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Ofit 
·--·~beraber, Ark RoPI " Fa-

na-~ aımileri. 
Reno9D Zırhluıt Shef· 
field )aıppÖl'_Ü Ye tor
IJilô .. cleni•lb fllitil· 
JaWı, tam airatJe _ Ak· 
denize doir& Cebelütta· 
nidan aYftlmqlarchr. 

Hiir f riııS•Z tehliiiae 

Mucizeler doktoru 
Baştan sona kadar heyecan ve 
•akla takib edeceğiniz bir roman 

lir iki süne kadar V AKIT ıütunlannda 
oimYacakun•z 

A.merUrpn tananıerlD1n ... ' ::::--..........::-:: ma mah-
l'llhaJrlka, lılarUDlk~ Yali.il k Om o l d 

Amiral Robert, Garp J&nm JdlrnlıL u 
aJJl enmlyetlDl baleldar edelıllecek ber Vltl. 1 ( ) - C1e L ..,._,_. 
tDrlU b.ıreketten tevakki eyllyeeetlDl dlvuu harbi, dUn, n raı Gol 
taahhUt etmııtlr. Amerika Birlqtk raftan iki nbayı ölUm m 

mll\lr. D vanı har 

Bull& muJcabll. Amerika Blrle,lk 
devteUerl btlldUneU, Jı1arMn!k makam 
lu'lfta Amertlcan memleketlerinden. 
ururl !llUJac maddeleri a1mUI vur
talaruu temin e~ktır. Yabm bu 
maddelerlD, l'rana:ra veyahut ftan.. 
anı ılmall AfrUcuma g&MWrUmeme81 
prttır. 

Cilult, Gallzttıaaro1Jlt /OIWJtllrin ptüd kornwlc kwfantlor 
(Yamı 5 incidıe) 
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ıyme bir sa atkarın
1 

bağında bir saat 
ra sfer uçuşları 

atlat alim bağcıhğın zevk ve 
artlerini anla ı or 
r 

mymctli 8f11ıafk!ır Halim l>a/jmı11 btr köşesinde boş 
tlitıc vazı tıae-m,ak(n geçtriyor 

Büyük Höii>t.e.d sonra. ha lıyah 
hnva sil{ı.hlan arasındaki yarı§ ne
reye ~adar gide<:eltti?. Süratın se
kiz yüz kilomelra olarak tasarla
nan ıwımi haddi önllndll irtifnın 
knç bin metrelik bir h.:ısaba dayu-

1 nacağı mera.kin. b!'klenlyoı:'du .• :5P
kiz bin, on bin, on üç bld metrelik 
iı'liia.lar notmw olarak görülebi
lirdi. Fa.kat 1 tnlynn pilotu Biezzi
.ıln 17850 metrelik yıl!IBolişi Jıtç 
de yalı:ına a.tılll' bir şc>y değildir .. 
iste bunthn sonradır ki, fnnlnzi 
bir fikir olan st -atoSfer u~uı,u cta
dlyct kn1.andı. Yüksek irlifnlarda 
uçmanın bl.r çok t.afaflnl'dan fay
dalan wn:ır •. E\"\•f'l.8; nerô6lfiamik 
c>Vsafın müsaadt.-::;i nisbctindc tny
ynrenin motör tnkatlrti y\lksektc 
nıuhnfaza etmek imklltıt cldô cdi
tncek olursa sürat pek fazla arta· 
btl e<:e.k lir •. 

St.raloSfefilc uçuşuıı l mifi ede
ceği fnydnlar arasında. her şeydC!l1 
evvel meteorolojık hadiselerin de
ğişmez ol şldı'ı vni'dır •. Bulut, ~·ağ 
mur, riizg t' \fe Eıtılrc. Jıatt.8. hava 
hararet a~esi bile strntosf0 r
hudutlanna kooar değl.Ştr ve muh-

~ ran haıfleri zrunanmda. hat· telif irtifalarda başka başka kry-
t Halim ıçin "PıOO yıllık Qs. metler if ... de ~(l~l'. Halbuki stra-

mnnlı devri tarihinin bir e!?İni tusfer bn.Şlnngıcı olduğu söylenen 
yaratmı:ıfüğı ~nalkar'' .::enirdi. otı üç bin ınet.rcııin Uslüfıtle hava 
Bu tavsi.fde mübn.ld.fta ::ırnmayı- hararnt derecesi katıyelle s~bit 
ntz. Halimden muhakkak ki tla- ke.lmaküı ve ne rutubet, ne l'Uz. 
hn ~l yazan hattatlar vetiş .tir gibi uçuşi mü cir olncı:ık me-
Jftl§ti. Fi:>' at hattat Halım. ynıaı. tt!or hildiselerı 'i>uhiılh!lıhıakb: 8rr. 
nm her çeşidini muvaffakıyele Meteorolojik mahilerin orta.uan 
yazn.b;len ı;~natkardl. Babıtıılre kalkması. hava kesiıfe:tirun azlığ. 
tnhtmı runm tu. Bütfin gazete- dolnyıslle tayyare lizer1ne 1ıavn 
ler güzıel r • r ona yaptı. nıukdvt>'inHinln thvıf ohlşu. sabit 
rır, hi~~ k s:ı.hip'eri ha.va hamı-ım 6 l'ec~sınb nyarln· 
kartvizitk ... ııi ona yazd,nr, lüc nficak motiir c;:alısmn.sıntn ahcr.gi 
carlar, mUerseseler antetlcrini ,.~ motör reJimiıtln d"~i!~memP.Si 
ona ho:ıvale ederlerdi. nôrmal olafiili tiı.yya~ ollmtlttın 

Arap harfleri tarihe kanşınc! artmasına ve devamıntt ınUef!Slr 
H lim lle ort:aıiqn kıyboldu. Bu olacaklardrr. Bu §artların elde e-
kıymctli :sanatkarı geçen ~ene clllmeslnc ınUsait olnc::ı.lt Jquı itti-

Yazan: 
Mütehassıs Tayyareci 

T. A. 

StiatoSfer uçuşl!ı.nnıı Almanla· 
rın Junkers ve Fransızların Fru-
man fabrikalan ba§la.ııgcç olarak 
tayyar~ hazıtlan\ı§lardı. Bu fabri
kalar'; atnı.tof;fer uçuşunun eleba
§ı.sı olan motör rcjim:ıü.r. tr.uhnfa· 
zn.cıı için motor teşi'.iiltma beş bin 
on bin ve on lJc5 blı: metrelerde 
çalrşan Uç kot:ıprcsaı>r ilavesini dü. 
şiln.n1Uşler ve tP tbık etıni§lerdir. 
Tayyarey:I ~akip sıirükle~·ocek per 
va.nenin de bsv.:ı. kcsafrtine ı.:ya-

e zve 
Hal ifa s 

Yeni birer nutuk 

söyliyecekler 
Bo,,ıon, 8 (A.A.) - <...hristinn Scfarı 

ı.ıonllof', Rur:-teıu.n tlJ Hlltli'Cftda tiat_ 
vanl llfllV te§liil r.lyaret cüerek bU· 
ytllt llfJLınya tıc Blfl~lk Aml!rİkli 
Blrl!Ainln ~inzl olara'K ynpılncaıt o· 
lan hlııruS! mernıılmile huır buluna. 
cağını bfldlrmektecllr. Fallt1 doktor 
liiıvahtru nıacnk olan İngiltere bUyük 
elçlsl I.ıôro Hntılak de wenıslhie hn· 
zır buıunacnktır. Reislcumburln seti· 
rlli blreı· n•ıtuk 66y1emesl beklenmek
t.edır. 

N ile alt? 
yüzü günef}le yanınr!i. irtsaru hay foı on llii bin metre ve dnlıa ~'ukn-
retlere ~o haıikul•dc hat. ı-ılnn olarak u;ygun görülmü§ vo Radyomuzun s.ipikeri, yıllik üc-
lun yarnt:m narmaklarım nasır - tesbit edilmiştir.. relloıini 5demekllgimii lçlıi bize 
laşnmı ve bir Wcı olaralt gür bu ay :i.çinBo (Pelete) nıerıtezlcri-
dük. Halim~ ı-csimll'rİni ~lı:?ftll n{ı uğrn.mak tavsiye inde bulunu-

- Sur haricinde bir bağ kur - _ Hattatlık benim ruhuma İfi yör. 
duın .• r-ldukçh g{i.ml ilzilıillerim lemis bir stıhnt, tledİ. Bir evlat (Petele) ... slpilför ellMelti kfı-
var .. rlivordu. gibi vctiştiıtliğim lf:ıi bile batlad. I ğ tt.a (P. T. T.) ~ul'ctlnde yazılı Uç 

Üzutnlen Hakikaten nefisti. ıs.. Ilattat Halim, tısmaldr araS'lıt fü j unııtttıramadr. 'i'eRrıır ona, tlüt.ı- sessiz ~artı. s~ı~aımıektedir. Bu-
tanbulun hi<'bir manavında bulu- mek hıliyoı llal, lştö önun için8ır .Hüıı dogru ... Lakın hnrllurdcn son-
r. ınıy. cac'h muLdkkak olan bu Halimin sanat cef)hesini tetkik ı ki, bagı salmak ınt~vonutı. DOğ. ıil.kl noktalar bu hnffi~t~ harf de-
i ... Umler, hat 5anatkArıfım zevk el]erken. onda mutlaka fıtri bil' l rusunu isterseniz lfüaz evyel an- ğll, !Ik hftffl yanlmı bir ıteılıhe 

cme~;nin mahsulü gibiYfil. istidat da aramak lhı:ndır. Ye- lattığmı ~betllcy b:.ı~fl,l y_eıs .. }', " p\fiugunn işarettir. 
R 1c:ı1 !!., ince kabuklu UzUıhler ni harfle tab lii ve a sllslti yııtı r;yor. ir lnsa, n ıı m.llk : CP ta T l ........ " Tel f ) de 
ır l ,~t muh~alnsıydi saiıki. yazahlati ~k göt'diltn ve hl.it.Un 1 f tını ~örmek ısteı. lsterıı;ı\ kı n ek°:ir. 

1~15:e~~evr. 'h:S:i mu: 
I:tnHat Hniitn, be!? sene ~'ılma. gördilklefim bu ynvJları <;ok ine~ bu bağı İstanbullul~ gczsıfı H, t-ssc .. eleı in a6iann6a bt;yle ilk 

dan, {'CCl'li rilndi.lzlU çalışıı.ri< hesaftl!Ula1 milhflelrelei·c Uı.kBıfn görsünler, tmllmlerıııl yesittlor.. hat11eri alarak kendilmine kısa 
'\:Ucude getirdiği bağında viıilt<?, ler ya.)jarak ynzaılar llallnı. ö Fakat nerd~ .. Meselfl. İshtnbul ~ b ı_ ı~ ~ııu B 
'. . .rJ.Z ve dııt da yeliştirmi~. Ge"' mlliı'nf't~leıi ft~umcitlö.11 n:rnsın- lcdiv~ i, halkın il1Uvacttıı \'e bag r~~t~d ~:c~tı as~;a P~·o!a.BU· 
·en t ., ~ ... bu sanalkft.nn bağına da Vı.: gö~U Jüt ıah ııe .. np ederek ı::ılaİ·m derdini nazarı 61kkate a • harfler arası i\oktnlatla aynl.n1ıı
g•ttim. kağıda aksettil'İ""Ol". F...ski hattat larak otobüs ecrvislt:t? tettpn et- hınk YC toplannn harflere, heı 1 

Bağın kapısında lbana. hayret lar, ellerinin ha "'sivetl ktı.ybol ~ ı:e. derhal o 1evhavı ındlnr, bir lclll.fruz. hem ae lfölay, tyı tNlt
veren bir Jp·;hrı ile karşılnştnn. masın diye €a< ellerine t;:E"msi·re kaç seııe sonra baı!,tnıı iki mi~li- ruz aııır lih"er llecf! to lfü ~Ui= 
Levhll ~tivdu: 'Bu koşk v~ bağ almazlar, boğça taşımazlardı. ne çrke.nfım. tilfiie:ıt li\zımdm 
s ... bhkbr." Halim, be!f senedir hattının ica. Bununla beı· .. ber, luYfüeUl so.-

II /1 te düştQr;.ümiin iki sebe. bında ~apalnrını yaptığı o elleri- nalkfıt'. tiıığfhın ye 11likleı i ııra • 
bi vaıt1ı. Biri, Halimin ~ uzun ile MU<l rn f!lirel vEır.:tl n·ı yım • stnfüı ltetı1lnı.> rrllzel blt ~illısm 
&ne emek vererek bu hale getir- yoı"ı M:ısası kuımu<:ıtur. Yorguntulda
cf ı!i bağı satmak isleme-si, ikin- Süleymaniycnin kapısına vt> ı rHU gllrel yazılar ~·aznriilt bura -
cisi, levhanın harikı.ıl?rte g-Gzcl diğor camilerin ku"-~lerine bir da dinh.:ndltiyof. 

Dil. 00 biyat ıtilablatı lfüiıti 
{ teıı!lfUP) " UnıP.k g&ıtel'ir1e .. : 

(Petete) dememeli, (Pc>oıta. 
Telgraf v ' Telefon) aefücll \·c •a 
iüzumunıl göre otlnlafdafı birini 
Söylem 11. 

ralf çeki:t kabiliycttuJ ktı.YlJOtme
mesi için otomatik şekilde ve kc
s:ı.fctc göre .ayal"lanır blr halde o.
luşu en rnuVa!ttı.kıyeUt tara!ıdır .• 

StralôS!er tIÇuşlartnda bUtlln 
mesele fıilot h6cf'e!flnln ya kapalı 
oluşu veyaliut pllötun başına ge
ı;trilN!ek bl.t kilSJt ile normıııl ha~ 
tıı.tylktnliı tıe\'ammı l~frill\ etmek. 
tit. 

Elitün bu tMbirlerin nlmmruıt 
s.'lye:ılndc tayyarecilik on Mkiz 
bin metre kil.dar h·tlfan ytııuıelmi.ş 
bulllfin\nkla ve Stratôsfer tayyare 
ciliğinin b8,:fl.angıcmı itltn ctm ~te· 
clir. 

Yifıhlnoi amn en bUyük Uerile
yi.şi zrunanı kısaltmakta görülmüş 
tür. Stratosfer tayyareciliği de 
Avrupa va Amerlka anıs•ndakl 
otuz küsür saatlik mesa.fentn on 
sekiz veya Yirmi saatte a.51lınııst 
mıilıakkak kl maddi Ye manevi ka-

yazılmış olması. Evvc15 bU lev- k~ç nv evvel vazdığı yazıların 'N • .A. 

hnyı mnlbaa kı.skısı nnnmışbm.I ~~~!!:~~i;~!!!:~~~:!!!~~~~~~~~~~;;;::;:::~~:!:;::;;:::::~~!!~!!!!!!!!::~~::~==:=~~~!!!!~ Sonra d;ıurnt cdinoe ynzı oldu . 62 
ğunu :rnl m.ımtm. HalhrH• cıvvelfı. · - -
niçın ba~ '"'.fm~k isledigini sor- ! . . . 
dunı. B!l.lla dert dökti.l. Ne ~an dlıil~tt~ .. orou? N ~rrnı dC' 

. .. ötckı {ışıklar gıbı ı;ııı.lJaht!.tırt, ken. 
-Bı;, ım:v •• C:edı, l>!z~ın.bu Y • disinden bnşka dolu buluıımadığ;_ 

m:Ulat1 , a.CJ3,fül~IZ !:" PY'Jfl :.neftı lltı. \'C kl'hdl!llne 1 lı< IS l>Ulfİ gc • 
lekd iÇ!f!. urutu tnaz teşebbüSler cclcnkn maada zamanını annesi -
~ n ol.duı;~ nnl 1"ıl~cö.ktır. Fakat ıı1n e~ lı•de geçirdlğlne kaulill. Oh 
ı~ ~ı~ .trtt r::ııie 0vı b;ı kadat Y~- bir z:ımn.n Mefküı ryl M öyle zaH. 
p:!.bllıY<;>tu.z. Ba~cılt~ t saap bır nelırtecHm ml 1 .. Halbuki o cb b6y. 
7AJ ·ıı: 1 • degıl, l11re.ıt da a lm~abe le, Saba.ha.t gibi blr kızdl ! 
;m r bnt olarak F"' '1Tlflk 1 t!m~ıt, Bliaz evvel fn~rhaıııell~ Ya!ıtı· \re kt:ndi.c;inl 8!Lhahatin nvaklanna nıill tla feryatları. temlnll:!r1, ve· f 'el' y~ bfl l~rce ~11:-rt pn~"; ~ tan" zl ri!'tl 0'1111 M 1' '"'''Ver t•tJl• fl.'"'n fınıll e kl!nse!sfalı-Jne IJl'•vt' fninleri. V'l" fi 'bö\'}n ' •. .., R'...,. 
vı n,- u n ı 1 

V • o tC' 'ı· l ti l:l I-''1 ·- ' 11 bu 1 i fıoks=ınl' 1 l'idi Bt gelecr:' ·: D m ' J 1 l 
d.!'ll Ist rıb ı lu . 1 b" wı· ;·a l:olt\ı • rıJa Llı tı 1:- i b"r t... _il görmUştü. l;ayet C('V hepsinde:' de knlp ye>ktu, ra.hm ve 
myhtar;tır. Bız bunu an a~rnZo. I delile oturan lffele b .. klım. lJtl hl bir zc.kfıllııı kafilr ell~rile işli. çefkat yoktu, vicdan ve insaniyet 
<'"1 ısrvor v ı.. ~Jatı'}'otuz. rc;o'..-l dnhn dikkate r-::1\'nn llir cfüth.tlW{Jtl. ~·en kalemi hır çok kalem erbabı- ~'Ulili.l, ö~lb nıi ? •. 1.Akın bUtUn liu 
tanı~ı~ ç.," .:yetl~r her mcv .. 1 1slru btilda bir ifMm 11 kıtıyclı.T~~s ha ıı9;-Tel Vl'rcbilirdi. Sa.biıha~in hannnlar E'l"keklcıdcn ne istiyor-
~ ""'mm ıunlerı~den yerle[' subun, taltvnmfı tnt•ıkcıelt1Cle lJU- \re t1aha hir kaç refika.sının en do- lardı? .. 

tın bulup ib~11eı ım ~e'"ı k'! e ı YllmU tU ! O fü.yatı l!t. bu IUt!mln kbnaklı mclduplarnı o yazıyordu. Satıayı lahımrYôfdlıffi. Hisnl, O· 
kr yaparak cvlerm<>, da•r rpıe ı nrı>..sıııda blilla meçHul kttlmı bir NPı·nıl'nln evinde bulunduğU· · nu Ulr hnstalınnede bulduğui\u 
.,,hl' ötiıremıyorum. Fakat ne fasıla varoı ÖldUrucU bir muhnb- muz gece, do1dorla. böraberdt. ô s5ylertı.işti. !kisi Be lı:vnı saatle ıı:· 

cle .01~ '=>,'1 ~iiPi? ba"ım:.h U!t~m- 1 beli~ eerlelt se\'lyoı'du. Fakat tic zaman içkinin v~raiği nÇ gCldUlt- nı hastayı ~iyaret cfler:ıten lesntlUf 
lerını ı tıhlak ooeıu(>Z. Bu bRgla- ı ı:arc ki doktorun biı· çiçekte iki ı Se t s bah t füfüi fazla etınlc:ler ve se'"sml!:ıla li. Vo bu 
ın lh1imü de kll.!'~ i1-" ~..,t,lt!ıac dfl.kika !lıfun cl.nii~•en kCI bek kal- : ... 1 rvn 'b • ail 'tıffia .. :.1 il N ı ..,, '"" . En- 1 11 k ı b wı .J ~·>U\ aşmış u 1 am c Cl m • ve geUtmek için H1sal onu uıı.stl 
• ··, ,.. r, 1"·:= ? a

1
yca abt: a1ra binde hfiltf bir iz bilcı bınılimtı •• nin blle hliidCLltH celbetfüicıU · b1r kruidırmıQu T Onun da alnında o 

.k ar• 'me ımk<ı.n nrını "~a v· d ı ur.eli ı ı jd" " 
1 ~ ~ . •. . . ~, mı§tı. ıc an :.ı se er e mn 1 knç ıtııtil'lıl tıstl!ste it· n lrrctın: siyah damgıı vardı. 

d
b. zıbm ele ~L!tnfA~z yıdllrr~k. ıalK uzvlycller nra.s-nqn görülebilir bir Alt bt?ıı de liHıafi tle!til :rtl· 

c.ı un aıı ı ı uuc c ere:,. fcıbttiının mevcut olduglınn lriltın yt 1 1 ' 7 Şlmtll St:rvel Mbıfsıfültln kaili· 
1> l,ı· b11nı n · ı· ne ı'stı'uor ,.:ı k hl :..."ı 11" ı f 1 m t ö tfor ··• mf•P. l , • ı ıç n , • '"ere ı u -:ııu. a ._,r 11 rıuıı 11uz u. Ferytu.ıııe k eııdl::iııl )·ere a.ttıt:rı .., ' 

. • ihmu ccrhedf'n bh lc;Ulıa.d:ı r pmıc; S:imôJ ~·ıne fed bir levha gibi göz· - Başlıynhm ! 
t •k şey .• vtı•nt-0. .• ba~ civar olan ServPt, onrlan ~r hnfla.d~ U· lcrimin ö~ünc eli) ordu, Bu güz nl~ofdu. fffelten ha!:lta hepsi 

a.ı t ~nd. m\tl't"rım ot btis ıı:uımıg; onu, k:chıllsınin M!lefı o· yaşlarının snfiyctiıie, bu ağlayan ı:Jnu ıılkfştndrlıl.t'. Tnkdtn illt fül"r. 
S"f 'tlcıı ı temin ediJc:ın güı ecelc<'İ· tan ve tın Hl seven gu?re inile t· kızıh sııftıimlyetine ne kadar inan- Glftzdtı, ya.11trlfüık1 sntttıaiyayı t_:eli
niı: ki irlı:a" sene sonm ,btıŞ arsa tnek Jı:ıt mtşU. lfCctln bütlln ızlı. mıllllhi 1 8 ·ı-vell nasıl tel in <·t- li; ·rakd'nn kailehtnl 6oldurup u-
kalJ"ııy ... cnk... tabına menşe buyflu. Tekrar o e. ırlhim, Fakııl dı>klor h;c nilfMg- bttı: 

tı"I •mn.ünlln e lınttn )•!iyt u~mıı nvdel etmekleııs"' film , i ı:1lt::ı olm~mış vo bana yav~ra.: - B::ıotltvoruz Takdir! 
\e lkin"İ r Vı lıe1 ll tı1 f •le "u lnr lı l'dl\·ordu. 1 tıç defu katnilr · DPdlı ö Bfi geldi 1:asdfiTn clra-
zel ~tti harfleıle yı~ılmı- tsbt' vEtkar k. '•ht• a fa.r.ın bir yet-in· - Kulıik i:t!tna! deiii!şll, li ni rrfıaa en it bir daire vafdı: Glfi-

i Ifal'm. ~U' r k: ti"n dt ı~r alıl!Hak kendlllııu 61· sevdiği bir hafta içinde Uç kişiye zan, Takdir; Sabahat. Nerıni: 
ll. tledi. Yctıl hatflerdc 

1 

OUrıntıgı:! l(lacl1bUs t'lliılştl 1 11u ıın. dn.hn gÖnül vcFruğtnden habtırln S tıa. HlSfil ! Ve Servet... KafI-n· 
d l .,H z. C!:ı1 :1 hayallhrtı bir lııbfo g'bl Ef6· var mı~. lar, iki €:lıefin8o bifef Jiiitteli tu-

n m~.. tlh·on.luttt; şUpli~iz YE'ııl bir lfttl Ah1 işte bu da ö~·le idi! Bu da tu~•orlar \'(I hep birileh, bircl' ta-
Rutll'11U to.mnml.,tmnı1ı: hıw çaf' ~I ıırıvortlu... (Onltı.fdan) tlı ! Efi t.<>lillltell ke· ntıalnl s.ijvdlk1erinö ur.litrvllflaftlt. 
- A111erik:ıd.,n V<'tı Jmhlou. ~o.rarsız ı:;özlcti varil. Fııkııl. derlerin ııcrıçesinıie ruhum etJ.le. ~onra hepsinin elinde birer kadeh 

Hrttim. Tc+1 i't e HM. Hic: iki gımç Rı~~ kl\fl <::1 h btit11mı, si· rtik kendimin nl"ln <lı:'iııın al n- i3ldu; raın~ Servet ıi rkt kaldı. 
8' ~iz •· 'lİ h"'rflnri ,·n.ıma!t mı>.sm:n bazr ktiçlil: giiz~11 itlerini ma.~n mliıtrııt bulıınl~t•·-... ımu <lii· ~ab h.,t: 
e ' i harfi 'r-i ynztt:"1 ::.=m ıiaha Y:o I Hunnmllc trlUyoı-c1u. Dlr dlı-hem şll;dlim. ?Icfk{:re de {Epnlardah) - ftunın, durun!. diye hnykır-
Ja:·Jn·. et kopıı.rılrunıyacnk kaclor Za) dı. nııy aıT OnUfl dö. gOt yaşlli.nı 0-: U!. Oltnııdı, . 
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~- · Türkiyede evlenen-ıora, •• ,1aı111r,.: ._,,..; 

ra : ler çoğalıyor B . 
h rısiz-ıngiliz fatı'hte ikinc: ~ir cinavat .. =ı:.~.: =~ arış rıva-arb; Yakl ı va.kalan artmağa be§Jamıştır. Y ~tlerı· 

5 a- ~ 93~ senesinde tutulan fstatisti- e 
~ §tyor mu ?. Bir adam dostu ile yakaladığı karısını :,::"'.;.~:'!ım::~. 33 

bin.... İki gilndür, dillerde bir banı 
' v Bayanlarımızm :kJBmı azamı 22 ~züdür, çallmnmıy:ı. başladı. 1 

~ile ı K sap bıçagı·ıe 24, erkeklerinde yüm" liO r 19-3'İ .\sene kıudurmuş b ir hıı~la bo. 
~~~i .~cilrltenrc şcaklrası· gu~~na a , . yaş araamda evlenme:acdirler. 1':. V,"1şan ordular. dokülen bunca 

..... l'>'·• • lcnmelerde yaşları 60-80 arasmdt: 1 ~ndan, yıkılan yU\·adaıı onı, , 
ı I f.'...,,:,,~or. Bundan bir se· b v n un dan k estı olan erk.ekler yaşlan 30 dan aşa· ... l;ı ac.ı görüyorlar, ki henüz ooş-
\ ~~~~c,~n~&~rl~c.,.~;·_ O ğı olan binlerce kızla evlenmişler- j l~ıkl~ı yerdedirler. Gerçi ortu . 

• ,,,..., ·' ., .. -ıa ..... ...,..... :Jir. ua daglaşan ölliler vede bır < n 
,. :~uş blr devlet sı- En·clkl ııı• -ım Fnllhlc bir cınayet boynunun yansını kestiklPn llonra sır. Bunların arasında ya.starı 12-18

1 

şehirler, devı ·ıcn t1htlnr, parca 
• llıı.gı;~ ~ gözkırlc bıı· 

1 
• ıJ ,." bi: nıczbab• Jcesiclat lll1V" tında ,-e ' 11cudUnUn dlğ('r verl('r!ndo dl'n nşnğı ol:ınlar da mevcuttur. Jnnnn taçlar, < 1 ıı dev'etl"r ı;. r. 

:a ,.J~ .q·:uısa.nm bitaraf- L-; en:ı~ kacmı11 olan Jcaruımı sokakta de bkçok yaniliır n~ııral• kendlıılnl Bunun aksine olarak yaşlan 17-39 Fakat buıılnnn hic birı. ı..(rcC -
~ i akı <" İngiliz: düsnı:ıııiı- b!llsın , irlikte gorUncc kendiırinl hemen öldUrmUştU:'. arasmda bulunup kt'ndilerindcn 1 ten yokooilmi!'>. d.:ğıldu·. 
ı, .• 5iltı ...,:.~hr. Fakat bu ,~J- 1 dost·ı ~cra •ı Jle boynundan ıteııerek Fa.ELi Engin cinayeti mUtcakip kaı:· yüksek yaşta. kadınlarla evlennen . Bu_deYktlerın ~na h&releri, 
"'Cl'!l'l-a ıı <ınsa He 1ngiı:ne, i ı· ı:~53P / ~~ Yapılan ~kikattan an.. mak istemf,..'<Se de etrattakfler tara· 15 bin erkektC'ıı yüzde 9 u ynşlan 1 d!ma;;~nrı, buc{ün dii 'l'Uan e11°ri -
llııcı1r., ıubarip oları:ık t:lkw- öldU:m .ş ' k oöYle cereyaA imd&.:ı yakalanmL'}tır. 60 ı gN;~ kadınlar nlmı lardır. nın . t'rı.şemıycce;:i uZtık kalelt're 
1., · • ı~"ılJ"llla göre va a Katil sorgusun"~ nnnıusunu lem'·· <>&>ktln1 bul ~lll.i ı _,, ....., - "' 939 istatlstlkl"'rinc guro, ev· ':"" ış uııuvor. Hftd. l<.'rı . 
a ilo ~t're göre• '•'r: •ı ... :ınm c-tın!Ştlir~ curoa ınahnllcslndc- şeyh Jedlğinl söyl mı,uı . Jenmo vakalannın yüzdo 80 i ha- ıştc bu n ılmaz lıiEarlar nrknsm. 
ı t<lp} rleserek iıı;.:n' ·re·- Ram e mezbaha k"sicUc· Cinayet tah .ıkatına nubctı;ı müd· J 'r ve 'bakirt'ler nrasmda . ylizd dan ~Y.'. e~iyoı lar. gelecek fır -
· , ~o tutması Mr -;tlrı ~kağnıda ~tu~~:ın adında birisi, bir delumumt munvlnlerindc:n Kemıu öz· j adisi dullar ve ~iizdP tıe-ııi <h.' ev- ~at gunu ıç•n, kılıçlarını bili} or. 

'~. tilnuakat hu t ahı ıiı i.ı 1 ıuıden Faz ı nskerllğl.nl bitirerek o· çoba:ı clkoymuş. Tahkikata b:ı~lan.. lcrunemiş erkek VC' kndınlıır nnı- lar. 
~ tnitlıt n Bartlıırm:ı. Fr.ıu- ı mUdd-?~ evvetU ırazıl ;ı.::ngln MUker. mıştlr. smdn olmustur. 927 den 939 sMıc- Ha mın canc•\•ine el J·oynm::ı a-
~ ı;,0,_:~<'n_in Jn<'nfnatle i- 1 vine dönmfi§ b;· lt'enç kadmla evli ve Fazıl Engin bugün adll\"cyc lt'slim sine kadar 12 ıst'nellk bir rnlidde>t la:. da, . lb"'ttc bu hakih1ti gör • 
'4<lla{l11ın1 ı;öylcl!l:-1: rem adın~ibidlr. edUec"'': \·e ::ığlebi !btlmnl cUrmllmc;'· 1'A fında t vlcnmc miktnn 12,500 muşlcrdır. Gün gcçtikçt' savaş 
iı:tq • bir çocuk m Tabirin gell ı!ııl hut k.:ınunun:ı i.ıre h m"" nt:ırccz.J miktarında nrtnm;trr. ~udullnrı gel'i"Ji} or, ku\•vct dn-

l'lıiııı hır LıbriiU - Fran- Ancak )ı{Uken'C. kendisiyle sık ııı'> ınnhkcıncsine sc\ k an rdt muh keme Bu artış yilzdc 54 miktnrıııd.ıı- gılı~ or. Dar bir oluk içinden gc. 
:q le 0~"8.lı.ın görmediğimizi iyi karşııamaroı1~;1~ştrr. Kadının bu aıtn: ııımacııkttr. dır. <'~ su.:. &-rt ~ır akı:,la koskoca 
~ ediJxn ·k bu bir kf'hanet kavgalara tıaŞ rılışmıılita olduğu ---------------------------- bir dcgırmenı di:inaiirdiiğti halde, 

'l?nıelldlr Mllnine sebep ç bar ua· e· •• 1 \J" d•k• 1 • d 3 Y.'1!. ~U, btiyilk YC geniş ıbir yere 
~ile İn~ltere ara· EyllP kontropJAk ~~~ri:.::;d:ı ır gom egın 1 iŞ erı arasın a dokulurse, Vaprai;'I bıle siirükli-

.lll be betler amlral Dar- taJ>aııtsı Tahlrlc . ş d anıınw yemez. iııııe ;\"aııatmdan ,.(, bazı NlhıYet artık 1toc:ısm an · gUn K • k Yayılan ordulann dn, dağılan 
~.:::n İngJJizJf'r fa~ ğa karar \0ercJI :Mti)<C~~::z g'~~; 1' J o c as 1 n a e r o 1 n aç 1- S~~arn OOn"'('YCll bir hali vardır, 
t:.'llllak ın anındanbcri git- bir yıı,md&kl çocu~ .ııına vcrı ,ı; Dun muzaffer hücurnlarile kıta. 
~ hır ~ır. Pakat. bu so- zeynebc akşama ,~bad ki e )tıııırını 1 • d k ları san:ıanlnrm, yarın belki de 
~lı}ıarp ~in silahlı blr ihtf• {jzere bırakffilŞ \•e C'' J~adıD. onalıtarı ra n b 1 r k a 1 n ya a 1 an d 1 l<~ndileı:İni konımağa ibilC güçle-

:"fl bı .. n1.arası ar~etmcsl- topııyarak kııçmıııtır. rı yetm.ıyecek. 
ter del'a'<.nıryuc-ak bir takım bakkal Basriye bırakını•tır ı r<'" işi Barıs sô.z.ünu oıtaya çrkaran ~.,. gund{'ıı ı;ünc ortaya Fazıl Engin aı~aın c\ ~c. karı. Kı::iırgnc!a 4z numaıaa:a olurnn Nı· ve hakkında tanzJm olunan zabıtnnmc c~ıl 8 

bcp İfltc budur. Bıında, 
• bl ı• nt vapıııc ı v1 d ıı h u dunyanın kalbini ka.zruımak, h"'r-tıı L: . anlamı} ve tn < ·' • 

1 
ı-·ıızıJ gAr Jcıı.ı:kandıran adında bir ka ın cı emen c rmllme§hut mUddclumu. " -~ ltlı\'\ ·;llt<'rey<' hamsı t.İ· suun ınacer:uıını .ö(,<T ı::;~ırlt :;dıp gör· dün s~tıah lstanbuı h::ıp1ııhan<'sindo mtıığfno verllmlştlr. Kurnaz erolncl ===:===============~~~~;;~;;~; 

te 
1 

t olarak ,:ıl•m»J ..,._.,.;n bunun uzerınc T mahkum bulunıın kocası Vedat Işık... kadın ııorguya çekildiği zaman demi:;· 1 1 
""(l('n aurı ıı. a. u.ı,,-ra- mUş ,.". cocu .... u· kandıranı zıyııretc gıtmış ve en • : G C' N D E N G o· N E t~.: rı den t • ·b f • ,,,_,- k dLli tir ki 
ı dl'ıne f(: ·,,J!iırl.':<lan güze "- ,:11ptığııı doğru d<'!11 ht'm 0~ c. ne btr temiz gömlek gcUrml§tlr. - Gömlc~ln dikiş yerlerinde eroin 
~tlcenı ktır. lla1bukl Fran- uz vat. :MUkerreme söyll 

1 
h eyi Göınıek gardlyanlıır tarafından lnco oıduğULu bilmiyordum. Gömleği yıkat '-:::----- - -------------

llaıına: ncı f<:lrtlıı.rını ya- :ıne dönsün .. .!r'lli•tlr. F:~~·cl(';rglni bir m.ıaycneden gcçlrlllnce. yaka vo mak \lzere çamaşırcıya verml§tlm. Evlenme ay~arı 
t,.;" ~ I • . harap ı:ransayı unutaeağlll' ve karımnı omuzundaki diki ıerın haddinden fu· 1 Meğer anuruıa eroin koymuşlar. Ha· I 
•i:°'ll eh.... lazi ın bir tedbir ola- d .xyıeml.§tlı. aö> 1 kab:ı olduğU gurlllmüştUr. Dikişlcr 

1 
bcrlm olsa hiç kendimi ateşe atar mı. 

• "lll ti .,... h-u e 1JU ı MllkNT(fll" a B U e1tn
1

• r. •~('kahat Zül- 'l"ü!r bU sözler nı k r nıl sökUIOncc içerisinde bt'!I gnım kadar yım 1.. yazımın ba<j]ığını oku. 
sarctini gostcrmi olunlnra, he
]~ ra.z 'c sonbahar me\simlerı, 
nıçm bu kadar tesir ediyor? 

~t hSen haraıı JoTaıısayı . ...ını temin ctrrıl>< n ~ü er • ln rıknı' tır N~r be~lnci asliye ceza mOddel· yanlar, LoJanan Hekı"m 
~ ..... arp f 

1
A k .rilk ııycce&- cro ,.... ~ 1 • ran e a etin<• sU - ata tıaşlamıştır. B nun üı:-.rlne NlgAr yaknlıuımı§ umumlllğlne teslim edilmiştir. gıbi bir makale ynzacağmu sa• 

•rıın !iayr iılarc edenlerin ara.ın t dlln a•·şam il.z<•ri evine dön --u--------------::--::---:--:-------- mrlnr. Meselfl gençlerde, ortn 
a-;Ja, menfaati yok· Nlba~e Fat;l~l' GelenbC\'I mcktC B t h Kırık bı·r şı·şenı·n yaşlı kadınlarda ve umumiyetle 

e ı,._ ınek tız.,rc n Fazıl Engin Jtar- ı"r a ırsızı dul '"ll~lrlarda r..vJenınc avla .... "ıı u;ık binin iinUn~n geçe in ... eıdığlnl " " J • ... 
"'· ld~... 1ınınclan ı~c Fran· . 

1 
Mllkerrcnı .. k d ~m. hangileri oldui'Tu, olabı·ıece-

.. ... tnut k aıdan Tahir e k MUker· k 1 f \J k - ,... don •arir• safa so • 7 anıarına gidere ya a an"I CI ar ıgı aza gı veya oımnsı icap ettiği hn.1'-
'ncı ıt:ıaıa ile, iislcrlle Al· görınU' ı:e Y dönmesi için yah'ar- U 4 kında tıbbi sarahat ve lüzwnlar 

llı~ıı.: bir Jm, \et haline reıne tı.ltrıu eve MUkerrem kendi- göstererek etri.flı bir m.UIJ8ha -

t 

ıt:ıt i iktimsmdan de· mağa başlavm.~t~: . ... ırtea ı-tJCA: J{eıı.ımı>a a<ia, Hacrhilsı ev m:ı- KuÇilkpazarda oturan 12 yqm- seyc girişnmk ga" retı·ndc oldu-

! 
-d ce ... ~ d & • Al. dmda bir da Nlvaz.i <>ğhı Hikmet Tokscven " -

8fDC ·~ ım kocam eo1•· ballesind(' oturan 1 • a . . " ğuma ihtimal verirler. Halbu1ci 
"ıtıı.a, • . r·ır .,_ ,Artık sen b('n k· b h ıvardakı hır adında bir çocuk, dUn sokakta oy- -'·--
• <f .. ı.'.. ı ll\\ et l<•rın ı ı i \"C Tabiri göstl'rere • çingCDC dlin S.'l :ı t mıı.Mu.dmı bu değil... Maksa· 
t ~· uıı.rlcı bir Iınrbi z~- sin ... denı ş Tablrd·ı ,. direğe b~lı bulu.nan Ah~t't adın· narken ayağı kayarak yere dUş- drm, son yıllar içinde, mcmleke 

... ıı <'ılıunn:tl•Uıdrr. " - ~imdi ı~ocaın ı da bir arı:. bacının beygınni çal- milşttir. Çocuğun sağ bil ği yerde timizdc, cvl<.'ncnlcrin saUT<I.• ~ 
\ ... n sazıcrı fl,1\'C' etıni{t r. •·endisinl bulunan kmk bir §lşC'yc isabt't ~ ,, ~ ... -tı"t-1 na 'ntan Jıarieind<'- bUndan runrR ... rnıştrr. r cderC'k kcsilmJş, ycti,cıenlC'r tara- 1 ~aldij..,rma dnir Ankaradan ge • 
ı\ ,, ıne!>"''S. Snrh·C' ,c lşte Faz.ı 

1 
deki ıuıııaP bıçıığı· Ali çaldı"ı bc)"tlr·n 'ulan eın- len. bir.h:ıiber üzerinde küçuk 'l<a.~ ı • d reK ıı:r.cr n F • ad~ Bahıi"·e fından he>mcn Ş~li çocuk hnstane- ik _"' 

• 
1 

'· i nılistnnlC'IH• im· kaybe e rıne nt• mı .. trr. 8 - de olarak Kasımp~ " i k ld 1 ı t;uılıl yapmaktır. Dün.kil ak-
11 t . ,.c uzcrle .ıı..n · k b·r bck"t s nt' n ın mIBtır. 

Q 
1 

! aı rı Pl'tcndcn zi- 111 çcl-"!l11~ • ııruno:e 1<açt..,-· caddesinden geçer Pn 1 
" şam ~a1.ctelerındc gördüt;üm bu 

tı ti; h rsı "t'nıı•ati gü~· kat Tahir tehJıke~1~k rrenı! yakala· tarafınd n görtılmiı tür. Bunun Otomobil kazası }!nber, mt'mlcketimizin muhte -
ııı.ıj Un l< ını:. ül I· nın"-:ı- dan Fazıl e·ıı~e~~. bt< ;c cınrb<'siYlo UzerinC hır"IZ <'~girin yul rını b·- Fındıklıda oturan Rıza adınd;ı lif şehırl0rinde, en çok h:ıngi 

tllıt ,•t:ır<Ja l<'<'nni ilP Jıa· ınr" v• c,ve :ı raJcarak kacmnıtı sa\a§mı ada birisinin 7 yaşmdaki oğlu Mu.stara aylarda <'Vlenme arttığmı bildi-
~·' ·ııı ·~t· , lırıı ôı ... a gcr~k· ~ E \B yakalanarak B"rnrıu C"il milml'§· Mutlu diln Ml'busan caddesindC'n ı~r<:'k bılhnssa di)Ordu ld: "Js . 
. ""il •ıu =- .. ıeg"lldir. .u - hut mahkrm<'5in<' \ f'rilm lr. geÇ<"rken 2044 numaralı otomobl- t·ı b ld 1 

\ lııgır 'nziHtl iclrtm l't- tutmak miin'.•t'.ııruı ı da tı«'niiı arıı· • n u a <.'n <;O c yaz ve sonba-lsı ' u ııroııa~nııda un- ıi :retlcr«' bakno k.1 1.Mınotıer bir Hı~ır.Iıktıı.n bir hn:>li sabıka: lln ıındmc>sino maruz knlmı.<ı ve sol har a:,·ı rında ('V)enilmcl.troir.' 
' •ıı tı ı' tan sası ill' <ili Gol • ~ k oının a J ııı bulunan dnt;C'ne muhn~"mrsı dl7Jnd<'n y ıralanmrştır. Gl'çım kUlfctleri. cocuk gü. 
'ti .. <ıır.;, kar 1\7 t.<'ll'<-r- ~~;~11!'~~ foıı,illı harl•inl :11 un 1 sonund,\ 9 n\· hrf mahkum 'c Çocuk tC'daYi altma alının~. şo. 1 ı ültüsü, czcüml Jcnyn:ına dırıl-

\ lıı(~~ı:ınt '.t •uir'ı·r. Guıılin l. ru:ı E" 1 hcın<'n t " ''kif olunmuştur. för yaknlaıım~tır. tı-ım J41 ıze nlnr.ı.k evlenmek ce. 
,- ... ı ~(irnı ıyo • ~ADRİ ERT .n 

'~l"t olun ıııi)·ı· Mn- -
J4~itı aynı sekild<.'dlr. :su
~-<~t <'r~ taratınıl ıı i ... ~a· 

b 
eıer . • 

lt- te tarnfında.n ıl~n 
~ b klir olmsktmı dalın 
~J~ una rnukatıil dci Go· 
.~iJt' tıkınası il<' Suriye
~ları raı, PPt<.•n '(' dö Gol 

lı• rı:ı arusrnda halli ı&znn 
lır. anzarasını arı.etmcğe 

... ~(' içt 
:"! a ı rı (le Sun•'C w·r""' 
ıı ın ·' • 

d rlı-rı 1.()aratorluk ınü~tem· 
" llz(, ~1rine yaınlacak tc· 
ıı ht~ndl' düsünülınesi 18-
~ ~r!{ nıevzuılur. \'akra. 
lQ;;t~ 'c c~nubu , c hat~ 

~ "htı ·c 1"r tara fımlan teh-
1' Gıli:('\( bir va:1.lycttodir. 
t ılt'tı'~ c.ldc <'dllemi~en 

da l<-'rn.in ««lccek tııazı 
~~e:~\"cuttur. Jo'a.kat me· 
~l il' Suri~·e davası o-

<'lıtıek ~limkün dc-
l'"'-11~ l 
~\arrar~ıa<'°.ık bir ter.a,uz 

l j~ _: ... J.<'t temin eder. 
Ilı 1" lttı Uka.bil İngiltere ı\1-
iltt"rı~ak etmiş bir }"mn-

, b'a ine ~·apacllğt yar
~ltna11 katnı.,sı tıir :ıa.nr· 
liı le,.. ~a ile it tlfa"d t>den, 
""'- • •ııı 
"""1Jirıe 'e donanma) ı .Al· 

!' 'eren bir Fran1i& 
'-' 11.h· ... J • 
"'".. \'e • '..Y Ul'Ula Hrmı-, 
!\ ııı l>ek b(•yle bir zaferin 

~ll\af hıahdut olur. 
ıta fak dahi olunsa hu

ıı hir l l'lnrf \ c inkişafı ba--

1)1 doıa laf er denemC7~ Bu 
llJıali l ı lngiJt.erenln Fran· 
'~ " ~hnayı anu etıne

l'be .. o"'l·Ur. 
\lıtb.l"l';:ı.ı-ur<.'ti ortadan kal
~ ltıf\\Zlle aı-trk bir tnı::tllz fcı. 
l""> t, u hahsoinuı.mak 18.-

~ Olsa 
• to> ıı h ' olsa flii Gol t.:ı.· 
~lll~ı ar«'krtl<'ıi ~iiı<' ı:ıı~ 

l:ı.y, ~o Golün hıırekctle
Siltorcyi muhatap 

- 11 -
· de bulunduğundan ~ep. 

~~ckt~r? .~~~~h'da uğr~c;tı~ S~lta~ 
keWJll. tı ı. . ·ı"'ct çev1k hır delikan 

kotltırır. Kendı g. J ·d· .. •ından Jcaçar. ..,. 1 k~vga JnC') .u• • 
Iı olmak a. "' ' w "ll czider. Gece e~ı-
sigetv:ır yoluna do!sır.dan )ine gelır, 

· a·11a:r 8 •"' • • l ·,..pp orrn · · • . . pa='-'a ışı uzuı 
5ıı .... v1 • (,eltp ac 'f-'.I L,.. .. 

kaleye P:\rer. ı ıa01an meclisin.de.~· 
bO)'lu an.::tn,.,ı . etli Gazi ~ sevındı. 
de vardım. I.Za~. ~özüktU.~tcn ... onra 
Ve bu beoerı~~ı ı~kınlannın ileriye gc. 
Qsnıaııı, kCn 1 ~k bir C,aha yanından 
\e.nıeriı den .:aya • . . . 

ırmadı. . kn.ptığt gıbı ceuı-
ay suıtnt ise çett~~u bul~_r· .. sevinclc 
~i Jcar:ı.;tırl!· ın tora götu.rur. 1ınpa. 
~ıcrJY<lrak ımpara ürn3J1 cağırır, ın~
rator yanına. tere Uınal1 kiğJda bif 
bu eline verıı:· ~re 0 sonra lbu mektu
keTC göz gerdırdikte ta.rafından serdara 

gasan Paşa. . pek öneınli f}('Y· 
b:!n c1eriJdiğin~ ve ıeınde oklJ1lIIlası doğ'ru 
fe';.° olduğu~ içın ~ı~atora söylediğin. 
oıamıY'~cagıhn~tvet ~erler, mektubku '?" 

çsdırı a • arntora. ııe zı. 
deıı ar yazılanlar ıın;. ~i ve öz sırd:ı· 
kurl . h .. t ,·erir. Mat. OŞ :ı.,akere'-'<' 
•ade de ~.... · • çağırır. m..-. J 
~' tan vezirler:ını önıer .Ağa esir1.:.rl.:ı 
~ı 0 ;-.;iba)!t't . · ;ı,..cm, rrk. 
'il"c:.Jarlar. • -~· : .. ,. hepsının "'"'""' - d 
~ ··fl(feruı ~ ö oe or u 

her ne go ,..rdar gelmetclen !1 _,. lfı 
t 
wına \'C !"<: • h--ıek ~.evırtnıt:J\ • 

ıg f• ... a bır eııu • V f!Üya 
nun et.ra ~- Jc--r verırler. e h 1 1ecegıne .... •· · olsa a -
zırnge ktub eıteri~-~~S:teri fi7,erc 
hu ıne .. ola.caguıuo-n. ::...mr bü . 
leri pe.k gııç • ]ıifnnıetıne lb:-y_:;:, t 

rUhanı ıneKı.L&W.. u 
~~pak f ::Ckkiirler!e bedr::f~ ziyade i\. 
) u . sultata rirl""'" 
tup getıren bah'"~r ,-e ~ · 
tifa.tlar ecıcrler. ~ olanı biteni 

~4'f ~n Qaz1 Paşa ~ 
Beri tar.u--- bUn düşnlana b~ktıgı 

öğrenince nıektu . in 'birkaç gazı ~le Y_e
t ·rteri anlaJJlak ı.ç a (fl1ir verdı. Gıt. 
~~ ........ 1 olan o.sın~., iki eıeir tuttu· 
nı _.... --"ınlaru_.. lbunl . 
tiler. kale Y"" getirdiler. Paşa arı . 
Jar, hu~~a biziı:n ~ok dostumuz var. 

- tç.ın~ 

dır. Ha'ini?.dcn iyic." ~:ıberim~ vnr. E
ğer ynlan söylersenız sıze en agır ce1.<1. 

yı veririm. 
B~inıt"ıc •le istintaka başlıyarnk or 

dud:m Iı~vadıs sor<lu Esirler nıC>ktub 
nır.d jı>P·ni ordunun etrafına ht'ııd k 
G~' irm<. ' için dclla.I bağırtıldığını ve 
:=-. ıac.ırlarm çadırlarını bırakarak db.rl 
rnna da~ld1klarmı bildirdiler. Pa.c;a 
Macarl:ı.rı~ knçl!lını işidincc scvıncin. 
den ağlamağn ba !adı. ama hemen ~u
ruınunu deği.ştiriı> hilesinin cscrlcrın. 
den bir hile dahıı. yaratarak. Macarla 
nn giiya kendiyle miiltefik olduklann. 
dan dola\'! gittikl..,rinc çok tasalarunı~ 
~t;ründü: Bıı ~avadisc i~ıy~ca.k ol
dtı . Esirlerı hır daha. bır cl_:hn ıstırl<lk 
c-tti. Mac r çadırla~mm ~ag~a o}u!ı~.u 
!'!unu kl'ndi f.'(ozlcrıle gorduklennı us 
tiıste ..,c.minlrrle temin eder..'l• söyledi. 
!er. Paşa u. kınd1ğı ~ostennclık kızgın. 
!ıkla: ··kr.r t 

- GctirdikJ('ri kara habere mu cu a 
olarak bunları idnm ediniz! .. 

Di} erek heriflt'rı cellada teslim ettı . 
Kara Ömer Ağa yine e irlcri ccllflt 

f'linden kurtardı. ).lacar seyislerinin a. 
rasınd·ır1 gccirdi. 

- imparatora benden selim edın! .. 
:>.Iacn.rlar orduddn dağıldıl:ı.rsa. da ~ 
yakınlardadlrlar. Gördilğüniiz asker lıı 
le onlarla ~eldi. MektUbu götüren. a~a;n 
kaçmı~. Elbette işi ~rdara bıid!r r. 
Yine tskcnder kethudarun, belkı de 
Macarların firannn bakılarak serdarın 
kendisinin gelmesi kararlaşmıştrr. Uyu
masınlar. 

Sözleriyle esirl<'ri kaçakmış gibi salı· 
verdi. 

Herifler ordularına giderek gördükle. 

TURK TARiHiNiN 1 
BiR KAHRAMANLIK 

DESTANI 

---------------~ ı inı aı zettilcr. lmp.-ırııt.orun te'ac-,1 bu 
kat daha. arttı. Ömer Aftay::ı ha\ ır du::ı 
l3r etti '"" Matyoşla müzakere" ederek 
"rrdrr :ctı~meden kalenin zaptına <'ar<! 
o!mak üzere yaptıkları hendek kn·ı ına 
hır iki gun içinde otw. b ~ kad~r t • 
hiyc y&paruk Kaıüjc iizeı ın gecc!ı 
gundüzlü heş altı bin giillc- ntmngn r:ı: -
lndılar. 

füılc ı1<.' ordu bu turlu tcdb·r er w 
dbviı,melel'le galebe calmaya calı m k. 
ta olsun, beri taraftan Knrapt'"<' ;ı t mel, 
tubu dü~man ordusuna bıraktıktan 
sonra. doğruca Sigctmra d r , orada 
bulunan y niçcri tej'.;'lJlcnJerinı vanma 
alarak. serdar ordu una varıp. Y<:'mı 
d H n Pa~anın hl• .. uruna çıkar. Ka. 
imin hnli karanlı!t o u u"u ' dad 
olunmadığı surette Km•i.i" 'cJrn gitlık 
tt.'11 b.~ka gerek memleket, ger1.:k ordu. 
ea pek bliyiik zararlar cıkr.cnğmı so} 
ler. Bunun ilzcrlnc s rdar orduda bu 
lunzın yükS('k komutanları lıuzurunn 
alarak Kanijcye imdad için rarc nrnştı 
nrken Celfıli bozuntusu 1 ır takrm ha. 
şarat yine refcr vakti gcçtiğ'indcn ve 
hava soğudui:ru icin a kt'ı c;ıkarma,nır 
imkfmsızlrğlrıd!:.n bahsetmeğl' ba la
vmca. Yemişçı Hasan P.ı ·ınm yaradılı 
"mdaki kibir canlandı, bUtün as1ter 'Uz 
cevirse bile kendisi k<:'ndi t::ı.kımile Kn
nijenin imdadına gideceğint' nndiçti. 
Askeri çaresiz uydular. 

Serdar ordusunun SigPtvara ~ eti~tı. 
ği sırada idi ld Kaııije t.araflnrınd.ı 
sert bir soğuk çıktı. ''c iıç a\ danbcrı 
havada bir parc,:.a bulut görülm('miş 
ken - biı'Cl"nhirc bela seli gihi yağmur 
vağmağa başladı. Hemen o ~ün aksam 
olunca soğuk bir kat daha artarak ,a~-

Bana kalırsa ynz mevsimi 
~kiirl~ yalnı1Jr!mı en çok 
hısscttiı;en. mc\'Blındir. Bu ) al. 
ruzhk lussı, daha önceki aylar
da başlar ve gurn.- in hararetı 
arttığı; tabiatin. guu>Uiği, cıvı 
civil içtimai kaynaşma Qühr.ıldı 
ğ~ miltcakıp avlar ıçlndl' h • d 
bır dcrcooyi bulur. 1çtımai kav 
naşma, yinnuıcı a rm i.nkışaf. 
l~r?; bugünku renk renk, bi ım 
bıçım t neV\ üleril<:' "yalnız ın
san" n, yalmzlıi; u bır kat d 
ha derinden duyunıvor. 111<' 
bu ) aln~ık, s IM'lerce, aynı 
durgun, uzuntulü haynt i<:inde 
tekrnrlanarak 1 k..ırm canına 
fak dedi mi, lbir lıazıran ve} a 
t mmuz ort .. ında zlcrini ka
p_nyıp "'er <>lın i ızdıvaç!'' deme. 
sı ı ten de~ ldir. 
Aynı du üne" t.ıt7.ıle, sonba

har mi'\ iminin. t'vlenml'k ist<' 
( Llıtfen sahifeyi çevirinz) 

lllK!ıIET '/ıIUNIR 
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v·şi kabines· 
Haklanda İngiliz gl:.ze
telerinin şayanı dikkat 

neşriyatı 
--0-

lngiliz ere kim 
dost im 
düşman 

Londra, 8 (A •• ) - De;yli Telgraf 
gazete ı V ygandra D~rlanın hCl.11 ge_ 
çtncm mcltte olduklarmı yazmakta
dır. :Maama!ih gazete Vcvgandın Vl· 
inin haltı h reketine uymalc htı'SU. 

sun çok il rt sUrtıklendlklC'rlnl tah· 
min etmektedir. 
L'ğ r tar.Jt.uı General Dentz'ln 

İngiliz ablukası yUzllnden aç kalem 
Franııa.nm Almanyaya Jtarş:ı a!yııseU· 
nl değiştirerek yaşnyabllcceğl hakkın. 
daki fesatçı sözlerine işa:-ct eden gn
zete, i'raruıız yiyecek lmynaklnn Al· 
manlar tarafından yağma eJUmedcn 
evvel lı::gillz ablukası bUlUn dllnyayn 
şamil lk~n b le Fmnsanın yiyecek ba... 
kımmdan kendi kendı!le vettlğlnl hıı
tırlıı tmakt.ad1 r. 

'I ymls gıı.zctesinln Fransız muhar· 
riri de Vi ı ndamle.rı hakkmda. diklm.. 
te değ r bir m.ı.lınle neşrcderelt Vcy
gandın unla~:ıLn z bir n.ı.o.mma halin· 
de kaldığmı yazmııktndır. 

Muharrir diyor ki: 
Vcygand Fran.sanm mi tteflltl olan 

İngiltereye karşı harp etmesini lste
memeEl mUmkllndür. Veygand her 
halde Uir ki. Ustadı olan Foch hayat· 
ta olııa.yd• hl.ç bir zaman böyle bir Uın· 
neti tasvip etmezdi .H"r ne oıursa oL 
sun Frar. ad3 şimdi VeYWUld htuA. 
dllny m hür tini muh~aza eden 
yegAne şahsiyettir. 

Darlan hakkında bir tabın yapan 
muharrir, Anı ralin bidayette mütte· 
fiklne ihanet etmek niyetinde olmadı
ğını ve ancak Almanyadan daha iyi 
ııartlıı.r elde etmek lçln çalışmııı oldu.. 
ğunu zannedıyor ve diyor ki: 

Fakat tehdit ve rlyakılr ncvazl§le· 
rtn deva.mı tazyiki altında Darlan ken 
dini ruhan ve bedenen galibe teslim 
etmiştir. HJtıerin, "Alsaa _ Loren,. 
den ba§kaca bütlln ııtmaıı ve §imali 
prkt Franeayı da Almanyaya ilhak 
etmek istedlğ!n1 Darla.D çok ly1 bilir. 
Ancak, §e~S!zllğe dlŞD{lş olan her
kes gibi o da ibıınetln t!ll ziyade isti· 
f de temin ed nine baş vurmaktadD'. 
Diğer V -;t aı.ıamıarı arasmılıı malL 

ye nazın Bout.blll!er tamıun!le vicdan· 
tıız ve tnırtllz aleyhtarı bir kimsedir. 
Ya.ptığı malt temlzleme ameli~ m\ln 
hıw:ıuı sun'ldlr. ÇQnkt1 muraflan 
tevazün etUrebllmlşse de varidatı doğ 
ru olarak tahmin edememl~tir. 

Adliye nazm Bartheleml'ye gel!nt!e 
bu da zamnr11 uyan ve yalı!ız mevkil· 
nl muh~azıı. eı.mek istiyen blrldlr. 

Buna mukabU ycnl 15 vııtıyet.1 teş.. 
kllAtl ndırmak vazıtestn.l deruhte et
miş olt>n Rom r İngiliz taratt."\ndır 

ve nıuktedlr blr zattır. Şu kadar ki, 
"nzlyt'te göre pren.:.iplerlnl de feda 
edeblll". 

Yahudi i teri fevkal!dc komlııerl 

Vall t ise en mU!rit mllrtectdlr. İkti· 
dara geçtikten 80il?8. Yahudi aleyhtar 
l ğı ayrt tabU blr tarzd!\ inldp.f eL 
m tir. 

Muharrir &özlerini şöyle bltırmek

tcdir: 
Suriye tayyare :meydanlarını teslim 

rden Darhn §"llphesiZ vnkmdn, Fran
ız mllletlnden key.tlycU 1.Gtlfsar et

meden, l<"'n.!'"a \'e Tunusta da Alman· 
lara başka llsll'r verecektir 

Loudra, 8 (A.A.) - HQr Fransızla· 
nn Lonuradakl umumt kara~tıhmda. 
Surlyeı:ı kl inkf;ı&t hakkında şimdiye 
kad.:11' ili" bir lubc>r almmııdığr ve Su.. 
rlycyc giren HUr Fra'lSIZ kıt.D.larmm 
hare U karş: dB Gen raJ Ycygan· 
dm hattı hareketinin malOm olmadığı 
blldirllmektcdlr. 

S ubeye Davet 
nc,ı1rta .. Aıılrerllk 811bctitndM1: 
Şubemize kayıtıı 297 doğumlu 5. 111· 

nıt hesap rnt'muru Mehmet og-lu R.'l.
a•m (323-13) ve Yd. fstlhkA.m tcğ· 
meni 316 doğumlu Sadık oğlu Ka.mı.J 
Rarr"ı. (23~77) in nck kısa bir zaman
da ,ubeınlze mürncaatı. Etmediği 

takd r~ hakkında 1076. sayılı kıınu· 
nun madd"'~ mabsu una. göre kanuni 
muam le yapılacağı ntın olunur. 

Sllahlanma cereyanı 
ri ~deHeni ıor 

Tonluk bir gemi denize 
indirildi 

\'aı;tngton, 8 (A.A.) - Senato şef· 
lerl, EilAhlanmak prograınmm tntbi· 
kinde müşkül!tn maruz lteımmak do
lıı.yınlylt' bahriye veya harbiye nazır
ları tnrafnıdan lüzum g6stc:ildlği tak· 
dlrde her hangi bir fabrikanın idn.re
einl nUk{lmete devr için ro!slcumhura 
sala.hiyct veren kanun layiha.sının sil· 
raUc .ırnbulllnll kolaylaştırmak husu
sunda m• tabık kalml§lardır. I.Aylha 
Po.zartt-sl günU senatoya gelecek ve 
dcrba.I mtı.z.ıkercye ba§lanması lırtcn0-
cektlr. 

* * • 
Oamden, "Nev • Jcrsey" 8 (A.. 

A.) - 9 adet 16 plLSluk topla mü
cehhez bulunan Southdakota zırh
lısı dün Camdcn'de denize indiril
miştir. ~ inşası 13 milyon 
sterline mal olacaktır. 

Bu merasim m'ünnscbetiyle söz 
söyllyell Birle§i.k Aemrlka bahri
ye nazırı albay Knox ezcUmle de
miştir ki: 

''- Dünyanın bugline kadar 
görmediği en bliyUk deniz kuvve
tini tesls etmeliyl1.,, 

Southhakota zırhlısı Northcara
llne ve Vaşington zll'hhlannm sr. 
ntfma mensuptur. 

Crunden tc>zgıihlnrmda diğc-r 
harp gemilerinin inl}aa•mın inkı
taa uğramn.'\ma mani olmak Uzere 
tezg-8.h!ann diğer kısnnlarmda ça
lışan işçiler, merasiM esnasmdn 
dahi çalışmalarına devam etmiş • 
lerdir. Ancak yemek tatilinden is 
tifade eden io;çiler merasime işti. 
rak etntişlerdir. 

Amerika 
F ransanın notasına 

cevap hazırhyor 
va.,mgton, 8 (A.A.) - Harici_ 

ye nezareti Vl§l ile Vqhıgton ara 
smdtdd mllnasebetler hakkında bir 
kaç gün vvel alm:ın Fransız nota
ama verilecek cevabı hazrrlamak
~dır. Hul tarafından Fransa hak
kmda yaptlan beyanat bu cevabın 
mahiyeti ha:kkmda sarih bir fikir 
vermektedir. Umumiyetle kabul 
edlldillne göre Henri Hayo'in .. ..u. 
ma gilnU yaptığı gibi harclı:etler 
notayı haflfletmeğe muvaffak ola
mıyaca.ktır. Çünkü hükfimetin 
Fransaya veya bugünkü Fransız 
şeflerine karşı sabrının tükendi -
i:'ini gösteren biJ"Q<>k alfi.mctler vnr 
dl1'. 

.Müteaddit haberlere göre, Bir_ 
!eşik Amerikanın Vlşldeki sefiri 
Amiral Leahy'ye karşı eon zaman. 
!arda beklenen nçrklık gösterilme 
mb:jtlr. Ve Vlşinin hattı hare-keti 
nin Amerlkada yanlış anlaşılmak -
ta olduğu hakkmda Fransız mil • 
messilleri tarafından yapılan be.. 
yannttan sonra Darlan tarafından 
harpcuyn.ne beyanatta bulunulma. 
sı Va.~"1.onda infial uyandırmış -
tır. Huliln Fransız sc>firi lfaveyi 
mrnrlıı. viı.ki tafoplcrine rağmen, 
kabul edecek vakit bulamı:unl!} ol
ması da manidar telakki edilmek -
tedir. Bu mUWtat pazartesi günü 
yapılacaktır. HülUn sefirleri hak . 
kında bu suretle hareket etmesi 
her .zanl'uı vfıki olan bir gey de -
ğlldir. 

Vaşingtondakf me:rnurlann hat
tı hareketi, Amerikanın cevabı ve 
rlldlği zaman Vişinin Amerikan 
hattı hareketini veya Amerika hil 
kümt>tinin son Frans1z icra.ati hak.. 
kında ne d~Undilf.'ilnU yanlış an • 
lamak için hiçbir ve"ilcye malik 
bulunamıyaca!;'IDı kati surette 
gööstermektedir ve Fransanın 
hem Almanya hem de Amerika ta. 
rafından dostlar idamesine intizar 
edemi.ycceği açrk su~tte sabit 
olaca.'ttır. 

GONDEN G ON E 

nme ayları 
ğini tahrik yolund:ıki tesirini 
muhakcm edebiliriz: Sorlba.har 
mevsiını dı". "yalmzlar'' m gö
zünde, tabiatın kamnlık kOOcle. 
rir.ı.de'ki ıztırabını lbüytltur.
Kapalı odalum yağmmfa kanı
çıla.."an camlan veya karla ör
tülen çerc:ev<.leri ardında oca..~ 
başında. '··tapla, tütünle. boş 
ve \lımitsiz hayafterle bir türlü 

·1flm·vecek o1an istek acı-

sının hasreti andıran bezginli. 
ğini ib.ir düşünün! ... Sonbaharda 
gelen evlenmelc arzusu ve bin~ 
netıce evlenmek de bu tehlilreli 
maneviyatı koruma tedbiridir. 

Maddi tarafına gelince, "AL 
lah yardrmcılan olsun'' demek
ten başka bir ~ aöyliyemiye. 
ceğim. 

'IIİiliıJ.ET no:r-:li: 

L<wura, 1 ( \.A.) - H.öytcr Aj=.nsı 
b.tdirlyor• 

1 HUr ~ız kuvvetleri bu sabah 
sa.at 4 de imparatorluk kuvvetlertnln 
de m!lzaheretile Surlyo ve Ltlbnan 
topraklarına glrmlglerdir. 

Bcyrut, 8 (A.A.) - Fransız bqku
mandanlığıllm tebliği: 

.tng..,ız kuvvetleri bu sabah 3.45 ten 
itibaren Suriye ve Lllbnaı:ın cenup 
hududundan taarruza gcçmlulcrdlr. 
öncll iiııvvetlerlmlz dll§maııla temasa 
geçerek talimat d.'llresinde muhare· 
beye devam etmektedirler. 
Şam civarında Mezze tayyare mey· 

dam İr.gillz tayyareleri tarafından 
bomb!Ua.ıımıştır. Hasarat vukubulmuıı 
ise de insanca zayiat yoktur. 

ŞİDDETLİ ÇARPL5MALAR 

\"i"<I 8 (A.A.) - Havas - Ofi b!l
dlriyor: 

Suriyeye yapılan hllcum hakkında 

alman ilk haberler, bu hllcunıun Pa· 
zar gUnllnlln ilk saatlerinde vukua 
gct:ll~ini tasrih etmektedir. Dö Gol'
cular ve İngiliz kıtıılan, Fl..llstinden 
gelmekte idi. Bu kıtalar, Cebel·Drllz'· 
lln C• nubundan Suriye arazisine gir_ i 
m!şh:rdir. Çarpışmalar vukııa gelmek. 
tcdlr. Müdafaa harek!tma. Suriye 
yüksek komiseri general Dentz ku· 
mandu etmcl:tedir. 

~·· Beyrot, 8 (A.A.) - Surlycdcki 
Fransız kuvvetleri kumandaıılrğınm 

tebliği; 

İngiliz kuvvetleri, bu sabah saat 
UçU 45 geçe Suriye • Lübnan hududu· 
na hllcum etınl§lerdlr. Fransız ordu· 
lan, bUtlln noktalarda parlak bir su· 
rette mukavemet. etmektedir. üç İn
giliz tayyarcsl dUşUrQlmüş, mUtead
dit tank tahrip edllıniştlr. Şam, Ha
lep ve Rayak tayyare meydanları 

düşma.n tarafından bombardıman edll
mi§Ur. 

CEBEL DROZDE Ş1DDETL1 
lUUllAREBELER 

Londra, 8 (A.A.) - General Dentz· 
den Vı~lyc gelen ilk telgraflar, Suri· 
yede Cebel Drllzde Suveydıuım hemen 
cenulıunda. §iddeUl ÇUrpl§malar oldU
ğ\ınu bildirmektedir. Suvcyda, Suriye 
.ıe şarkl Üröün arasmdald huduttan 
takriben 8:5 kilometre mesafede ve 
Şc.mm 80 kilometre kadar cenubu ııar
k!aindedlr. 
Gen~raı Denlz'in umuml karargAlu 

Eeynıtt tıır. 

1N01L1Z TAYYAUELERİNİN 
FAALİl'ETt 

KRhlre, 8 (A.A.) - İngiliZ ha.va 
kuvveUerl Orta Şark umuınl karar
gAlımm bu akşam ncşretUgi husuat 
tebliğ: 

İngıl!z hava kuvvetlerint' mensup 
tayyareler, bugün hududu geçerek SU
rlycye giren lngillz imparatorluk ve 
mütlt.fik lruvvetıere tam mllznherette 
bulunmuşlardır. nerliyen kıtalar tızc· 
rlnde karakol uçuşları yapan avcı tay 
yareleri, hiç bir mukavemetle karşı· 

laşmamııılardır. 

lngtllz hava kuvvetlerine mensup 
avcı tayyareleri, bugün Hğleden sonra 
1skendcrlye üzerinde blr Cant. 1007 
bombardıman tayyaresini yakl.\lamıg_ 
ıar ve dn.,urmllşlerdlr. Bu dUşm.an 
tayyaresi, Agame civarında yere düg· 
ml.l.ş ve parçalıınmıştJr. 

HAıtEKAT PLAN MUC181NCE 
DEVAM EDh'OR 

Kahire, 8 (A.A.) - Röyter: 
Suriyedc harekat, ~ muci -

bince devam etmekte~. Dalıls 
mevzuu olan, asken bir hareket -
ten ziyade siyasi bir bnrekettir. 
Çünkü, Fra.runzların1 istihltıs kuv
vctlerine iltihak edecekleri va 
Suriye ve Lübn:ı.nda yarlesmeğe 
çalışan Almanları kovmağa yardım 
cyli~kleri Umit olunmaktadır. 

Harekat, saat 2 de bir askC'rf i. 
!erleme He batjfamıştır. Fn.lı:at Al
manlcuı kovmak üzere Fransızla • 
rm i<;.birlfğinin eldo edileceği iiınL 
di i)i haber alan Kahire mahfille. 
rinde kuvvetin tebnrilz ettirilmek
tedir, ileı·lcme neticesinin bir ns 
keri hareket olup olmryacağı me
selesi, tama.miyle FrruısTzlarm ak. 
sUia.mellne bağlı bulunmaktadır. 

Bu mceele ile alakadar olarak 
İngiliz hükumetinin ı temmuz 940 
tarihli deklarasyonu hatırlatılmak 
tadır. Bu deklarasyon şöyle de -
mekteydi: İngilizlere, Suriye ve 
Lübnanm basım bir devlet tarafın
dan işgal edilmesine vo lngtıtere_ 
nin müdafaasını dcnıhto eylediği 
Ortc.şark memlcketlerino ka.rş:ı 
hücum üssü olarak kullanılma8ına 
mfu!aade edemez. 

Suriye ve Lübnan ha.kkmda 
muhtemel olarak ablukanın kaldı • 
nlması vadi ile alakadar lüzumlu 
talimat, İngiliz bahriyesine şimdi -
den verilmiş bulunmaktadır. 
Frans~ krtaları ile temaaa. ge • 

çildiği henliz bildirilmemişti. 
Almanlamt Irakta.ki İngiliz kuv 

vetlerine hücum için Suriye ve 
liibnanı hava UssU olarak kullan _ 
Ir'l olduklamıda şüphe yoktur. 
.\11:.1 n.~r::ı Suriyeye, hıwa üsleri 

i in lüzumlu c;c~ivc~; n"''.'ln 1 
hl· t r::d, <ıızmrn old •'·! ' l el~ t 

d bürhs.r;l r me\·cuttur. A ı.ıı. 

r.n pek :,.akında H kptC' bddenlı
dl~in" dnir kun lı şayialar var -
tln·. J{ıtelnrın ~,ura~u hava yoın ile 
naklcd'k ki .. i b ... kkmd::ı. da şa _ 
yialar mevcuttur. Bundan başka., 
Alman turist SIZlDalan da ıruı.lflm. 
dur. 

Bu vaziyet, derhal İngiliz ma. .. 
kamları ile General Dö Gol ve 
Catroux arasında görUşUlınUş ve 
bu vaziyete müsamaha edilemlyc
ceği iki tarafda da kararlaştml -
nuştır. Bunun üzerine, tayyareler 
le Suriye üzerine, Fransız makam 
larnu, Almanlan Suriyeden kov • 
mak ve başka Almanların Suriyc
ye grlmesine mani olmak için İn
giltere ile ve Hür Fransızlarla ~
birliği yapmağn davet eden beyan 
nameler atılmıntır. 

GENERAL \1J,SON 
KUMANDAN 

Kahire, 8 (A.A.) - İngiliz ve Hür 
Fransız kltalarmdan mürekkep oıa
mk Pazar sabahı Suriye hududunu 
geçen mUttctik kuvvetler, General 
Vllsonun kumandası altındadır. P11-
zar c,ı:ı.fakla beraber, mutteflk tayya· 
releri. Fransız ordusuna ve Suriye 
makamlarına h!tabcn beyannameler 
atmışlar ve Surlyeden Almanları ata· 
rak lngtllr ve Hllr :ı.~ransız kuvvetleri 
ile l§blrılğine davet eyi •mlşlcrdir. 

t,CBNAN stYASt~TE ALET 
OLMUYOR 

Şam, 8 (A.A.) - D.N.B.; 
ı.Ubnan hükiımetl, n~rel~lgi bir 

tebliğde, Suriye ve LUbnana katF fe· 
na niyetle yapılan gazete ve radyo 
neşriyatını tebarüz ettirmekte ve bll· 
hasını Lübn!lll efldlrı umumlyesJnin 
bir yabancı devletin muhtemel mQda.. 
halesini sempati ile karşılıyacağı iddl· 
asını red eylemektedir. 

Bu tebliğde ezcümle şöyle denmek
tedir: 

Lübnan hükO.meU, Ltlbnanm kendi 
mukadderatı hakkında kendisinin ka.. 
rar vermekte olduğunu ve Fransanm 
memlekette sulh ve emniyeti idame 
edeceğine tam emniyeti bulunduğunu 
beyan eder. Buna binaen, Lübnan hU· 
k(llnett, memleketi bir anla§ınaya 

sürUkliyebllecek ve harp meydanı ha
line sokabilecek mahiyette her tUrlU 
sergüze§t siyasetini red eyler. Gerek 
hük1).met, gerek hl.\lk, böyle bir ihtL 
malt gayri mevcut teıa.kkl etmenin 
vazifeleri olduğu fikrindedir. 

HAREKAT SAHASI 

Vl~l, 8 (A..A.) - D .• .B.: 
Fra':l.SU; nsltert malıflllertnden öğre· 

nildiğlne göre, 1nglliZ kuvvetlerinin 
Suriye ve Lübnana girmelerlnl mUte· 
aklp İngiliz hareka.tmıİı cereyan elti. 
ğl mmtaka, Şeria vadisidir. Huduttan 
hemen biraz sonra, arazı çok dağlık 
ve blnneUce çak gUçlllklUdUr. Mer
kezde Lübnan dağlarını AnWUbnan 
dağlarından ayıra'"l vadi vardır. Daha 
şarkta, arazi daha ziyade çın ve bin· 
netice askeı1 ha.rekAta., bilhassa m0-
törlU ve zırhlı kuvvetlerin harekft.tına 
daba ziyade mUsalttir. Pek muhtemel 
olarak, lngfllz ve dö Golcu kuvvetle· 
rln hücumu. Merj·Ayum•a müteveccih 
bulunmaktadır. Bundan başka, bazı 
hasım kuvvetlerinin Dcranb'dan Şam 
lstlkametlnde harekete geçmiş oldtı

ğu müşahede edilmiştir. 

* •• 
Londm, 8 (A.A.) - Ofi: 
Ak,a.ma. doğru gelen haberlere gö· 

re, li'iltstinden hareket etmiş olan kı· 
talar, Şamın cenubu garb!sinde hu
huttan elli kilometre kadar mcs&tede 
ltuvcltra'ya doğru ilerlemektedir. 

Londra, 8 (A.A.) - Röyter; 
Gece yarısına kadar muhtelif kay· 

naklardan gelen haberler, müttefik 
kuvvetlerin, yüz kilometre mesafede 
Şama giden demiryolu boyunca ~a· 
le doğr.ı Derlediklerini ve pazar saba
hı erke:ı. otuz kllometre kadar bir 
ilerleme yapılmış olduğunu bildirmek· 
tedlr. 

120 ~ilometrc daha şimalde bulunan 
Hums'a kar~ şarkl Ürdllnden veya· 
but Iraktan bir cenah hUcumu yııpıL 
dıih hls&inl veren haberler de mevcut
tur. B•.ı flerleyl17, Beynıt De Trablus
§amın geri kalan Suriye atazial ile 
münaltaldtmı tehdit etmektedir ve bu 
noktalarda?d bütlln Alman "turistle
ri., nfn vaziyetini fevkalade fena bir 
hale .rokacaktır. 

Ba!Jka kolların, Akl'dan Beynıta 

sahH yolu boyunca ilerledikleri de tah 
min olunabilir. 

BUyQk bir mukavemet olmazsa. bu 
maha!lcrin hepsi 24 saatte mUttefik
lerln eline geçebilecektir. Fakat İngi· 
tiz kuvvetleri ne Hllr Fransız kuV
veUerinfn llerleyl.51 burada durmıya· 

caktır. SUratle §imal hududun& kadar 
ilerlemek ve bütUn Suriye sahilini iş· 
gal etmek lAznndır. BUyük miktarda 
Fransız lutalarmın ve ayni zamanda 
Swiyc halkının, Lavalln Fransaaı o.. 
lan Vi.şidcn bu derece farklı olan ha• 
kild vatanıarmm, haklJd Fraıısanm 

davetine icabet etmeleri pek ziya.de 
muhtemeldir. 

Kabre elçlsinln beyamıamesl 
Kah1tt, 8 (A.A.) - ~tere 

hmc9meti namına. hareket eden 
Aehire büyük elçisi sır Miles Lop 
aa.n Surl~re ve Lü'bnanlılaraı 

n ıı:'! 

l.ı E ~ :--"'~ 
Boıı-ı'!.:a:. d man··. karşı 
ihtiyat tedbirler alındı 

HALK 
Şehirleri terkederek 

dağlara çekildi 
Lefkoşa, 8 (A.A.) - Halen mihver 

tayyareleri Kıbns llzcrindcn yalnız 
Y'unanLc;tanıa Suriye araamda normal 
yollanm d ğiştlrmeğe mcct.ur kaldık
lan zaman uçuyorlar. Normal yol 12 
ada llzerindedlr. Böyle bir mecburiyet 
halinde mihver t.ayyarelttl çok yUk
aekten uçmaktadır!:ı.r. Resmen b"ld rD 
dlğlne göre dU~an tayyareleri dUn 
sabah Kıbrıs Uzertndc:::ı uçmuşlar a 
da hiç bir bomba atıımanuştır. mb.. 
rşslılar gehlrlerin dışında yerleşmeğe 

çaı1~ııyorlar. Kendi arzulan lle §chlr
le.ri tahliye edenler arasında. maden 
sanayünde alAltalan olan ve Birle ik 
Amerika hUkQmetinin iki ay evvel 
yaptıı:ı ihbara rağmen memlekette 
kalmıııb ulunan kUçUk bir Amerikan 
grupu da vardır. 

Suriye harekab 
hakkında 

lngiliz harici
yesinin tebliği 

Londra, 8 (A,A.) - İngiltere 
hariciye nezareti, bugün, a.~ğıda -
ki tebliği neşretmiştir: 

ı temmuz 1940 tarihli deklaras 
yonunda, lngiliz hükumeti, Surl _ 
ye ve Lübnanm hnsım bir devlet 
tarafından i5gal edilmesine ve ln. 
giltercnin müdafaasını taa.Iıhlit et 
tiği Orta.şark memleketlerine kar
şı bir hücum üssll olarak kullanıl
ma.sına müsaade edemiyeceğini 
bilclln:ni5ti. 

Bu sarih ihtara rağmen, Vi.'.ıi h\1_ 
kümeti, mihver devletleri ile işbir 
liği siyasetine devamla, Suriye ve 
Lübnandaki hava üslerini Alınan • 
ya vo İtalyanın emrine tevdi et -
miş ve Iraktaki 8.si kuvvetlere 
hail> mıı.lzemesi vermiştir. Surlyc
ye Alman srzması ba.'llamı: tır. V1şi 
hükumeti, Suriye ve Lilbnanı ta.. 
mamiyle Alman kontrolil altına 
koyacak mnhiyc>ttc tedbirler al • 
makta dC'vam etmektedir. 

MUtar<'kP şeralt'ni pek çok te
ce.vUz cd n v n sa.bık 

müttefiklerine ka'rŞI herhangi bir 
haroketc gcıçmeslne ŞCr<'finin ma• 
ni olduğu hakkında Mareşıı.4 Pate
nin son beyanatı ile tam tczad ha. 
linde buluruı.n böyle bir hareketi 
lngilterenin müsamaha ile kal'§l -
laması beklenemez. 

Buna binaen, İmparatorluk kuv
vetleri tarafmdıın muzaheret gö -
ren Hür Fransız kuvvetleri, bu sa 
bah erken Suriye ve LUbnann gir. 
~lerdir. 

hrtaben bir beyanname neşrot.nrlş 
ve mUttefiklnre yardnn \'e onlara 
itimat tUklri takdird İngiltere hU 
kfımetinin yendi ·1e işbirli~'i yap 
mış olan bUtUn milletlerin milste 
fit olduktan menafii olanlara da 
temin edeceğini bildi."lll.lı tir. Be 
ynnname şu noktalan ihtiva etmek 
ted1r: 

Abluka kaldmlacak ve sizlerin 
sterling bloku ile derhal mün~ 
bata. girmeniz temin olunacaktır. 
Bu hal ihracat ve ithalat hususun 
da da sizlere ft"vkalido bUyiık men 
faa Uer temin ede ektir. Mallarmı 
zı memleketlerde serbestçe srı.L<ı 

ca.k ve istediğiniz şeyleri ser-best 
çe satm ala.bilooeksiniz. 

KORTU'NUN BEYANNAMF..s! 

Iittdils, 8 (A.A .) - General 
Kortu Suriyelilere ve Lübnanlı -
lara hitaben neşrettiği b··yaıına
mede şunları ~ylemektedir: 

"Büyitk Britanya kuvvet~cri • 
nin de iltihakile Hür Fransrz kuv 
vetlerinin topraklarınıza ;:ı:irdiği 
şu anda Fransanrn şa.:'"i-c mıimc~
sili sifatile bütün saluhiyetJeri 
ve mesuliyetleri deruhte ediyo -
nım. Bu beyanatı h"kPi Fransa 
ile ve onun ananelerilc irad etti
ğim Hür Fransa namına ve onun 
§'.efi General Dö Gol :ıarr.ma neş. 
rediyorum. Bu !:lıfatla T'lt:.da r.,4 

jimine nihayet vere ek sizleri 
serbest ve mü!takil i!fir. cdiyo • 
rum. Hür Fra 'l'S:ı lrnvvetlerll .. 
İngiliz kuvvetV~ .. -inin h~dutlan -
nıZJ. tecavüz etmesi hürriyetinizi 
kaldırmak için değil, bilakis siz. 
lere hürriyet temin etmek icin • 
dir. Bu yürüyüşümüz Suriyedeki 
Hitler kuvvetlerini tardetmek 
ve şarkın :lngiitercye ve bize 
karşı bir üs olarak dilş:ma.na. hiz 
met etmesine mani olmak için • 
di:r. H'ürriyet için harp eden biz.. 
ler düşmanın memleketinizi bu 
kadar ezmıeeine bütün insanları. 
DIZJ, bütün emval ve eşyanızı k~ 
di kontrolü altına alarak hepini
zi esir memıelesine .indirmesi:ne 
mini olmak iı:ind '". 

Fran . 
olar.ık 11!1 b 
tch rdir. 
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konuşur? ~\ ;;~ş!;_:;:~: 
İnsanı hayvandan ayıran va

sıf; konuşmak, tekellümdür: Fa.
kat acaba hayvanlar da konuşa. 
maz mı? 

Mesela maymunların, gorille. 
rin, ~cbeklerin zihinlerinde bir 
fikir teşkil ettikleri, hatta geç
miş vakayı mükemmelen hatır
ladıkları tesbit olunmuştur. Bun 
lar fevkalade zeki hayvanlardır. 
Fakat bütün bu rekfilarma rağ. 
men insanlar gibi konUc.cmmazlar. 
Maymunların insanlara yakın 

~dıklı;.rı halde konuşamama. 
ları bu hayvanların zeka nok
sanlığına hamledilmeınclidir. 
Maymunların konuşa.mamala. 

rına sebep, konuşmak için in. 
sanda mevcut azaların bu hay. 
varuarda bulunmayışıdır. 

Filhakika maymunda. ağız, 
dil, boğaz vardır ama., lbunlarm 
mevcudiyeti konuşmak için ka
fi değildir. Herhangi bir kamışın 
da ortası deliktir ama, her ortası 
delik kamı§ düdük olmaz ya! .. 
Maymunların da noksanları di
mağda tekellüm azalannr idare 
eden sinirlerin zayıf olmasıdır, 
bir maymuna. öğretildiği takdir. 
de maymunun el hareketleriyle 
meramlanru anlatmaları müın • 
kündür. Fakat maymunlar lif 
söyliyerek komışamazlar. 

Hayvanlar üzerinde tetkikat 
yapan bir filim, maymunların i -
şaret vasrtasiyle konu..,.<:ttukları gi
bi, diğer birçok hayvanlarm da 
aynı şek"lde konuşa:'bileceklerini 
tesbit temtştir. Eğer bu taha.k. 
k-uk ederse fön aleminde büyük 
lbir saha açılacak demektir. 

Çünkü hayvanların neler dü • 
şündüklerini in.sanlarm öğren -
mesi her halde çok mühim bir 
mesele teşkil edecektir. 

HArVANLAR 
KONUSUYORLAR 

Hayvanların muhakkak ken
dilerine mahsus ibİr konuşma. 
tarzları \.-ardır. Hayvanlar üze. 
rinde uzun tetkikler yapan A. 
merikıı.n ruhiyatçılarmdaıı Ro
bert Yerkes yazdığı lbir makale
de bilhassa ehli hayvanların söz 
söylememekle beraber peka.la 
konuştuklarını, fikirlerini değiL 
se bı.le hislerini pek gürel ifade 
ettiklerini kaydetmektedir. 

Bu ruhiyatçı diyor ki: Köpeği 
olan herhangı bir insan bu hay. 
vanda şefkat ve sadakat hisleri
nin mevcut olmadığını iddia e
demez. Köpek sahipleri her za.. 
ınan bu hayvanlarla konuşmak 
isterler, nasıl ki köpekler de sa. 
bipleriyle konuşmak için çırpı
nırlar. KöpE>.kler etraflarında ce· 
reyan eden hadiselerden mütces. 
sir olur, hatta birook ahvalde bir 
düşünüşü ifadeye~ çalışırlar. 

Bir misal verelim: 
Bir kö~·lü kasabaya. inip malı. 

nı sattıktan sonra kazandığı pa
rayı bir torhaya koymuş, atına 
binm.i~ ~ köpeği de arkasında 
olduğu halde köyünün yolunu 
tutmuş ... Yolda bir çalı dibine 
oturmuş. biraz istirahat etmiş, 
tekrar yola çıkmış, fakat köye 
girerken para torbaswn yanm
da olmdaığını görmüş ve ara.nmı. 
ya başlamış .. Tabii müteessir ol. 
muş .. Köpek efendisinin bu ha
lini an!aymca havlamrya başla
mı..5 ve havlıya havlıya. efendisi. 
ni torba yı unuttuğu çalının ya. 
mna kadar götürmüş ... 

Hayvanların hislerini kendile
rine mahsus tavır ve hareketler
le ifade etmiye çalL~tıklan mu. 
hakkah.1.ır. Mesela memnun olan 
bri kedi gürültülü giuiijtülü hır. 
lar, sevilen bir kedi efendisinin 
ellerini yalıyarak memnuniyetini 
anlatmak ister .. Köpeğin kuyru
ğunu sallaması insanın gülmesi 
kadar tabii bir neşeye alamettir. 
İnekler, koyunlar, keçiler hisle
rinin bazılarım tavırlariyle in • 
c:ana anlatmıya bakarlar. 

'fı!.ıtYJ.fUNLARIN ALFABESi 

Birçok seneler evvel Profesör 
Garter, Amerikada y:ı.şıyan go. 
rillerin ki!ndi aralnnnda konuş
tuklarını iddia etmiş ve uzun 
seneler Yahşi ormanlarda yaşa
yıp hayvanlar fü.erinde yaptığı 
tetkiklere dayanarak gorillerin 
} üz kadar kelimelik hususi bir 
alfabeye sahip olduklanm ileri 
sürmüştü. O zaman istihfafla 
karşılanan bu iddia, alim öldük. 
ten sonra kıymet bulmıya başla. 
mıştır. Çünkü o zamanlara k:ıdar 
maymunları da alelade hayvan -
lar arasmda görM tabiat alim -
leri son tetkıklerinde.ıd mi.ı.§aha. 

Maymunlarm kendilerine göre '· 
• • • • 1"< A-11~ 
IDARUINI BIUN • ~-;..~.a..Pl ~ 
IKRAMİVEL.İ, ~ 

Alfabeleri vardır T. iŞ BANKASI 

ıı--------::::.-:1 

delcrlıie bakarak bu mahlıil:lann 
fevkalade zeki hatta insruıdan 
zeki olduğu kanaatine varmL:} • 
tardı. 

Profesör bir takım gorilleri 
tutturup Amerika.ya götürmüş, 
ve tetkikatı sonunda bu hzyvaDı
la.rm açlık, acı, neşe gibi duygu
larınr ifade için kullandıkları o • 
tuz iki kelimeyi tesbit etmiştir. 
Profesör bu kelimeleri yalnız he. 
oe ve harflerle tesbit etmekle 
kalmamış, fa.kat her telaffuzu, 
her hecenin imtidadım olduğu 
gıöi tesbit edebilmek maksadiyle 
musiki nota ve işaretleriyle kay
detmistir. Meselıl açlığın her za
man "gak'' kelimesiyle ifade o. 
h:ıııduğu görülmüştür. Profesöre 
nazaran bu kelimelerin mahiyeti 
lisani değildir .. Insanlann "ah! .. 
Of!" nidalarr g~bi bunların da lL 
sani mahiyetleriyle birlikte nidai 
bir halleri vardır. Profesöre 
nnzaran ecda.dmıızın ilk istimal 
ettikleri lisan da bu şekildeydi. 

Konuşmak bir taklit meselesi
dir. İnsan yavrusu konuşmayı 
taklit eder. Bir çocuk konuşmak 
öğrenirken değil yalnız kelime
leri, hatta şiveyi bile taklit eder. 
O kadar ki kekeme bir insanın 
yanında büyüyen çocuk da keke. 
me obr. 

Maymunlara gelince: May • 
munlarda da taklit kabiliyeti 
kuvvetlidir. Fakat bu hayvanlar 
sözleri değil, hareketleri taklit 
ederler. 

Profesör bu hususta §Öyle. bir 
tecrübesini anlatır: 

MaynıWla her gün en ziyade 
sevdiği yemişten verilirken "Ba
ba'' ve "Koko" gibi telaffuzu ba
sit bir kelime gibi söylendi. Bu 
söz her gün tekrarlandı. Netice. 
de maymun kelimeyi söyliyeme. 
di ama, bu söz söylenirken ağzın 
aldığı şekli taklit etmiye başla
dı. Bu da maymunların kelim-e
leri değil, fakat hareketleri taklit 
etme ltkabiliyetinde bir hayvan 
olduğunu isbat eder. 

lıt AYJIU N LARLA 
KONUSMAK 

Profesör Robert Yerkes nuıy. 
munlar hakkında şu neticeye 
varmıştır: Maymunlarda tekel. 
lüm azalan noksan ve tekellüm 
n7.alarrm idare eden sinirler za
yıf olduğundan bu hayvanların 
lisanen konuşmalarına imkan 
yoktur. Buna mukabil taklit ka
biliyetleri kuvvetli olan bu hay. 
vanlnr işaretle konuştunılabilir. 
ler .. 

Ve bu esas fızerine hareket 
eden profesör, maymunlara alt
mış, yetmiş kadar işaret öğret
miş ve maymunlar bu işaretler 
Vll.' rtasiyle birçok hislerini ifade 
edebilmişlerdir. 

Bugün dünya hayvanların ko. 
nuşmalarını düşünecek vaziyet. 
te olmadığı için hayvanlar ale· 
miyle pek az kimse alakadar olu
yor. Fnkat hayvanlar alemin.in 
içyüzünü öğremnek ve hayvan
larla, insanların düşünüşleri, his. 
leri arasındaki farkı öğrenmek 

Otel yapılmaya eıve~Ş;, 
Küçük tasarruf 

hesaplaTı 1941 

ikramiye planı 
E':;!lDELER : • Şubat, 2 Mayra 

l Ağusto8. 8 İldncltqrlıı 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 

' ı Ankara ..... .-. ~ '!.~~ ~crln~ 1 ~.~. _.,. " 
n.dar \·e aydınlık bir binn kınıl&br. 

•••V•akl-•tllİgİıa•z•e•tes•l•i•d•a•rc•h•"•:ı•c•ı,.•in•c•m•iı•·racaa-•t•.•••:::2!J1' 
1 ı adet 2000 LJık .,. 2000.-Ltra 

8 • 1000 • -3000.-
2 • 750 • -1500.- • 

' • 500 . -2000.- .. 
8 • 250 . -2000.-

M • 100 .. .. 3500.- .. 

1 
80 • 50 .. s:: tOOO.- .. 

300 20 .. == 6000.- " -
her halde pek ala.kah bir şey oTa
cak. 

Sulh zamanında çalışacak olan 
müstakbel alimlerin bu sahada 
büyük ilerlemeler kaydedecekleri 
muhakkaktır. 

Gece yürüyüşü 
(Sa§. t<rrqb 5 ilJGi4p) 

Vi aydmıık; ~ğıda, v4dide ~rladL 
.A:rkad'.l§ml: 

- 'l'Wıaf §ey, dedi; görüyor muaun; 
ilerde yedi in.san! 

Yedi insan! Başlarından uıh, vü· 
cutları pö::stlk, bacaklan iradesiz ild 
srnk araııına gerilml§ bir halde ora· 
da sallanzyorlardı. 

- Evet, dedlna, görüyorum. 
Tenvir tabancasmm mavi rşıklan 

birer birer, kimyevi bir sabun köpUğll 
gibi söndü; yedi insanın üz.erini tek.. 
rar blr karanlık ve hiç açılacağa ben· 
zemlyen kesif bir karanlık örttü. 

Manga ça.vu§Umuz yanımızda de"" 

VAK I 1 
ı;azetade cıxao b0t1ln yazı n 
realmlertn bukuku matıtuzdur 

&BONE rARIFElü 
Memleket M.emJekeı 

tein de dışmda 

~ 90 l65 lü. 
1 aylıll !80 W 
8 aytılJ ft '7 6 IS%CI • 
l Jl.l.lUI 900 1800 • 
rarttedeD .Balkan Blrtiğ1 lçU> 

ayda otuz .kunış cıtlşWUr. Posta 
blrUğl.ne gtrmlyen yerlere ayda 
vetmıe tıeşer ıruruo zammedilir. 

Abone kaydmı bildiren mektup 
" telgraf ücretlıı1 abone param. 
mn posta veya banka lle yollama 
Ucretın1 ıc:ıa.re kendi üzeriDe aLı:r. 
Ttlrldyen.l.D ha posta merke&lnde 

VAK.Jra abone yazıllr. 
A.drea deği§Urme UcreU 25 Kr,. 

iLAN CC.Ri:TL&Kl 
:ncaret ua.ıııarmnı santim • ııa 

tın amımuı itibaren UA%l saytaıa· 
rmda 60, lç saytaıaraa 60 kuruş, 
dl:SrdüncO aayfacıa ı: lklnd ve 
Q~cüde 2; birincide •; ba§lı.lı 
yam kesmece 6 liradır. 

Büyük; çok <levamlı ltll§eıı, 
renkli llAD verenlere ayn ayn tn· 
dlrmeler yapılır. Kesm.I UAnlarm 
aanttm satırı 60 kuruotur. 

'l'kıari Mahlyette Olmıyıuı 
KUçll.lı DAıılar 

Bir defa 30; ıJO defam ~. ll<: 
defam 6~. dört defam 76 ve on 
defam 160 lruruştur. 

~ildi. Onu getirmek için ıslık ça.JamL 1--------------
yorduk. ÇUnldl tenvir tabancasmdan .. --------·----1! başka hiç bir işaret vermek üzere e· ı Hizmetçi aranıyor 
mir almamıştık. İkinci tabanca lşa· 
rctıne kadar dimdik ve belki de he. Ufak çocuklu bir karı koca ya .. 
men cız ötemizdeki bir cinayete rağ· nmda ev i§lerinc bakmak üzere blr 
men hsrekct edemiyorduk. İkinci ta· kadın hizmetçi aranıyor. GUndelik 
banc.:ı. ayni yere, ayni aldatıcı mavL ihtiyaçlan temin edıldtktcn başk:ı 
ilkte ~üştü. Artık hlç şüphemiz kal· bir miktar para da verilecektir. 
mamıştı. Yedi lnsanm asıldığı sırığı, Tilrlt olmak şarttır. 
vllcut ve başlarını. sallanan ayaklan· 
nı mükemmelen farkedeblllyorduk. 
Birim~. sağrıdan alellceıe vadiye doğ 
ru kaymayı tekl!t etti. Başka birimiz 

Her gün saat 6 dan 8-0Dr& VA.Kil' 
yan l5leri mlidiirliiı:,'fuıe müracaatı 

sivil blr cinayetin blzl a!Akadar ede- 1-------------

miyeccğinl söyllyerek durılu. Nercdcy· 
sc gece ağarmak tizereydi. 

Ölede beride Şubat aylarına mah· 
sus gc1.rip bir beyazlık belinneğe baş. 
lıyor: don mafııallanmızı hareket.cıiZ 

bırakacak gıöt iliklerimize işliyordu. 

Hcm('n başımızın üzerinde atılan kır· 
mızı bir tenvir tabancası ile yav~ 

yavaş toplanmaya başladık. 
İlerde, bir yol telaklsindc bölfik ko· 

mutanımız bizi ustalıkla dinledi: 
- u:abilir! dedi; garnizondan çok 

uzalttayız ı;UnkU .•. 
Yedi insan .. ve her birimiz Edgar 

Valas't:ı romanlanndaki garip hava 
içinde onu konıı§tuk. Sonra birdenbL 
re, bır sagı-ıdan indiğimiz vakit, ııon 
karanlık, bir gece kuşunun kanatla· 
larmııa dağl!Jyordu kl: 

YUzbR§ı: 

- Durunuz, dedi; işte tenvir taban· 
canızın dökUldUğü yer!" 

1 Ç.OCUk Heklnd 

Ahmet Akkoyunlu 

tl'akslm TaJlmbane Pal&ll No. 4 
'ıu.ardan maada hergtllı eaa l~ 

,,,;;."'nnra. Telf'fcn 40127 .. 

Cam kırıklarından 
kolu kesildi 

Şişlide oturan Pa.<1.kal ·oğlu Di
mitri adında. birisi, evvelki gece 
evinin camlarını silerken cam kr
rılmış ve Dimit.ri sandalya. üzerin· 
de cam kırıklannın üzerine düş
müştür. 

Di.mitrinin sa~ kolu kesilmiş, 
Beyoğlu hasta.nesine kaldırılmış
tır. 

Devlet Demiryolları ve Uma~~ 
işletme Umum idaresi ilanloe· 

Memur alınacak 011"_1 
1 - Devlet Demtrycllan IW.u'J"'-1' amıfında istihdam edilf'De'ıı7 

&&baka De orta mektep n:.ıezun;ııri?lda:l hareket memur namzedi 11-
;; - Müsabakada ltr.zananla:s 60 Ura Ucret verllecekUr. # ~ 
3 - Mtlsahaktı. lmühanı 16 b Ml tarihinde saat 14 de aayd ı ~· 

kara, Balıkesir, Kayseıı Malatya. Adana, Afyon, tzmlr, Sirkeci "eıı1":ıf 
1§letmc mcrkezll!r!nae ve Sıvas, E.'ık~chlr Cer Atölyelerinde ~ 
Mü?"ncanuıır bu ifletme ve atöl7.:ı müdürlükleri ve istasyon §C 

bul cıunıır. 
' - Müsabakaya ıştlrak şe:-attl şunlardır: 

l · TUrk olmak 

2 • Ecneb• bir kimse ile C"Ç"lJ olmamıı.k """' 
3 • ıs ya1,1ını b tirmiş ve 3C zu geçmemi§ olmak (SO yat_.._ 
4 .. Askerllğını yapml§ veyn a.skerl!ğinl yapmasına cJI ,,,// 

zama:ı l;a!mış oımak. rt.ı1 ~ 
5 -- ı.rnsab:,J.kada ır>:ıvat!ıı.lt oJanlann oıia.h.ıra idare dok~· r 

d::uı yapılac."tk nfuaycne.ie sıJıhl 1urumlan jcnılryol l§lertnde 
elverişli bulunmak . f. 

6 - MUracant s •e:aıanna tx.ğlanncak vesikalar §UJllardir~, 
Nüfus cüzdanı, Clplt•ma veya tac.G!.kname, askerlik veslkş51~ I 

dikli 1yi huy kll.ğ:.dı, çlçCJr a~ısı kil.ğıd:, evli oıanla.rm evıenoıe c ·· ..J 
vesikalık fotoğraf. aıııtP""i 

7 ·- Dal:· fazla m::.lumat a.ınıııık fstıyenlu!n işletme oıU 
veya istasyon şefliklerine bizzat :n!!racaat etmelidirler. ~ 

!t - 1stldalar en 5'>D 14.6.ıHl t;tiDO saat 12 ye kadar kabul (lf!'. 
(2849) .'JI .. . . ~ 

Mubnınmrr· bedeli ~00 {üçb::'l tıeııytlz) ıra olan 50 ton ısraıı!' _,.ı 
ve 10 to.ıı knba üstllbcı,: 18.6.10"! ';3r§am'Ja &1h?0 saat 15,45 te f 
usum ile Ar:knrada İdare blnasmd.'I satın almacaktır. ~ / 

Bu işe girmek istfypr.lerln 2~,50 (iklytlı: altmı:ı iki Ura eJI~;;.-' 
lık muvakknt teminat •.ıe kanunun tayin et".'.tl ve.'Jlkıılan ve te J 
glln snat 14,45 c kodar l:omlsy•) ı "Cfallğlnc vermeleri IAzıındrı'· ~ 

Şllrtr.ameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai.J'eSlıı~ 
şada TeseliUm ve Sevk ~efllğln'!~.ı O::ağıtılacakt.Ir. 

-- - -- -, 
9

•' rkiye ~um urlyetı 

ZıRAA T BANKASI~ 
K.uruı u~ tarihı. ı o. .. - Sermayesı . ı ou.uuv ,UU(. rur1' 

;.'ube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari 'un nevı banko muameltlt'ft· 

Pa.ra biriktirenlere ıs.800 Ura ikramiye nırlfO'• 

_, --- ... ~ 
4lr&At Ba.nkasmcla ıtWIJbanW ve lhbanra tasarruı ae·· .. •·· __J 

5() l1ruJ bolunanJara senede 4 defa ·ı>ldlecek kur'• O• ~ 
plADa göre ikramiye da~acıılrtır. ,ıl fi' 

• ..cıoo ı.ooo llraltıı •.ooo un ıoo llded 50 llr111•:,.. • 
• • soo • a.ooo uo ıo • ;,,- • 

• • 
100 

• ı.ooo • 
4.000 • 

180 
.?0 • ~~ 

DIKKAT: Hesaplarmaald para.Jar bir sene içinde 50 ~/ 
JUşm.tyenıen tkramlye çıktığı takdirde % 20 razt851Y::ıoıı' 

Kc.~1 ": 11 Mart. 11 Razlran il .l!.~·!Ql, 11 Birinci 
rinde yapılır. _ ......... ~ ................................ ~~ 

~ımızı sol ileri ~sUkaTTiete çevir. İskeleden düştü 
dik kl, seyyar bir bö!Uğlin çadtrt~n Küçük Mustafa.paşada. Şeref so- sı 
görUlüyor; ve hemen az ötede bir sün·, . _ d 11 d l 0 V A K I T tb a 1 ı{agm a numara a o uran s- m a a 
gU talimi için hnzrrlanmış yaııtıktan 1 man Aydın adında bir inşaat us· 
yedi mıınken sallanıyordu . tası, dün Kn.sap Demirhun mahal- fi 

Gece talimleri hakikaten eğlenC<'lı· looinde çeşme sokağında cami altı K • k • J 8 
dlr. KENAN mJI;Osl I inşaatında çalışırken muvazenesi- f t Q /) l S m l fl l l/ en l 

Sa!libi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Mathaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil -

ni kaybederek iskcledf'n aşa.ğtya /lf 
düşmüştür. tanzım edip aç mı c 

Sukut sonunda. Osman Aydmın Y 
başı patlamış ve vücudunun muh- K · '-• a.t• 
telif yerlerinden ağrr surette ya- ıtap, mecmua, gazete ~• 
ralanarak baygın bir halde Cer- Tabiler n1tm na rJi7f;i 1~1eri abt• 
rahpa.§8. hastanesine kaldırılm~tir. ı •••••••••••••••• 


