or, 'fııldp "!J le dursun .. 

- Ben takip edcceırım. \·c tnlclbl 

ne memurum. 
(Deııamı rıar) 

ZAYl 
11 6. 1937 ~en es:nde Ha~Tiyc 

llıeslndcn aldığım 343 numaralı §e 
hadctn:?.Inemi zayi ettim. Y cnlsini 
çıkarncağımda.n cskisnn hükmü l 
yoktur, Al Koçoğlu 

.. 
1-1 ABER - A k•:tm oostP.sr YrrrMMuz-1~~ 

1 O. '1 .U iZ 1\J\ı '\l\lt:;I.1.Sl 

ı..ondra 1 Sterlin 5 20 
;,evyork 100 Dolar 
Cene\·re 100 l• rruıK 
Madrlt 100 Pezela 
..,tokholm 100 tsveç kr. 

180.70 
SO,S6fl 
12.84 
80.72 

1'.:SH.\ll \ 'il: 1 AU\.'11.Al 

l:l:vvcık1,Bug1lı 

n.50 -.-
22.so-.-
24.S5 -.-

lkra.mıyeu %:> 93 

lkr. 1'~rganl '05 033 
%7 1/2.933 l.borcu Tr,1 

o1 112 933 T.borcu 'l'r.2 23 56 -.-ı 
% 1 112 933 1 tıorcu lr ~ .ıa 30 -.
:5ıv1111 . 1o;, zu-um ı 19 9:1 -.

Siva" E:rz•Jrum 2.7 19 92 -.-
o/o ~ 93 .. HRZ.Ulh 

CC7. J9H t.>.Y 1 
r.c1. Hin ü yolu 2 
AnRdOIU ::::>. Y. l ttı 3 

• 'ladolu D. yolu <1J 60 
Merkez bankas• 
Anadolu D Y. MUın 
lş bıı.nkası oama 
lzmir Esnat • Ahali B. 
lmar Bankası bw~ 
Aslan çımeoto 
~ çımento mUes.sl.! 
Şark değirmenleri 

lttibat değirmen. 
T. kömür maden. 

·n.~-

l91i5 -.-

19 65 -.-
51.ISO -.-
30.50 -.-

lô2.50 153. 
li2.- -.-
lli 
6.10 

22.- -.-
12cıo-.

~.30 

5.30.-.-
28.60-..-
ıs.---

% 6 T. bOnoıan Sl4.- --
Tllrk U. Tiys tro 69.50 • ._-

tat. Umum Sigorta 29.- -.-
Şlrketiha.yrtye 25.- -.-
Ştrketihayriye temettO 30.- -.-
Rıhtım tahvili 14.81 -.-
tat. Su tab'f'W 8.25 -.-
tat. eu ııı.sse. es.---
Tllrk borcu Tr. ı -.- %4,85 

Borıa harici altın fiyatı 
DU!ld UogönkU 

Reşadiye 32.40 32.20 
Külçe altm gTamı •.41 4.39 

Or. NIHAO TOZGE 
Cild-Sa~ Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
' ııumıcı SINlr arırrABASSIS 1 

Pazar u Perumbedu mUı herııı 
,. de• n>.ao • lıadar (Taıefottı .,94a) 
........ Vll1 .... ~· - ........................ ,, 

--... ••llv•• ....... ,.w .. .. 

• d 

'" -
va -rınki 
v arışlar 

arış programını neşrediyoruz 
htanbul a.t .) ıuı~lanııın blrJııciıl yarlD \'ellell?ndl koşu yerinde yapılacaktır. Birinci ko~u prqgralDllU n~redı. 

BiRiNCi KOŞU 
3 yaşındakı yerli yarımkan ln ... llız erkek ve d.işl taylara mahsustur. tkramlyesi 200 liradır. Birlnelye ı;,v u. 

a, lkln<.:lye 30 lira, ti ç'1ncUye :!O :ırrı..ı:r. Dı..buUyesi 2 llradır. Siklet fiti kUo, mesafesi J.200 metredir. 

Sıra No. ısa.hibl hml 
1 Karaosman Tiryakı 

2 Alt Ertek Acar 
S Mustafa Ekin Ccyııln 

• S.Karaosman Mcnev1.1 

Babuı 

Vraı Çascan 
sııverglav 

Çankaya 
Vral Çascan 

Anut 
Alnazıı 

Kamer 
Cemile 
Miaa 

lKJNCI KOŞU 

l''a,ı .Jokeyi 
3 Mustafa 
3 Baha 
3 Ahmet 
8 Sokolay 

3 ve daha. yukarı yaştaki ve 1912 tıeneSi zarfında kazandığı ikramiyeler yekCınu 300 ıfra)'l doldurmıyan ırat 

kan İngiliz at ve kısraklara roahıı·Btur. t~ramlycsl 230 lira, birinciye l.l3,llra, ı ine ye 55 lira, 3 üncüye 20 Ura. 
dır. Duhullyeal 2.SO liradır. Siklet 3 yaşındaikler 53 kilo. 4 ve daha yukarı yaflo.kııc:- 6u kilo ta§ıyacaklardır. lıle. 
sateaı 1600 metredir. · · 

1 
2 
8 

F. Atlı 
PrenıHalim 

K. Yıkılmaz 

Umacı 

Humabatuo 
• Şenkcz 

B.:ıi te duk 
Alınarı 

Preatiıılmo 

Akın 

Sa.ıı rag 
Vıntcr Hınt 

UÇUNCU KOŞU 

• 
4 
3 

Ahıtıet 

Davut 
Mehmet 

60 

• ve daha yukarı ya§takl 1942 seneıl zartmda hiç kOfU kazanmamış sat kan Arap at ve kısraklara maliiıua 
tur. İkramiyesi 15:S liradır. l inciye 110 lira, Udnclye 30 Ura, S üııeüye 15 llcadır. Duhuliyesi 1,55 Uradır. Siklet 
4 yqmdakller 58, be§ ve yukan ya§takller 60 kilo t&§ıyacaklardır. Mesafesi UOO metredir. 

1 İ.H.Tekçe 
2 Ş.Kwıkaya 
3 M.B&tur 
• M.Turgut 
5 F.Vural 
8 Z.Aydemlr 

Tuna 
YU ksel 

Kmmet 
Sevim 8 

Tarzan 
K. Hilal 

Kuruıı 

Mebruk 
Hamdaıı.i SimrJ 
Sohon 
Kuruıı 
Hiltızzaman 

SUbayhi 
Nermin 
A. ACU7 

Simri 
.. "811bCyhl 
H.G!lzell 

• 

ıs 

7 
14 

5 
4 
4 

RC§Bt 
Zeki 
Arkfdi~ 

Baha 
Ahmet 
Hasan 

( 
60 
60 
60 
58.5 
58 
56.5 

........... 40. 1 
DORDUNCU KOŞU . . 

S ve yuka.n y&§t&kl ııatkan İngiliz at ve kısraklara mahsustur, lkra.mlycal 25:5 Uradır, ı ınclye ıso l!ra. ve 
duhulıyelcr mecmuu, 2 lnclye 55 Ura, üçüncUye 20 ltradır. Meaa!e.I 1800 metredir. 

1 
2 
3 
8 
5 
& 

Huan.Alıkuş 

Dr.Seteroe 
Ahmet.Atman 

Dan dl 
Komtsarj 
Ö%demlr 

., Konca 
Kadri Yıkılmaz Yavuz 
Salflı Temel Alemdar 

Favora 
Ohutu 
OnyxII 
Onyxll 
Onyx lI 
Onyxll 

Caatelmen D 
Ba.aUa T 

La Bourdoniere 1 
Mlııtingvette 15 

,Zenard 3 
• Algrette 3 
' 

Mecit 
Arkadi 
Şa.ndlSr 

Ftllps " 
Davut 
Hornt 

67 
6t 
60 
53 
fil 

BEŞiNCi KOŞU 
2 yaşında ve 800 lira ku&nm&mtf 7erli saikan İngiliz erkek ve dl§I taylara mahSW!tur. İkramiyesi ~00 llrtı. 

Birinciye 4.00 liradan maada duhuliyeler mecmuu, 2 inciye 75 Ura, 3 üncüye 25 liradır. Duhuliyesi 5 liradır. Slk. 
let 53 kilodur. 400 lira kazanmıılara 4 kilo UA.vc edlllr, Meaatcsl 1000 metredir. ~ ~1 • 

1 F.Atıı Varad Cloud ey Noce d'Or 2 Ahmet 57 '· 
2 F.Slmaaroğlu Destegül Carrl! Chlncııgrıls 2 Şandor 55.5 
3 " Pulat J3aaomı Pa.rıımeıe 2 Bayram 63 
4. A.Haydar Gürsoy Cloud C7 · Ede§ 2 Z.ki 153 

ikili balıiı: 2, 3, 4, 5 nciko,,,larda; Çilte balıiı: 2/3, 4/5 inci koıulaitladır. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: r-- Acele ıatıbk baz dolabı , Beher kilosuna (45) kuru§ fiyat tllhmln edilen on bi.D 1111. on be§ bin 
kilo k1S3ele kırpıntısı 17.7.942 cuma gtınU saat 15 te lııtanbul Taksimde 
kor.:ı!ııyonum·Jzun bulun~uğu mahaldi? kapalı zart arttırmulle .satılacak. 

ur. Muvakkat teminat miktarı 506 lira 25 kuru§tur. Nümune komlayonu. 
muzda ve kırpıntılar da Kaııımpaııada deniz diklmevlnde hergUn görülUr. 
Şartname parasız komisyonumuzdan verilir. İateklllerin kapalı zart tek. 
lit mektuplarmı arttırma gllnU saat 14 c kadar komisyonumuza verme. 
ıert (7077) 

1 
(General ElektrD.'.) nııarka 8 'ozlU mükemmel ı,ıenıelde ol.an biri 

bu~ dolabı acele aattlıktır. Görmek ve konu,ma.k fstiyenler B01111oa.ıt 
Abldı;, caddeııl ~ ıııımaraya mü.racaatıan . 

Deniz Gedikli Erbaa ortaokulu müdürlüğünden: 

1 

i B• ı to l>ti,., ~~,,~,~~n b~ ~.~ ..... İ ,! khh bi< ın,_ ~~ı 2 
l!:ln ııcrınayedar rl!< aramuktadrr. İ'!e girmek için lcabeden temi. 

uat tcmln cılilml,Ur. Taliplerin gorüıımek t::zere gnetcıni~ '' ıtaslle 
•
---· 3 -

••••••<lııpat renıı.lne ı;a.rlh ndreslerlnl blldirmelerf .. 

Bu yıl doğrudan doğruya donanmaya sevkedilmek üzere orta okul 
mezunlarından talebe kayıt edilecektir. 

lstanbul ıe civarından mOracaat edecekler lstanbul Denir Komutan· 

lığına, Mersin ve civarından müracaat edecekler de Mersindeki 
okul müdürlüğüne. 

lstanbul ve Mersin mıntokası haricinde bulunanların bulundukları 

askerlik ~ubelerine dilekçe ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir 

nüshasını do lstanbul Deniz Komutanlığına veya Mersindeki okula 
göndereceklerdir. 

• -c--
EN EYi FOTOOl)AFLAR 

• 
/LE 

...... 
'--

Bütün "KODAK" Satıcllarından 
Kodak Film isteyiniz. 

/ 
KOOAK ( EGVPT) /4. • latanbul 

4- Kayıtlar 1.6.942 tarihinden 30.9.942 tarihine kadar <.!evam ede· 
cektir. (6576) 

+ Devlet Oemiryolları ve Limanları f~fetme 
U .da . ·ı.:. 1 ·::r~· mum ı resı 11110 •r• ı •. ·~ 

' ~ı..ı.ı,.mn.e?ı b~ı'teı• 12400 ıı;n Uu bı.n dört ~J ura. o!an 20 ton kloru 
tutya 22.7.94.2 c;arısamba günn saat Hi te kapalı zarf usuıü ile Ankarada 

lıia e binaoı:.da tcplar.ar ll't'rkez !' uncu komlsy.:ınunca ,•ıtra r.lın&eaktı:
.~u ı~~ girmek !s~ıyı :ıll rll' S30 (dokuz yUZ otuz) ıirıı.!.k m::ıvakkat te. 

ırıi..nat ile k ... r.ur:ı.:r. tayin elll~i vesıl!aları ve tekllf.erl'lı tıy:ır &tı.n saat 14 J 

kadar z.üı geçen !ı.oıc.ıııyon rl'lslı~ln' vermeleri IAzı:r.dır, 

Şınt:ıam~ıc:: pa:-asl" olarak .ı\t:harada Malzem?: dalresııı~ıı.n, Ha,yda.r 
p~eda tesellliıu v~ aevk ~lıltlnde:ı temin olunu?'. (72~1J) 

, Ollmpos 
Gazoz fabrikasından 

!Son ı.amPnlarllı:ı ııl.) aaa)a aıhhata muzır aartlerdco yııpılaa ga. 
zoılar f;lkmtıttlr. 

Jo'abrikamu: bo kabil ultıert kuDanmayıp blllkis sal n halla 
me.) \'a 5Uyu, şek"ı ktJllanmaktadrr, ~l3clerln ağıı;lanna konaıa kap • 
ettiler ~alnu bt: defu lrnllanılır. 

~ftyetı aa~ ı.n oıU,teıJkrlmiıe batıdatırnr. 

OllmpM Gazoz Fabr0."&81 
Mtid11rlyetı 


