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1., Afrika harpleri J 
------o 

libyada 
Mihver boz 
gunu yakın. 

---·---Mihvf'rin ricatı oka· Libyada harekat ta bulunan lngiliz tankları ile Hint kıtalanndan bir kısmı 

Coeuk n.ahke
meleri ve ıslah-

Isoanya. Portekiz. 
hudutları kapalı 

Malezya ve SingapuJ dar hızlı ki piyade 
ru alsalar bile yetişemiyor 

~-· . -·-
haneleri lazım Berlin Afri Japonlar bu INGILlz TAYYARE HOcuM-
-• ı • LARI DA ÇOK ŞiDDETLi 

Sabılıalı ÇOCUlt mflıdarıj kaya yo ı n u har b) kaza- Kahire, 21 <A.i:)~ Orta şark lngiliz 
bize ba mevzua icap ... karargAhının teblıği: 

eden altilıa"ı verdire- • • ? 1 o.ün blitün gUn hüküm siiren şiddet-., t a il hır kum fırtınasına rağmen kuvvetle-
cefı Jıadar mitflimdiro.. 1 s 1 v o r . namaz r rimiz rical halinde bulunan düşmanı ko-

•• valamağa devam etmişlerdir. Düşmanın 
Daha düne kadar falaka He mcdreee 

araıında ne idüğü belli olmıyan çacuk, 
ıeümhuriyet idaresinde içtimai ve huku
ki bir mevzu halini nlmıştır. Her ..,y. 
den evvel ah18k, faz.Hı!"t ,.e teıı:amüh aki
delerine dayanan ciinlhurivt"t tel8.kkisi 
çocuğu, varlığını kalrr.ıinden ziyade 
rllndt-ki kızılcık sopasına, bilghdni müs
bet ilimlerden ziyade kara kaplı kitnbı
rıa borç]u olan medrese hoca•nnın elin
den ve bir takım eheveynir zulüm \'C 

ihmnlinde-n k11rtarmıohr. 
Yarının büyüklerini, kahraman eıker

lerini, idil vazn kanunlannı, idarecileri
ni, muallim ve mütefekkirlerini. hür ve 
ınüstaltil Türkiyenln !'C"rbest mt" ]ek er
babını. velhaarl mü takbel Türl:1yeııin 
temel taşını teıkil edrcek ol21n c?ıcuklar 
için masruf me9aiyi. kurulan mücu~ııe
leri, tanzim olunan nlevzuuatı görmek.
le ~öğsümüz kabarmaktadır. f!Ş vr. hıf
Rlsııha kanunlan gibi me,..·zua ımızda 
~oculc:lar lehine kaydolunan hiiklin1l"'l'• 
memleketin bazı yerlerinde inş:ı olunan 
çocuk ıaraylan, dispanserler: prevan
)'oryom ve aanatoryomlar, aüt clamlası 
müe..ueseleri, •enenin muayyen zaman
Lırında yapılan çocuk bayramları ihti
yaçlarımızı henüz tamamiylc karoılıya
mamakla berabeT bu büyÜk memleket 
~avamızın halline matuf milsbet ve 
mesk6r gayretlerdir. 

Biz hu yazımızda mühim ve bizim 
için henüz bakir olan bir mevzuu; çocuk 
mahkemelerini; suçlu çocuklara malısuı 
muhakeme uıulüne ve ısll\t.'1aneleri tet
lı:ilr. ederek ban temennil.,•le bulunaca-
fır. 

* 
Ferdin cemiyet arasıntlAki k1Yrneti, 

onun lçtlmailiği ile ö)çü!fö-. Cemiyete 
muzır her un~ur, gayriiçtimaidir. Bina
enalevlı biz: ferdi cemiyete faydalı ye
tltti...;bilmek için ona lçtimailik vasıf· 
lannı vermekle mükelle~iz. Cen1iyet 
için gayri mazbut yafılyan: h~rsız; katil 
hir fert cemiyetf' muzırdır; hınaenaleyh 
Jll vTi ic;:timidir. 

Çocuk içtimııt bir fert oluncıya. içti
mai bir fert hüviyeti kazanıncıya kadar 
muhtelif hayatlar ya,ar. Bu hayatların 
heyeti umumiyesi. f~rrlin cemiyet ara
•ında va!'f1n1 tayin eder. 

Ht"nÜz reıit olmıyan bir çocuk ya ya
radılı~ı itibariyle ve yahut muhitinin lc.ö
tii tesirleri altında suça ve yahut ıuçlu~ 
luğa müte-mayHdir, 

Suç antropolojisine göre, yaradılışı 
itibariyle vnhşi~ haşin. muhteris ve hile
Ur çocuklar vardır. Bunlar psikolojik 
Ye fiziyolojik tctekkülleri dolayısiyle 
euçlu o]maia namıettirler. Atavizmin 
bu tan suçlu çocuklar üzerindPki tesir
leri inkir olunamaz. 

Aile, arkada~. m•ktep, me•lek ve örf 
"le adetlerin hazı kötü ve menfi te~irleri 
bu !!ibi çocukları daha t•hllkeli birer 
unsur yaoa.biHr. Bu çocuklan kornmak, 
onları ıııılAh rdcrek C'r-miyr-te faydalı bir 
uzuv halint" getirmek devlet borcudur. 
Ceza hukuku edebiyetı. büyük cani ve 
arrserilcrin umumiyet itibariyle kimse
ai7 ve brkım•ız ('O<'tıklnrdatı yeti~ti~ini 
vö·•ı-!'mf"'ktrdir. 

BaşvekPlet istati~tik umurrı müdür.lü
;'...fi tarnfından nrcırolunan yıllık adlıye 
i.:-tati.,tiklerinde tc!Pd:if olunan rakam
lar: suC"lu çocn«un memlekrtimiz için 
mühlm h;r m~vzu halini aldı;;ını isbata 
ı~rıd:r. ni;r~r taraftan lstanbul ve tz
mir J?ihi biivük !llf"hirleTimiz ara~ındaki 
tınbıkalı çoc.;ık miktarı bu mevzua ica
brden hassaeivf"t ve alakayı verdirect"k 
kRclAr mühimdir. 

Ccz11:den m"ksat. ih18.1 olunan bir hnk 
kın cismani vrva nakrfi bir tilvizle t5.mi
ri old11ğ11 k21d21t. ctı?:a..cıını ikmal eden 
ınrılıküm ii7tıTinde de bir intibah ttımi
nindf"n ibaTettir. 

H,.niiz rt-şit ve mümf"yyİz olmıvAn 
bir Ç(')cı·CTıın i-.;)rmi~ oldui?u ~u<"tôln dC"l<'I~ 
yı v~rdiğimtz cı-:ra, mRtlıip olan netic<"
yi tt"mln f'tmt"ktr. mfdiT? 

(Stınu 911hife :ı, Sütun 6 da) 

-•- - •- 12 tankı tahrip edilmiş ve orta büyük-
Afmanlar ıspan'·'G"I ... ,j. çı·nnıeroe göre Japo..,,•a ilikte 8 ltalyan tankı da sağlam bir hal-

., .1 " ••-' de ele geçirilmiştir. 
ne tazyilı ediyorolar. Bir yıhıfmağa mahlı'1m.. Dün hava kuvvetlerimiz düşmanın he-

ıtal"an gazetesi de tngifiz ve Ameroifıan deflerine arka arkaya hlicuınlarda bu-
" lunmuola:r ve muvaffakıyetli neticeler 

Portelıize tehditler tayyareleri Çinde elde etmişlerdir. 
SdVUroUJ10r.. hareftt!fa ba~fadı Bingazinin cenubunda ricat halindelti 

düşman kollan uzun ve devamlı hücum-
Londra, 21 (A.A) - İspanya • Porte- Çunking. 21 (A.A) - Bir Çin devlet ~ara maruz kalmışlardır. Düşmanın 

kiz arasında hududun beş günden heri adamı, Japonların Malezyadaki hnrekA- kamyon ve arabaları tahrip edilmiş ve-
kapah kalması manalı ııörülüyor. Gene- tını mevzuubahis ederek demiştir ki: ya ağır hasara uğratllmıştır. 
ral Franko üzerinde Almanlann yap· - Japonlar bilfarz Singapur VP Ma- * 
tıklnrı baskılarda n~ıkça güttükleri mak- lezynyı ele geç'.rselcr bile biiyük bir ne- Kahire, 21 (A.A) - Libyada Rome-
sat yeni tavizler elde etmektir. tice almıs olmıyacaklardır. Çiinkü Yum- lin ricali bozgun haline gelmek ttzeredir. 

l.avnro Fru;iota gazetesi diyor ki : nanda vıkılacaklardır. Dtışmanı hızla takip eden Britanya la-
•Porteklz, Pirene hodutlannda ehem- İNGfJJz VF. AMF.RKAN talan Sirenenin 2.1 kilometre cenup do-

mi~·etli Alman askerlerinin yığılım.ş bu- TAYYARELERİ ÇİNDE ( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 
luncluhmu unutmamalıdır.• Tokyo, 21 (A.A) - Domri ajansı bll-
İ!';PANY A • PORTEKİZ TEMASI.ARI diriyor : Japon tayyareleri ilk defa ola

İspnnya yarım adası son günlerde bü- rak Çinde Kmtis (Amerikan) ve Spit
yük diplomatik fanliyetlere sahne ol· fayer (İngiliz) tayyareleriyle karşılaı;
mu tur. Portekiz hiikümet reisi Saluar m,.lardır. Kwmırda Japon taYl>"'*;.,..; 
B!iyük Brltnnya elçisi ve İspanyol elçi- faaliyette bulunurken 20 düşman tayya
siyle görilsmilstiir. General Franko da. res'vle çarmöffiak mecburiyetinde kal
Snlıttarla görü<tiikten sonra Madridc mışiardır. Bu hava muharebesinde dilş
diiMn Lizbotıdaki İspanyol bliylik el<.İ· man kayıplar vermistir. 
si Kardeşi Nikola Franko:vn kabul et- Cunkinıı. 21 (A.A) - Amerikan gö· 
miştir. niillülerl dün ilk defa olarak BirmRIIY& 

AJ,MANYA İSPANYAYl ynlu üzerinde harekete ge~ştlr. Ame· 
KÖRÜKLİYOR Tikalı pilotlar düşmanın Uç tayyaresini 
Berlin. 21 (A.A) - Yan resmi brr düsünnUş ve üslerine dönmüştür. 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 5 de) - - - ----- - -

SON DAKiKA 

···-··-····· 
Japonlar cfpnizdP ye· 
ni muvaffakıvf>tt~o -ha hst>rliyorlar ---·---Hong Kongta 100 deıı 
razıa gemi batıl'Jlmıs, 

tahrip edilen denizaltı· 
lar 9 za bulmuş.. 

Tokyo, 21 (A.A) - Tokyo Asahi ga
zetesine göre bir Japon harp gemisi 
Hong Kong C:varında 100 den fazla İn
giliz gemisini batlrmL~tır. 

Tokyo, 21 (A.A) - İmparatorluk 
bahriye dairesinin bildirdiğine göre Ja
pon donanması bugüne kadar düşmanın 
dokuz denizaltısını batırmıştır. 

Bundan ba•ka da bir ~ok düşman de
ni1,ıltısının tahrip edildiği tahmin edi· 
1 
' Hfnıııııııııııııııııııı 
il Qlll 

Amerikava göre 
---·---

Mindaoda mu-
1- arebe vazive

ti karışık ••• -·-11'.aliforoniya açılılaf'lnda 
Japon denizaHıları 

görüldü 
Manilla, 21 (A.A) - Davoide muha

rebeler devam ediyor. Emin bir kay
naktan öğrenildiğine göre Bendao adR· 
sında Davo! ile muhabere kesilmiştir .. 
Durum karışıktır. 

Manilla, 21 (A.A) - Amerikan res
mi tebliği Davindeki muharebenin de
vam ettiğini, fakat durumun gel'şimi 

hakkında henüz müsbet malOmat ver'.
lemiyeceğini bildiriyor. 

YENİ JAPON AKINI 

Manilla, 21 (AA) - Japon tayyare
(Sonu Sabile Z. Slitiiıı 3 te) 

lngilizlere göre 
---·---

1 ~OD!Ckon~ta J a-

F onlara karşı 
mukec.vemet 

devam ediyor -·Bil'manyada ilıl yern 
tabu,. ~lyamldaPla bir· 
lefti • Vç Japon JıPava

zörü zedelendi 
Londra, 21 (A.A) - Bugiln gelen ha· 

berlere göre Hong K.ong mukavemette 
devam ediyor. 

Hong Kong, 21 (A.A) - Britanya 
garnizonu Park Viktoriaya çekilerek Ja
pon kıtalarının hücumuna mukavemet 
ediyor. 

Çong King, 21 (A.A) - Britanya gar
nizonu Hong Kongda mukavemete de
vam ediyor. japon kıtaları şehre hAkim 
de~ildirler. 

HONG KONG 
MüDAFtLERlNE MESAJ 
Londra. 21 (A.A) - İngiltere Kralı, 

Harbiye Nazırı, lmparatorJuk kuvvetle
ri Genel Kurmay başkanı, Malta umu
mi valisi, Hong Kong müdafilerine cesa
ret verici bir mesaj göndermişlerdir. 

Bankok, 21 (A.A) - 600 Avrupalı 
kadın ve çocuk Penangtan Singapura 
gönderilmiştir. Yerliler kendi hallerine 
terk edilmişlerdir. 

Japon hava kuvvetleri İngiliz kıtala
nnı taşıyan bir kaç gemiye hücum et
mişlerdir. 

Bffi lHAJrel' 
Birmanyada Manderende iki Birman

ya taburu hududu geçerek Tayland as
lı:erleriyle birleşmişlerdir. 

s;ngapur, 21 (A.A) - Gr!pln cenu
bunda Longubury mmtakasmda hUcum 
eden dü"1Ttana kuvvetlerimiz muvaffa

( Sonu Sayfa 3, Stitlin 5 de) 

tngi!teTenin M1'JI il4n etmeai beklenell 
Siyamın Bafkumanda"ı bir tetkilc 

U11<13tnda 

Japon/ora göre 
---·---

M a lez~ada \-e .. 
lüsJe 1n2ilizler· 

den alındı -·-Çincle harp ılddetlendl· 
rilecefı • tngUterenln 

Siyama laarp uan eı111e• 
si beltleniyor .. 

Tokyo, 21 (A.A) - Japon kıtalan 
Malezyadaki Welüsleyi işgal etmiştir. 

BUYUK BR1TANYA 
VE SlYAM 
Tokyo, 21 (A.A) - Britanya hükü

metinin önümüzdeki bir kaç gün içinde 
Siyama harp ilan etmesi bekleniyor. 

Tokyo, 21 (A.A) - Japon sözcüsünün 
bildirdiğine göre Guam adasındaki 
Amerikan garnizonu gaz kullanmak ni
yetinde idi. japon kuvvetleri bu maksat
la toplanan malzemeyi ele geçirmiştir. 
Medeni millet1"- .. ıafuulan ~ynelmilel 
mukavelelere aykırı olarak gazlı obils 
kullanmak teşebbiL<;ii ahltıkıı uymayan 
bir şeydir. 

Tokyo, 2 1 (AA) - Nişinişi gaze
teei yazıyor: Japonlar Filipinlerin Miz ... 
r.nao adasına asker çıkararak Filipinle
ri n müdafaa tertibatında yeni bir gedik 
açmışlardır. Ve dolayniyle bütün Hol
landa Hindistanını tehdit ediyorlar. 

Mizanaonun işgali saye!inde Japon 
lar Bumcoyu Luzonlcmindenao ara91n
da küçük adalann artık hiç bir aıılteri 
ehemmiyeti kalmamıştır. 

HONGKONGDA VAZIYET 
Tokyo, 2 1 (AA) - imparatorluk 

g~nel kuTmay bahriye daiTeıinin tebll· 
ği: Kara knvveılerimizle it birliği ya

(Sonu Sahile 3, Sütün 3 te) 

} eni ~. ıman baskısı 
---·---

Si vastopolJa 
Rusların vazi

veti nazik 

{_s_o_v_y_e_t_lt"_r_e--µch:;~ 

-----------··· -
tümen ve2 
lay iman 
ımha e il • 

---·---
194 top iJe 31 tank, 
1000 kamyon, 303 

mitralyöz alındı -·VOYBAKAL DA ALMANLARDAN 
iSTiRDAT EDiLDi -·-Moskova, 21 (A.A) - Sovyet teblili: 

Rus kıtalarının bütün cephelerde dllf
manla dövüştüklerini bildiriyor. 

ALMANLARDAN ALINAN 
Sn.AHLAR 
Moskova, 21 (A.A) - DünkU Sovyeı 

tebliği: Sovyet lotaları Kalenin felırl
nln geri alınması neticesinde muhtelif 
çapta 190 top, 12 pusluk 4 ağır top, 31 
tank, takriben bin kamyon, 160 mayn 
Aleti, 303 mitralyöz, 292 otomatik aiWı, 
1300 bi.siklet, 47 motosiklet, 4500 tüfenk, 

(Sonu Sahife :ı, Sütfuı 3 te) 

Leningradda i~ri!.,. ukt>rlilc talhni 
görüyorlar 

1 Yeni bir had;ıe daha 
---·---

Japonya ile 
yam ittifak 
ak dettiler 

• 
ı-

-·- -·-Almanlar bir tepeyi al· İttifak 10 sene sürecek, 
dılar, diğer kesimlerde harp, mütareke ve sal1I 
Ruslar tutunoyorlar.. beraber yapılacak .. 
Moskova, 21 (A.A) - İzvestiya gaze- Tokyo, 21 (A.A) - Japon haberler 

lesine göre Almanların Sivastopola kar- bürosu bildiriyor : Siyam başvekili ve 
şı hücumlarının dördüncü günü c4ırum hariciye nazırı Bankokta Japonya ile an 
vahim olmakta devam ediyor. senelik bir ittifak muahedesi im•alam•t" 

Yüzbaşı Taron kumandasındaki ke- tır. Muabedenin ihtiva etfü!i hülrilmler 
simde durunı bilhassa naziktir. Burada hiilasaten şunlardır : 
Almanlar arka arkaya yaptıkları üç hU- 1 - İttifak iki memleket'n istikllline 
cumdan sonra bir tepeyi zaptetmişler- ve hükümranlık haklarına kar"1lıkh ria· 
dir. Diğer kesimlerde Ruslar mevzileri- yet esasına dayanıyor. 
ni muvaffakıyetle muhafaza ediyorlar. 2 _ Akitlerden birinin üçüncü bir 

ALMAN TEBUÖİ devletle si!Afılı ihtilaf halinde bulundu-
Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği : ğu zaman diğeri muktedir olduğu aske-

(Sonn Sahife %, SltUn 5 te) (Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 



SAHll'E2 
'l! ;::s :az z:z:: 

YENf A.S'IR 
Z2UW s ==*-

1
,,_, ... · · ··· -·-·-·-• Unutulan ddetlerlndz 

Meseleler 1 • · · · · • · · · • · · · · · · · · 
·Kar~~ ·;kn..~ii Eskiden Hıdrellez nıera-

simi ve Zekeriya sofra----·---Wnci cİllan harbiain birinchini göl-
rARtHJ ROMAN Yazan: Şcıllin Afıdaman 

-- Allah bizimledir, korkma! 
ıede ~ ıumwinü, Avrupa kıt'a
smda harbe kalılmaDUf bir ülkenin bi
taraflığı içinde aojuklauılılığmuzla takip 
ediyonız. Memleketimizde harbin bat
laclıiı gündenberi cFevkalade ahval> 
bikimdir. Fakat yapyqanızda ahvali 
bazıraıun pek az tezahürleri görülmek
tedir. 

sı nasıl yapılırdı? 
MehpaPe, içine diqtüğü büyü ldehlUıeyı rayyar 

zadeye asaJcac ılı söyleytvel'Jldştl 
ilk ve en büyük tezahür, devletin tut

mİya karar verdiii ekmekte kame uau· 
lüdür. Her aanıf müatehlikin sündelik 
ihtiyacı jyi heaçlanmak aweti7le kar
ne usıiünüa ten:ii hatalarma ortadan 
kaldırmak gibi ıüzel bir maksada hiz
met edeceii ıüpheıdzdir. 

···45-
Geride giden Tayyar Zade hemen iler

ledi. Mehparenin yanına yaklaştı. Tam 
kıza söz söyleyeceği sırada, Mi bir şaş
kınlığa ve bunu takip eden Clerin bir 
korkuya tutulmuştu. Çünkil delikaıib
nın yanına yaklaştığını ve kendisiyle ko
DU§lDağa hazırlandığım fark eden Meh
pare ansızın durmuştu ... 

Amm Yarabbi!- lşte Tayyar Zade, 
mumun neşrettiği titrek parıltılar ara
sında, genç kızın parmağını dudağına 
götürdUğUnU ve susması için kendisine 
gizli bir işaret verdiğini pek açık bir su
rette fark etmişti! .. 

Bu ne demek olu~ordu? GUzelliği ve 
inceliğiyle kendisini birden bire teshir 
ediveren Mehpare yoksa dilsiz mi idi? 

Fakat hayır! .. Genç kız bir az evvel 
cadaloz karı ile papağan gibi pek güzel 
kontJfDluştu! .. 

tyl ama, neden timdi böyle dilsiz gibi 
işaretle konuşuyordu?. 

Muhakkak bir şey vardı!. Evet, Tay
yar Zadenin etrafında, delikanlının iyice 
göremediii, sezemediği bir takım esrarlı 
hld~ler cereyan ediyordu!. 

Gevherll hanımın yılışık nazarlariyle 
karşılaştığı dakikadan itibaren midesi 
bulanan Tayyar Zadenin duyduğu endi
fe şimdi derin bir korku halini iktisap 
etmif bulunuyordu. .. 

Delikanlının adetl dill tutulur gibi ol
Clu. Genç kıza hiç bir IAf söyleyemedi. 
Fakat Mehpareyi takibe devam etti. 
Genç kız bir kapının önüne gelerek bir
den bire durdu ... 
Kapıyı açtı. Tekrar dilsıder gibi işa

ret etti. .. Tayyar Zade içcrıye girdi. Bu
rası gayet siislil bir yatak odası idi. 

Odanm blr köşesinde sırmalar ve at
lazlar içinde, gayet mükellef bir yatak 
hazırlanmış bulunuyordu. 

Mehpare şamdanı bir konsolun Uz:eri
ne bıraktı •• 

O zamana kadar dilsiz rolünü ifa eden 
gen,a; kızın birden bire lisanı açılıver-

mlftl. 
Hem korku içinde bulunduğunu, hem 

de delikanlıya kar§ı kayıtsız kalmadı
tuu gösteren perişan bir vaziyette. Meh
pare Tayyar Zadeye dedi ki: 

- Bir u evvel sizinle konuşmak iste
medim- Ah, •iz bu sarayı bilmezsiniz!. 
Buruı çok korkunç bir yerdir. 

Dem.in bld ~tliyorlardı. Bundan 
ltGrG size •umnanız için işaret v~m. 
1tlca ederim, bana gllcenmeybılz. .. 

Bunda bir d fazla kalmam da çok 
tehlikelidir. Bu aebeple fimdl yanınızdan 
QTllmala mecburum... 

Kendlnlzl çok kollaymız efendim. Ga
ret ciddi bir tehlike :içinde bulunuyor
IUllUZ. ••• Fakat buna emin olunuz ki dal
ma sizinle beraberim ve sizi tehlikeden 
kurtarmak için her pyi göze alınış bu
lunuyorum ... 

Susun! Bana cevap vermeyin! Bakınız 
mprda bir ayak tıpırtısı oldu. Belki de 
1tlzi dinlemek istiyorlar- Allah blzimle 
beraberdir. Hiç korkmayın. .. 
Allaha ısmarladık. .. 

Gayet yavaş bir sesle böyle diyen 
ıenç kız bir glSJğe gibi çekildi. Odada 
Tayyar Zadeyi yalnız bırakarak birden 
bire kayboldu. 

-10-
lŞE CÜCELERDE KARIŞIYOR 
O gün ases başı Zülfikar ağa Sadra

zamın yanından büyük bir zihin peri
pnlığı içinde aynlmıştı. Sadrazam Köp
rillil Mehmet paşanın savurduğu müt
hiş tehditler, yolda giderken Ases ba
flDtn kafasında h~a çın çın ötilp dur
makta idi. 

Zavallı adam mansıbını elinden kaçır
mak dUşüncesly]e büyük bir korkuya 
dil~üş bulunuyordu. Aman Yarabbi! .. 
Koca KöprülU ona neler anlatmıştı! Şiın
dlye kadar görülmemiş, işitilmemiş şey
ler! .. 

Demek bu kadar çalışıp çabaladığı 
halde lstanbulda emniyeti, asay~i iyice 
takrire muvaffak olamamıştı. 

işte bunun böyle olduğu ink.8r kabul 
etmez bir hakikat şeklinde sabit olmuş 
bulunuyordu. Sadrazamın söylediği söz
ler gayet doğru idi! Evet meçhul bir 
adam tstanbulda gizli bir batakhane iş
letmekte idi. 

Böyle olmasa cevahirci Hayımla Şal
cı Emin ağa nereye giderlerdi? Bu iki 
adam altı aydan beri ortadan kaybolmuş 
bulunuyorlardı: Ya bir kaç gUn evvel 
Defterdar Hüseyin efendinin de birden 
bire meydandan yok oluvermesine ne 
demeliydi?. 
Şaka değil!.. Bu adam kelli felli bir 

Defterdardıl Eğer ases başı Zülfikar 
ağa Hüseyin efendiyi bulamıyacak olur
sa zavallının vay başına gelenler! Sad
razam öfkesinden küplere binecekti! .• 
Bugün de az öfkeli görünmüyordu. 1ler
de kim bilir daha neler olacaktı? Belki 
de bu hadise saraya kadar aksedecekti, 
Sadrazamın sert muamelelerine padişa
hın anası Turhan valdenin yapacağı taz
yikler de inzimam edecekti. 

* Ekmek mevzuanda atdan isal>etli 
adım, bu fevkalade ahvalde yerle,meai 
zaruri bua prtlan memleketimize ge· 
tinnektecllr. Karne hileye, budaya sap
malı hatmndan geçinniyen namusla ye 
faziletli vatandqa ancak emniyet ve-
rir. 

Verilen karar ~ ekmeği aıabdar 
ebnektedir. Fevkalide akval kaJıısmda 
iatibliki iatihaalle ayarlamak için 7ann 
belki de gazı, basmayı ve pazeni ayni 
suretle kame usulüne bağlamak icap 
edecektir. 

Sümer bank aabf pazarlarının önün
de kartılaıllım c ana, baba günü• hali
ni önlemek için ekmeie tatbik edilecek 
kame usulünü geç kalmadan ıumullen
dinnek IUundır, kanaatindeyiz. 

ADNAN BlLGET 

Şu halde çalışıp çabalıyarak, Zülfikar 
ağanın bu gizli batakhaneyi meydana çı- ~ ~ 
karması ~Azını ~eli~or.du. Fakat ases ba- TASARRUFA ALIŞ: RA· 
şı, işte elind~ hiç hır ıp ucu bulunmadı-
ğı halde, bunu ne suretle zahire çıkar- HAT EDERSiN. 
rnağa muvaffak olacaktı? · 

Ases başı o dakikada kan ter içinde 
kalmıştı. Fakat bu ne gilneşin sıcaklı
ğından. ne de yol yilrUmesinden ötürü 
idi. 

Amerikaya göre 
(Baştaralı 1 inci Sahifede) 

Vakıa mevsim yaz ise de güneş şimdi 
batmak üzere bulunuyordu. Aynı za- leri yeniden ada üzerinde uçmuşlardır. 
manda ZUlfikar ağa gayet derin dilşi.in- Nikols tayyare meydanına bir kaç bom
eesi arasında pek yavaş yürümekte idi ba atılmıştır. Tehlike işareti pek 1osa 
Bunun için ne güneşten müteessir ol- sürmüştür. Ehemmiyetsiz bir yangın 
muştu, ne de yol yürilmekten yorgun çıkmıştır. 
düşmilştil. Onu terleten sebep, doğru- KALİFORNİYA AÇIKLARINDA 
dan doğruya Cluyduğu derin korkudan San Fransisko, 21 (A.A) - On nltın-
ibaretti. cı deniz çevresine kumanda eden kont 

Zülfikar ağa bir aralık durdu. Cebin- Amiral Grin Ley Japon denizaltılarının 
den çevresini çıkardı. Alnında peyda 
olan nohut tanesi cesametindeki iri ter- Kalifomiya açıklannda faaliyette bu-
leri sildi ve birden bire zihnini saran lunduklarını bildirmiştir. İki petrol ge
cndişelerden kendisini kurtararak etra- misine hUcum edilmiştir. 
fına bakındı... KÜÇÜK BİR ADAYA HÜCUM 

Tuhaf teYI.. İşte Fincancılar yokuşu- Batavya, 21 (A.A) - Malezya ve Bor
nun başına ge~ bulunuyordu. Buna neo arasında Anamda adalarından Serle. 
şaşmaktan kendisin! alamıyan Zülfikar pateye ikinci defa olarak hava hilcumu 
ağa söyJenmeğe başlıyarak dedi ki: yapılmıştır. ÖlUJer 65 1 bulmuştur. 

- Ben buraya kadar nereye bastığı- HARBİN KAZANILMASINDA 
mı fark etmeden yUrümüşilm! .. Hani ba- BAŞLICA AMİLLER 
§ı boş sabverilen inek, ô1diz gibi bazı 
ehli hayvanlar vardır: sUzilm yabana, Nevyork, 21 (A.) - World Telegram 
eşşeklerde böyledirler' ya! •. Akşama ka- uzak doğu harbine tahsis ettiği bir ma-
dar kırlara, uzak yerlere gidip otlarlar.. kalede diy~r ki : . 
Akşam oldumu, yolu hiç şaşırmadan hl'- Uzak dogmla harbın . kazanılma.sına 
men dönUp ahırlannı bulurlar. Hayvan- başlıca Amil olacak şey Sıngapunm el· 
lann bu buluşu mUlMıazadan :ı:iyade ta- den çıkarılmamasıdır. 
bil bir sevkin tmriyle olmaktadır. Ben- Gazete Japonyaya karşı Sovyet R\15-
zetmek gibi olmasın, Jimdi ben de onla- yada Amerikanın ilisler kurması lüzu
nn vaziyetine dilştUrn. Kafam hiç iJ}e- muncian bahsediyor. 
mediği halde bu yola alışan ayaklarım EllEMMİYETSlz JAPON 
işte beni buraya getirdi... HÜCUMIARI 

Fakat çok isabet oldu. Şimdi hemen 
ağa kapısına (•) vanrım. Biz.im Tayfur 
ile Gazanferi bulmalı. Bu batakhane ip
nin takibine onlan koşturmalıyJID ... 

Bunlardan başkası bu meseleyi halle
demiyecek gibi geliyor bana .•. 

Kendi kendisine böyle diyen Zülfikar 
ağa yürüyiişünü hızlandırdı. Yokuşu 
bir solukta çıkarak SUleymaniye camil
nin önUne vardı. 

Yolda ases başıyı seçenler, herifin gö
züne görünmemek için hemen sokağın 
kıywna çekiliyorlardı. Karşısına bir ka
labalık çıksa, onu görür görmez birden 
bire çil yavrusu gibi dağılıyordu. 

O devirde Zülfikar ağa lstanbul aha
lisi üzerinde işte bu derecede büyük bir 
tesir yayını§ ve herkesi korkutmuş bu
lunmakta idi. 

- BfTMEDt -

( 11 ) Eski ~eyhülisl4mlık dair~ai olan 
yer Ağcı kapısı idi. Vakayi hayriyeye ka.
dar Yeniçeri ağalan orada oturdular. 

Manilla, 21 (A.A) - Japon tayyare
leri bu sabah pek yüksek irtifadan uça
rak Nikolson tayyare meydanına ve Ca
rit deniz üssü civanna bfr kaç bomba 
atmışlardır. Bu hücumlar ehemmiyetli 
görülmiyor. 

·~--~---~·~----~ Sov yeti ere göre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

21500 mayn, yanın milyondan fazla fi
şenk, 18 telsiz makinesi ve 4 sancak ele 
geçirilmiştir. Bundan başka 2 malzeme 
deposiyle bir elbise deposu ve çok sayı
da diğer harp malzemesi alınmıştır. lğ
ünam edilen malzemenin sayılmasına 
devam ediliyor. 

Kalenin bölgesinde Almanlann bin
den fazla askeri ölmüştür. 

lMHA EDlLEN ALMANLAR 
Moskova, 21 (A.A) - Ladoga gölü 

kesiminde ilerleyen Sovyet kuvvetleri 
221 inci Alman piyade tUmeniyle 254 n-

Okuyucularıma Tllrk Adetlerinden iki 
nUmune vereceğim. Yılvaki gerek Hıdı
rellez merasimini ve gerek Zekeriya 
sofrasını bilmeyen pek azdır. Fakat bu 
Türk Adetlerinin, halkın muhayye)e 
zenginliğini, gayelerinin güzelliğini pek 
iyi tebarüz ettirmeleri. adetleri tatbik 
edenlerin gerek bedii ve ahlakt, gerek 
(elsen telAkkilerinl aksettirmeleri bakı
mından ehemmiyetleri kUçüınsememek 
lazımdır. 

lSTANBULDA HIDmEf.I.EZ 
MERAStMt 
Hıdırellez merasimi baht açmak için 

yapılır. Hıdırellezden bir gün evvel ta
nıdıklardan, ahbaplardan, komşulardan 
birer nişan istenir .•. Para, yüzük, kalem, 
anahtar vesaire gibi.. Bu nişanlar bir 
çömleğin içine yerl~tirilir. Nişanlar 
yerleştirildikten sonra çömleğe su dol
durulur. Bunu müteakip çömleğin ağzı 
bir örtü ile kapatılır ve sanlır, bir as
ma kilitle kapatılır. Çömlek o gün ak
şam hava kararınca evin bahçesinde bir 
gül ağacının dibine bırakılır. Gece bah
çeye çıkarak çömleğe kimse el sürmez. 
Aksi takdirde niyet bozulur. 

Ertesi sabah olunca, yani Hıdırellez 
gUnU sabahı bütiln nişan sahipleri çöm
leğin başında toplanırlar. Ev sahipleri 
ınlsaf.irlerine süt veya sütlü kahve ik
ram eder. İkram bittikten sonra küçük 
bir kız çocuğu bulunarak çömleğin ba
şına getirilir. Çocuk çömleği alarak bah
tının açılması istenilen kı7.lll yanına gi
der ve eben bwıun talihini, bahtını açı
yorum> diyerek kilidi açar. 
Kız çöcuğu çömleğe elini sokarak bir 

oişan çeker ve hemen şu niyet okunur: 

Bahtiyanm bahtiyar. 
Bahtiyann var bahtı. 
Bu niyet kimin ise. 
Talihi var. Bahtı var. 

Bu niyet kime çıkmış ise, onun o se
ne fevkalade talihli olacağına inanılır. 

Bundan sonra her nişan çekilişte bir 
mani söylenir. Çömlekteki nişanlıır bi
tinceye kadar merasime devam edilir. 

Aynca, her hangi kimse, dibine çöm
lek konulan dala kendisine ait yemeni, 
gömlek, mendil bağlar veya asar da, er-. 
tesi gUnü o şeyi giyer veya takarsa, ina
nılıp göre, o sene sıhati gayet güzel gi
der. 

Bundan başka, Hıdırellezden bir gün 
evvel bir sarı ipekle kılaptan karıştırı
larak bileğe bağlanır ve Hıdırellez saba
hı erkenden gün doğmadan gül dibine 

Yeni bir hadise daha 
(Boştarafı 1 ind Sahifede) 

rt, siyasi ve ekonomik yardımlarda bu
lunmağı taahhüt etmektedir. 

3 - Bu yardımın yapılma şekli kar
şılıldı mutabekatle tayin edilecektir. 

4 - Ne Siyam, ne Japonya mu.,terek 
bir harpte ayrı bir sulh ve mUtareke im-
zalamıyacaklardır. 

5 - Muahede hemen yürUrlUğe gire
cek ve on sene muteber olacaktır. 

Bu mUddet bitince temdidi için der-
hal istişareler yapılacaktır. 

JAPONYA BAŞVEKILtNtN 
MESAJI 

Tokyo, 21 (A.A) - Japon başvekili 
Tojo Siyam başvekiline bir mesajında 
Japonya ile Siyamın şimdi harbi zaferle 
sona getirmek için elele verdiklerini 
bildirmiş ve Siyam milletine saadet te
mennilerinde- bulunmuştur. 

cil piyade tilmenine mensup iki alayı 
imha etmişler, elli beş tank ve bilyilk 
mikdarda harp malzemesi ele geçirmiş
lerdir. 

BlR tSTlRDAD 

Moskova, 21 (A.A) - DUn geceki 
Sovyet tebliği: Sovyet kıtalan Voloko
lumsk ve Ladoga gölünün cenubunda 
Voybakalı geri almıştır. 
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sun uz) - Yalan, yalan, ben casus değilim. 
•••••••••••••••••••••••• ' O c J - Görüyorsunuz ki evet .•• Hakika- Böyle bir fCY•••••• 

e_-===- :::::::::::::::::::::::: .. 8p fi 8505 arı==:;;== tı öireninceye kadar sizi göz hapsi al- - Siz tacir Yumanın elinde casustan 
bnda bulunduracağım. baıka bir ıey değilsiniz. Tacir Ywna 

NAKLEDEN : A D N A 1f B j ı. Q E r - Müfettlş efendi, müsaade edennl- Japonya hesabına çalıııyor. Siz ise onun 
siniz, telefonunuzda bir muhavere ya-

i:ammmottHftfHflllllflllflllllftllllflllHllllllllllllllllllllfflllllflllllHlllHlllllllllflffllllllllllllllllS pacağım. sadık bir adamı olarak memleketiniz 

7 
_ Hay hay, fakat önce beni tatmin aleyhinde kçalıııyorsunuz. Bu suçunuzun 

- - ediniz, beni kandınnız. Bu 1400 dolar- sizi elektri aandaliyesine kadar aürük-
olabilir ,_,_ --L ne -ıLt bir -...!~e-'- '-ara·'·~- liyeceğini elbette tahmin edeniniz. 

- Hiç bir feY çıkmaz tabil Miss Coo-' - • lllt ,,..., """ T~ IUD & .... ~.-
lin. .• Hem hiddet etmenize ciddl bir se- - Benimle bu kadar yakından ala- dır). - Yalan, yalan •.•••• 
hep gönniyorwn. Bana kuıı açık olu- kadar olmanız. buauaiyetime girmeniz Genç kmn 7i1z6 eap aari kesilmifti. - Yalan değil.·· Deniz yüzba111ı 
nuz. Bu adam size ekseriya büyük kıy- hoıuma gitmiyor. E.uen buna lüzum Biiyük bir tevehhütle: Walterden evvelki gece aldığınız malU-
metlere baliğ olan paralar vermektedir. dahi yoktur. - Vazife mU •• Nasıl bir zehaba ita- matı tacir Yumaya haber verdiniz. Bu-

- Bu bUyük bir yanlıştır. - Sizinle aılkadar olmak vazifem pıldıiınm timdi anlıyorum, nun ilk mükafatı iae çantanızdaki dolar-
Polia mWettişi güldü. Cüzdanında sak- ve buauat zevkimdir. Beni bundan ala- _ Ent, gizll bir Y&Zifeniz Yar ... Siz lardır. Yüz bllfıya aarhoı ettiniz ve onun-

ladığı bir fotografı uzattı: koymak elinizde deiildir. tacir Yumanın adamwrm. Hatta daha la hem bezm.o~arak ondan her türlü ma-
- Bakınız, dedi, bu size tacir Yuma- - ~ konuplım fU halde, benden da ile gidebilirim. Siz tacir Yumanın lWııab edindınız. 

cm son defa vermiş olduğu 1400 dolar- ne ~nunuz) delaletiyle Deniz yüz bapsa Walteri ta- - Siz fevkalAde müthişsiniz, Abra-
lık çektir. Siz bu çeki bankaya götüre- - Siz açık konupmazmnz. halcik! nıdaz. Bu adam ıdze atk, para ve istedi- bam. 
relt parayı aldınız. Hattl JU anda bu mahadmazı bana anlabnadıktan aoma ğinlz ber fe7i arzu ettiğiniz ni.betlerde - Gariiyonıwıuz Jd kaçacak bir ta-
1400 dolar yanınızdadır. katiyen peı.inld bırakmı.yacaiJm. takdim ediyor. Bunun hrıalıbz olaca- rafımz yok. !ateneniz tacir Yumaya 

- Nasıl, bunu nereden biliyorsunuz? - Ne yapmabyun fU halde... Benim ima inanmak elimde deiil. kopya ettirdijiniz malGmatı da llİze tak-
- Tesbit ettim. Sizi takip ettirdim. efaliml tayla ed1aiz. - Bu tok mUthlf ... DU. 84i1k olun. dim edeyim. Siz Ok:,.ao•wt•ld takım 

t - MilkemmeL J>oirusu fevkalAcU - Ş.. 1400 dolar h~ le ,.a. Bana kaqa mtacaimız zanlar daha ne adalarda yapılacak tabktm.t baklwıd .. 
bir adamsam. zl nedir) Mu. Coolba 1-aa ha! ~ kadar iJert aldecek. ld pı.,...ı.nn ... ~ J• 

Yazan: Naki TEZEL 

gidilerek cal bunun rengini, ver senin 
rengini> diye o bağ çözülür ve gül dalı
na asılırsa, o kimsen1ıı rengi o sene yi
ne inanılışa göre güzel olur. 

Hıdırellez merasimi Tilrkiyenin her 
tarafında harfiyen aynı değildir. Bazı 
yerlerde daha başka illveler bulunduğu 
gibi, lstanbulun muhtelif semtlerinde de 
yekdiğerinden aynlan merasime tesadüf 
oulnabilir. Mesela Hıdırellezden bir gün 
evvel çöplerden veya taşlardan bir ev 
nUmunesi yapanlar da vardır. Ertesi gün 
ev bozulmamışsa o evi yapanın bir sene
ye kadar ev sahibi olacağı zannedilir. 
ZEKERİYA SOFRASI (1) 
Eskiden bütün memlekette yapılan bu 

sofra artık unutulmuş gibidir. Lfilk Tilr
kiyede, tamamen değilse de kısmen dini 
olan adetlerin zamanla terkedilmekte 
bulunması kadar tabii bir şey olamaz. 

Zekeriya sofrası da, Hıdırellez günü 
yapılan çömlek merasimi gibi bir dile
ğin yerine gelmesi temennisi ile kurulur. 
Sofrayı Şaban ayının ilk Pazartesi gU
nU kurmak Adettir. O mevsimde bulu
nan yaş ve kuru bütün meyvelerden 
alınarak bunlar büyük bir kabın içine 
konulur ve ortaya getirilir. Yemişlerin 
Etrafında ve sahibinin ahbaplarından her 
hangi birisi bulunur. Bundan sonra her
kes niyet ederek bir mum diker. Her 
murat sahibi diktiği mumun l§ığında 
meryem suresini okur. Arada bir çok 
secdeler yapılır. Kurandan sonra her
kes ayrı ayr1 dua eder. Eğer ev sahibi 
hali vakti yerinde bir insan ise, dua için 
husust bir adam tutar. Duayı milteakip 
herkes tclişla tepsiye hilcum eder ve 
nt>şe ve iştah ile yemişler yenir. Orada 
olmnynnların muratlarının olması için 
kendilerine yemiş ayrılır. Hastaya ye
miş götürmek bilhassa fldettir. Şayet o 
ııkşam sofrada bulunanlardan birinin 
muradı gelecek senenin Şaban ayına ka
dar olursa, o sene sofrayı kurmak ona 
düşer. Fakat ondan başka her isteyen 
de o gece sofra kurabilir. Muradı olanın 
mutlaka sofra kurması lazımdır. 

* Her iki fidette de manevi kuvvete faz-
la ye.r verilmiştir. Beklenen şeyin tesa
dWen olması halinde, bunun manev1 
kuvvet tarafından tahakkuk ettirildiğine 
daha kuvvetle iman edilir. Bu hususta 
dinin mUhim roHl olduğunu inkAr etme
mek lflz.ımdır. 

(1) Hcılk bilgisi haberleri, Sayı 1. Fai
ka lsamcttin. 

: .4lman baskısı 
(Ba§taraft l lnci SahHede) 

Doğu orta cephesinde muharebeler 
ayni şiddetle devam ediyor. Düşmanın 
müteaddit hücumlan püskürtülmUştUr .. 
Bir kolordumuzun harekatta bulunduğu 
bölgede 20 Sovyet tankı tahdip edilmiş· 
tir. 

Leningrad cephesinde d~ tank
larla çıkış barekitı püskUrtUlmUştür .. 
19 tank tahrip edilmiştir. Hava kuvvet
lerimiz muvaffakıyetli hücumlar yap
mışlardır. Şimal cephesinde ve Fin böl
gelerinde düşman teşebbüsleri muvaf
fakıyetle pUskUrtUlmUştUr. 

13 ilkkAnundan 20 ilkkfuıwıa kadal" 
Rusyada 81 tayyare tahrip edilmiştir .. 
Bunların 41 i hava muharebelerinde ge
ri kalan kısmı yerde tahrip edilmiştir .. 
Bizim knyıbınuz 18 tayyaredir. 

Pek Yakında 
MERAKLA BEKLENiLEN 

1 ürkçe Sözlü 
ŞARK MUSiKİLİ. •••••••• 

ponya hükümetini haberdar ellini%. 
- Müthiş bir feY· 
- Yüz baıı Walteri mahvettiniz, onu 

yakında tevkif ederler. Akibetini ise siz 
tahmin edeniniz. 

Genç kız ansızın büyük bir heyecan
la ayağa kalkb ve çıkardığı tabancasile 
polis müfettişine ateş etti. Polis müfet
tiıi yapbğı seri hamle ile mutlak bir 
ölümden kurtulmuştu. Tabancayı Coo
linin elinden kolaylıkla aldıktan sonra: 

- Siz henüz mesleğinizde kafi dere
cede piımedinlz. Bir az daha &lif antre
manına, .oğuk kanlılık meziyetine ihti
yacınız var. Tabancanızı size iade edi
yorum, buyurunuz, konuımamıza devam 
edelim. 

Gene; kız mahçup olmuıtu. Tabanca-
• elinde, parmaklan arasında nadim 
bir vaziyette duruyordu. Tek kelime 
söyliyemeden tekrar koltuğa oturdu. 
Tabancayı muaııın üzerine fırlatarak: 

- Beni mazur aCSrün. dedi. Fena hal
ae caıumı yaktınız, lni bir asabiyetle 
hayatmıza kut etmek iatedim. Nual. 
beni affedebilir ınislıılz) 

- DEVAMI YAR -

Çocuk nı ahke
meleri ve ıslah
baneleri lazım 

---·---
SalJıJıalı çoculı milıdarı 

bize bu meuzua icap 
eden alcilıayı uef'dif'e· 
celı Jıadar müfdmdlr .. 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Tetkik edelim: 
Bugünkü mevı:uatunıu göre auçlu 

çocuklar için hususi mahkemelerimiz 
olmadığı gibi rnahkUnı çocuklar için de 
ceza kanunumuzun tarifi dairesinde a.
lihhanelerimiz yoktur. Muasır cemiyet
lerde hi.kirn olan zihniyet. auçlu çocuğu 
cezalandırmaktan ziyade onu ıslih et
mcie. korumağa, nezaret altında bulun
durmağa matuftur. Bütün bu tedbirlerle 
ıslahı mümkün olmıyan suçlu çocuk, 
mahkemeye verilebilir. Suçlu çocuğu 
muhakeme eden mahkeme, diğer suçlu
lara muhakeme edenlerden ayrıdır. Ço
cuğu muhakeme eden hakimin diğerle
rine nazaran daha merhametli, daha §C• 

Eik bulunması, çocuk haleti ruhiycainin 
muttasıf olduğu temayülleri, zaflan iha· 
ta edebilecek kadar tesamüh sahibi ol
maaı icabedcr. Diğer taraftan auçlu ço· 
cuk hakkında verilecek hükmün aadece 
cezai tenkil mahiyetinde olması matlup 
netice) i temin edemiyeceğinden verile
cek kararın bir tedavi ve bir terbiye ma
hiyetinde olması gerektir. 

Suçlu çocuğun müçtemi heyet tarafın 
dan muhakeme olunması onun ruhi ha
li üzerinde çok fena ve menfi tesirler 
yapabilir. Bu itibarla suçlu çocuğu mün
ferit hakimlerin muhakeme etmeleri la
zımdır. Diğer taraftan auçlu çocuğun na 
gibi hallerde tevkif olunabileceği me
deni memleketin mevzuatında tahdit ve 
takyit edilm~tir. 

ilk çocuk mahkemesi 1699 aeneaindo 
birleıik Amerikanın 1llinois devletlndo 
tesis edilmiıtir. ngilterenin hemen he
men her şehrinde Juvenile Court nanu 
verilen çocuk mahkemeleri olduğu gibi 
lngiliz müstemlekelerinden Kanadada 
Yeni Zelnndada ve hatta Mısırda bile 
çocuk mahkemeleri vardır. ( l) 

Bugün hemen hemen bütün memle
ketlerde hususi çocuk mahkemeleri var 
dır. Mevcut adliye kadromuza göre suç
lu çocuklar için müstakil birer mahke
me tesisine imkan olmadığını biliyoruz. 
Ancak 1906 senesinde Franaada, 19-08 
senesinde italyada yapıldığı gibi birden 
fazla ceza dairesi olan mahkemelerimiz 
de, suçlu çocuklan muayyen ve münfe
rit bir hakime tevdi ederek bu iıte bir 
ihtisas vücuda getirmek mümkündür, 
sanıyoruz. 

Ceza kanunumuzun muaddel 55 inci 
maddeand on beı yaıını bitirmlt olup ta 
on sekiz yaıını ikmal etmiyen mahk.Uın 
çocuklara ait hapis cezalannın huauat 
ceza evlerinin hususi kuımlannda çekti· 
rileceği yazılı-iır. MahkQm çocuklar için 
hususi ceza ~vlerirniz yoktur. Hapisha
nelerimizin bugünkü vaziyeti, on sekiz 
yaıını ikmal etmiyen mabkWıı çocuklar 
için hususi kısımlnr tahsisine müsait de
ğildir. 

Gerek atavizmden dolayı insiyaki au
rette., gerek cemiytin kötü tesirleri neti
cesinde tesadüf olarak bir suç iıleylp 
mahkQm olan çocuk, ıılahı hal etmek 
üzer sokulduğu hapishaneden daha mü
tekamil bir hırsız, daha mütekamil bir 
cani olarak çıkmaktadır. Binanaleyh her 
ne pahasına olursa olsun hemen müteva
zı. fakat temiz çocuk ıslahhaneleri vü
cuda getirmek mecburiyetindeyiz. 

Tetkikimizi bitirmeden diğer bir mo
seleye daha temas edeceğiz. Çocuklar 
tarafından iılenen suçlarla bazı küçük
lerin iffetine tevcih olunan cürümlerin 
gizli tutulması .. 

Muhteris bir mahlukun hayvani hia
lerine kurban olan çocuğun ismini ha
zan gazetelerde okuyoruz. intihar va
k.aları kahramanlarının isimlerini ne§"' 
retmeği menedecek kadar hassasiyet gös 
teren vazıı kanundan, bu hususta mat.
buat kanunumuzda tadilat yapmasını 
beklemek ve istemek hakkımızdır. 

Diğer taraftan henüz ıuuru, temyiz 
ve tefrik vasıfları taazzuv etmemiı bir 
çocuk tarafından iılenen auçun aleni 
olarak muhakeme edilmesini ve muha
keme safahatının matbuata intikal etme
sini de doğru bulmuyoruz. Reıit ve mü
meyyiz olmıyan çocuğun yaptığı auc;tan 
her kesten evvel cemiyet. yani bizler 
mesulüz. 

Muhteris bir mahlukun irtikap ettiği 
cinayetten veya henüz reşit ve mümey
yiz olmıyan çocuğun iılediği auçtan biz 
meaul olduğumuza göre mağdur veya 
suçlu olsun çocuğun şahsiyetini teşhire 
hiç bir hakkımız yoktur. 
Mağdur çocuğun iffetine vaki taar

ruzda veya suçlu çocuğun her hangi bir 
cürüm veya kabahat işlemesinde bizim 
ihmalimiz vardır. Zira cemiyette vatan
daş, devletin velayet ve kefaleti altın
dadır. 

Salaeddin KARANAKÇI 

( 1 ) Orpniaation de la Democralie 
Paul DeacbaneL Sayfa 134. 

lspanyol gayri maha· 
ripUll ve Almanya 
Berlin, 21 (A.A) - İspanyanın gayri 

muhariplik vaziyeti hakkında Alman 
hariciye nezareti mahfillerinden şu el· 
bet bil~: 

Bu defa Madridde yapılan beyanat 
İspanyanın fimdiye kadar izhar ettill 
görllşün beynelmilel vaziyetin aon geli
şimi karpsuıda değişmediiinl teyit et· 
miftlr. 
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SAHiFE 1 YENIASIR 22 bkka1uın l'azartesi JH-C: 
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Faydalı Bilgiler .......... -. 
Yırtılan elbıse ve kı
rılan porselenler na=

sıl tamir edilir? 
---·---

T ENDORDl Y OT LEKESlNI 
ÇIKARMANIN YOLU -·-T nturdıyot bf.zan çamaşırlar üze-

rir.de koca siyah lekeler bırakır, bu le
kelenmiş şeyler eğer yıkanılabilirae ne 
ala. lakin yıkanılamıyan takımdan ~e 
lekelni çıkarmanın yegane çaresi üzer
lr-rine amonyak dökmektiT. 

* Elbi.s,.nız kaz.arn yırtılacak olursa bu-
nu dikmeden kolay bir tarzda, bellisizco 
tamir etmek mümkündür. Bunun ıçın 
taze bir yumurtanın akını biraz su ile 
kanştırınız, lakin yumurta akının mikta-
11 üçte iki, ıuyun miktarı da üçte bir ol
mak lazımdır. 

Bunları bir çanağın içinde iyice döv
dükten ıonra kumaıı bir tahtanın üstüne 
yayarak yırtık kısımlannı biribirine mun 
lazam surette birleıtirip bu melhemi 
bolca sürünüz. 

Ayni kumapn Yenginde olan ince bir 
parçayı da aynca üzerine yap11tmnız ve 
111Cak ütii ile tamir ettiğiniz yeri güzelce 
ütilleyiniz. 

Yırtıkları adam akıllı biribirine yak
lattmp tlrelerini karıştırmıt iseniz tamir 
olunan kısım belli olmaz ve uzun müd
det bozulmaz. 

* Kırık porselen tamiratı şu şekilde olur: 
Temiz ve berrak auyun içine bir be

yaz cam parçıw koyup kaynatınız. Son
ra bu camı dövünüz ve tozunu ince bir 
kalburdan geçirip mermer üzerinde yu
murta akı ile ezerek kanıtırınız. 

Merhem halini bulunca kmc porsele
nin parçalannı biiribirine Taptederek 
yaptaiınız merhemle yap11hnn1Z. 

Çimentoya benziyen bu tutkal iyice 
kuruduktan aonra o derecede sağlam 
olur ki tamir edilen ıey yeniden kınl!la 
bile yapJfhnlmıt yerden aynlmayıp di
ier bir tanftan parçalanır. 

Amerilıada hazırlık 

Bulgar kralı yeni bir 
nutu ', söyledi 
----·---

Bulgaristan }ıe
ni nizaıı ın kı·-

Kış harbı ve Almanya 
----·---

Rusya da dövü-
şenler i.;in kış

lık lı edi,·e 

Müttef ilrler Vaıing .. 
tonda toplanıyor 

---·---
Ask eri harekat 
ile kaynakla

rulıpasına işti- istiyorlar rın 
rak edivor -•-- ı!'Örüşüleeek 

tevhidi 

-•- Doktor Göbels B. Bitler -•-

Bugünkü harp vaziye
tinde Türkiyenin müs

tesna durumu 
1 1 l 1 adına bir nutuk verdL A 

BULGAR M LL s YAS ET Berlin, 21 (A.A) - Doktor Göbe1s KONFERANS SON K NUNDA Falih R fk At ... 
MiLLi iDEALDEN iBARET radyoda muer adına söylediği bir nu· IÇTIMAA BAŞLIYACAK 1 1 ayın mu-

• tuJ...'ia Alman mütetindcn Sovyct cephe· e h• b• k ı • 
Sof 21 (AA) - B l A . bil- sinde dövüşen Almanlaı: için cöıncrd - - Jm Jr ma a eSJ 

ya, . u gar ]ansı d 1 kı 1.L h d" 1 .. Londra, 21 (A.A) - Sonkanunda Va-
din or· Kral Borıs· bir törendeki nut- avrnnma arını ve ş JA e :ye er gon ~------Y · d ı · · · · ... B h d" el A' .ı-!ngtonda bir müttefikler konferansı --
kunda Sunlan SO"ylemlctır• .. ennc CJ;'ını ıstemış.ır. u e ıy er .- ,. . . Ankara 21 (AA) ___ -...ı.: 

"' .. ..,. ll b N ı hed" · , t ı k uht ldir Stratet • · - Ulus gazetesin- ğini Amerikanın harp malzemesi v~ 
- Bir çok defa mebuslar tarafmdan ınan mi .elinin. ir .oe ıyesı oıa· op anması p~ . m ?1e · '

1 
deki baş ya:aısmda Falih Rıfkı Atay Ci- bizi Almanlar aleyhine hareket etUN-

tasvip edilen :rrıilli siyasetimizi ilham cal"tır. Gobels dıyor kı : . ,.meselelerle bırlıkte muşterek kaynakla- han Harbi dı§mda kalabilmiş milletlerin ceğini lngiHzlerin Türkiyeye kaqı lra-
eden milli idealdir. Yani Bulgar mille- - Kışl.ık .eşyaya ana ~ataıı.~:uı .zıyade rın tevbi.di meselesinin bu toplantıda durumunu anlatmaktadır Yaz.Jda bu- na yaptıklan gibi hareket edecelderl.t 
tinin birJigidir. 'Oçlil p;:ıkta giren bütün cephede ıht:yac; vardır. lstedıgunız şeye göriişüleblleceği tahmin edilebilir. Va- . . . · .. . . yaymaktadırlar. Şurasını tekrar edeU.. 
cievletlerin yanı başında olarak Bulga- fedakarlık demek. f~~a ?1?1':_~lmanya şington böyle bir toplantı için en uygun günkü harp vazıye~de .. :W-kiyen~ ki Uzak şark harbine rağmen TUrkqe. 
ristan yeni bir Avrupa nizamının kurul- varlığıı:ı asker~ermuzın yığıtlı?1 .ve fe· milate~ durum~un aoz gotürmez tekli de bir ruh değişikliği ne olmuştur De de 
masına iştirak etmektedir. dakarhgı sayesmde temin etmiştir. yerdir. kay=~kte ve.. . . olabilir. Verdiğimiz sözleri eonuna )la. 

-----·- -·- R ~tedir. ~ lngiliz .ve dar tutacağız sözleımif olduğumuz mB-F. I d d k ti k aoocıcı"°aacıcıc:ıor::ı f eni Rus lımanları Rm kuvvetlen vardır. lngılizler Silriye }etlerle siyasetimizde bizi d~diirecd 
ın an r va a 1 1 Jtai yada harp hali ve Mozo~tamyada Alman ve İtalyan- hiç bir deiişiklik yoktur. Açık, me-U 

---• --· lar Ywıanistanda ve Yugoslavyada da ve fakat ıuurlu bir propapnda lNDa 

B•• •t k • 1 i/dn edilen yerİer ş• ı b d "' Bulgaristan ittifak ettiği Alman ve İtal- bilir. UYU şebJr er• •• ima UZ ellJo ya ile beraberdir, Anglosaksonlann bizı Bizi rahat bırakmalarmı istemeye 
tazyik ettiklerinden bahsediliyor. Bizim hakkımız vardır. Burada biz kend.imla 

d k k l v Roma, 21 (A.A) - Kral bir beyan- • d •k• ıı•man komşWarunız. ve bilhassa lngiltere ve sesimizi yalnız kötü niyetlere bulanık m e e me 8Z JOJ name neşrederek Napoli, Cesenza, ZJD e ) J Almanya ile milnasebatımız ne kadar iyi avcılanna duyurmak, Türkiyenin sajlaaa 
~ Kantanuıro ve Kalnbrada bulunan olursa olsun kötü maksatlı propaganda .. ıve dilrilst poliükasmda sebat ebnekte 

k • ı • Reggioda harp hali ilan etmiştir. ye_ nıiacak lar zaman zaman Tür!dyeden bahsederek oldutwıu bir kerre daha söylemek içhı .;e 1. ıvor =ı:ıcı:ıı:ıcccıcı:ıaı:ıaaaar.:ıacıaı:ıc:ıaı:ıı::ıı:ıaoo 1 ... Tiirkiyenin Almanya ile dostluğu sebe- bu fırsattan istifade ediyoruz demekte-
_ _ ___ ·, --·•--· biyle İngilizler aleyhine sevk edilemedi- dir. 

Yağan Jıarın çoJılağun- Makineye ı Amt?rUıan flmııp malze. 
dan an seuıııyatı ınııza- ıne$ıyazınııuımı,,,,,,,,.,. Uski.!clerda feci bir kaza oldu 

mı JıaylJetıL \'erilirken ı getlrUeeeJı 
Hclsinki, 21 (A.A) - Harp başlıyalı· 

dan beri ilk defa olarak Helsinkide Tür· 
koda ve diğer bazı şehirlerde ekmek kıt· 
lığı vardır. Yağan kann çokluğundan un 1 

sevkiyatı intizamla yapılamıyor .. Mev
cut un stokları kul!anılmaktadır. 

----~-·--------(' andi ve Aıı e-
rikanın muha-

• • • rebeye ~ırışı 

il -

Hİ1LE.R -·Bizzat b af hu mandan .. 
lığı aeruhte etti -·-Bcrlin, 21 (A.A) - D. N. B: Ordu 

Başkumandanlığı.nın bizzat Führer tara
f mdan deruhte edilmesi münasebetiyle 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

1 Helsinki, 21 (A.A) - Şimal buz de
nizinde Sovyetler yeni iki liman tesisi
ne karar vermişlerdir. 

Novipor ve İdaraka adlarını tapyacak 
olan bu limanlar önümüzdeki yaz mev
siminde Amerikadan gönderilecek olan 
harp malzemesinin dahile sevkiıide kul
ianılacaktır. 

~-~---·--~--~-Japon yadan 
Amerikava söz-... 

le hücumlar! 

Uç kişi öldü, üç kişi de 
ağır surette yaralandı 

Bir ymqpn davarı çöldü, bltlflllndeld evi yddl... 
Uç te baRI yarab var .. 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Bugiln İnhidam neticesinde ev aah.ibl ŞaJ.en. iki yeni harp 
i(emisi denize 

1 indirildi ccAmerika-:kla hayret 

Eührer 4/Şubat/1938 tarihinde Alman 
ordula:n kumandanlığını aldığı zaman 
bu tedbirin saiki Alman mrnetinin 
hürriyeti uğrunda vukuu muhtemel bir 
askeri ihtilaf zuhuru endişesi idi. Devlel 
işleri biltiln kuvvetlerin bir tek elde 
toplanmasını şiddetle amir bulunuyor
du. Bu mUlahazalara inzimam eden şah
si bir istidat duygusu ve mesullyet yUk
lcnme emeli devlet reisi Adolf Bitler 
kendi kendine kumandayı almağa sevk 
f:tti. Bu itibarla şimdiye kadar ordu baş 
kumandanı bulunan Mareşal Fon Brov
~in meziyetlerini övmekle beraber 
4/Şubat/ 1938 tarihli kararı geregince 
müseUah kuvvetlerin idaresini ordu baş 
k\,\mandanlığı ile birlikte kendi uhde
sinde birleştirmeğe 19 lllkkanunda ka

(dUn) 'OskUdarda üç kişinin ölilmil, üçü de ile kiracı Ayşe ve Ay~ yedi ya
ağır ve UçU de hafif olmak üzere 6 kişi- şındaki oğlu Süleyman tamamiyle enkn 
nin yaralarunasiyle neticelenen feci bir altında kalarak ölmii§lerdir. Evde bulu
inhidam hidisesi olmuştur. nanlardan üç kişi ağır yaralanmış teda-

-·- 'Oskildarda 'Odül sokağında 25 numa- vi edilmek Uzere Haydarpqa NUmUM 
B R it il B .. _. ralı ve Bn. Şahendeye ait iki katlı evin • • uzve e a~ye yanındaki ev bir kaç gUn evvel bir yaıı- ~~hanesme kaldırıl.mışlardır. Diju ---· - - 1 veren kasapbğı 

B. Razuelt 7 ınllyon önllyeblllrdl» 
GSJıel' toplanması Bombay, 21 (A.A) - Mahatma Gandi 

pl'Ojeslnl intzalıyor- Am~kanın ~ar.be ~irmesinden şikayet 
Nft7ork, 21 (A.A) - Onar bin ton- etmiş ve d~ştır ki : . . , 

1--'- •'-• · h · · d · ind" - Amcrıkn harbe gınneseydı ak.a 
UA .&AA yenı arp gemısı enıze ı- b kasa 1 v •• •• rlmiftir hayret veren u p ıgm onwıe geçe-. * bilir ve hakemlik edebilirdi. 

Vaşington. ıı <A.A> - Amerikan 1-ı.trıka harpleri 
parlAmento8u iki glin]Uk bir 1atil ya
pacaktır. 
Yedi milyon askerin ailih altına alın
ması projesi yakında B. Ruzvelt ta
rafından jmzalanacaktır. 

lKt PAN AMERtKAN 
KONFERANSI 
Rio de Janeiro, 21 (A.A) - tkinci 

pan Amerikan konferansının Rio de 
Janeiro yakınında Petropolis phrin- 1 

de toplanması muhtemeldir. 

Orduda yGPdrınseuen· 
leP cemiyeti açıldı 
Ordu, 21 (Huauat - Yardımsever

ler cemiyetinin burada da bir ıubesi 
açılm1fbr. 

---------·---------KA l'.IERIDE 
A2'A2'VRK GVHV 
Kayseri, 21 (A.A) - AtatUrkUn Kay

seriye ilk gelişlerinin yıldönlimtı olan 
dünkü günü Kayserililer içten teuıhü
.ratla kutlamışlardır. 

-------·~----Japonlar bir Sovyet 
gemisini batırcldar .. 
Batavya, 21 (A.A) - Bir Sovyet ti· 

caret gemis: Hollanda Hindistanı sula
nnda Japon tayyarelerinin hUcumuna 
uğramıştır. Mürettebattan sekiz kişi öl
müştür. 

-------oıwwow·--------
BULGARİSTAKDA' 
Petrol depolal'llla ve 
antreıtcdara ateş! 
Roma. 21 (AA) - Sofyadan bildirili

yor : Burgaz asker! mahkemesi petrol 
depolarivle antrepolara ateş vermekten 
suçlu seki7. kişiyi 12 şer sene hapse 
mahkfım etml.<ıtir. 

~------•-..-------
Belçika Japonyaya 
Raı'~ Dan ettL 
Londra, 21 (A.A) - Belçika hUkU

meti Belçikanın Japonya ile harp halin
de olduğlınu bildirmiştir. _______ .,,_..41 ______ _ 

"Aa yserı,, de kayak 
rıe kır koşuları -·--Kayserı, 21 (Hususi) - İkı haftadan 

beri başlıyan kayak sporu dUn daha ka
labalık bir kafile ile yapılmıştır. K!.t 
kOfU)arına 20 atlet iştirak etmiştir. 

(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

ğusuna gelmiştir. Düşmanın geri çekili
şi o kadar hızlıdır ki ancak motörlU pi
)·ademiz hunları takip edebiliyor. Düş
man Ageyla, Derneyi ve sekiz tayyare 
meydanıru kaybetmiştir. 

1NGtLtZ HAVA HOCUMLARl 
Kahire, 21 (A.A) - İngiliz hava teb

liği: Tayyarelerimiz geri çekilen düş
man birliklerine ağır kayıplar verdir
miştir. Bir çok taşıtlar kullanılamaz ha
le getirilmiştir. Mikilinin batısında düş
manın motörlü birliklerine taarruz e~ 
tik. Benina ve Marana tayyare meydan
larına iyi neticeler veren hUcumlar yap
tık. 

lTALYAN lTlRıU1 
Roma, 21 (A.A) 

Demenin İngilizler 
edildiğini bildiriyor. 

ALMAN TEBUCt 

ltalyan tebliği 
tarafından işgal 

Bcrlin, 21 (A.A) - Alman tebliği: 
Şimali Afrikada muharebeler devam 

ediyor. Kara ve hava kuvvetlerimiz ce
saretle döğüıüyorlar. Bir Alman aavaı 
teıekkülü düşman kollarına taarruzda 
bulunmuı. müteaddit kamyon tahrip 
etmiştir. 

aTALY AN TEBUCl 
Roma, 21 (A.A) - İtalyan tebliği: 

Düıman kuvvetleri tarafından ifgal edi
len Demenin batısında Britanyahlar 
İtalyan mevzilerine kartı baskmlanna 
devam ediyorlar. Sollum ve Bardiyada 
mahalli çarpıımalar olmuıtur. 

MALT ADA 
Alman tayyare teıekkülleri Lavaletta 

üstünde uçmuılardır. Oç Sipitfayer bir 
keıif tayyaremizin taarruzuna uğramıt
br. Bunlardan birial düııürülrnü§, birisi 
hasara uiramıt ve tayyaremiz geri dön
müştür. Son tebliğde kayıbı bildirilen 2 
halyan tayyaresi 2 düfl1lan tayyaresi 
tahrip ettikten sonra oclönmiiflerdir. 

AKDENIZDE 
Son haberlere göre doğu Akdenlzde 

torpillendiği bildirilen düşman kruva
zörünün battığı anlaşılmıııtır. 

·~----~·~--~---
An te pte f ahN-çocuk-

lara yar.:um -·-Antep, 21 (Hususi) - Çocuk Esirge-
me kurumu 170 fakir talebeyi geydirmiş 
ve tesbit edilen diğer bir kısmı fakir ta
lebenin geyd:rilrnesi iç:n tekrar faali
yete başlarruştır. 

nazırı Knoksa htlcam gın neticesi olarak tamamen yannq, uç kışi de yaralan hafif olduğunda ilk 
...11- 1 yalnız duvarlan kalml§tı. Duvarlar bu- tedavileri yapıldıktan sonra hastalaae-
---J or ar.. gün öğleden sonra birden bire Şahendc- den çıkmışlardır. 

Tokyo, 21 (A.A) - Bir Japon gaze- nin evi üzerine yıkılmış, bu ev çökmüş- Müddeiumumilik hldiseye el koymU§-
tesi Amerika ~~e ~azın albay Knoks tür. Bu sırada evde bulunmakta .:ılan tur. Kaza mahallinde tetkikler yapıl
h~da neşrettiği hır makalede diyor iradın, erkek ve çocuk 9 ki§i enkaz al- mıştır. Zabıta ve adliye tahkikata devam 
kı : tında kalmışbrdır. etmektedirler. 

ı·ar vermişt,i.r. 
Berlin, 21 (A.A) - Ordunun Başku

m;ındanlığını üzerine alan Führer ordu 
erleri ile orduya katılmış olan S. S. kı
talarına hitaben aşağıdaki beyannameyi 
neşretmişti?. 

Amerikalıların Havaide utradıklan 
felaketten Ruzvelt mesuldUr. 

Albay Knoks dolar biriktiren Ameri
kalılardan bir misaldir. Gazeteci olması
:t.:ı rağmen bahriye nazın olur olmaz, ilk 
iş olarak gazeteleri şiddetle sanstire ta
bi tutmuştur. Amerika Japonyanm bas
kınından şiklyet etmiştir. Halbuki Al
manya harp ilAn etmeden evvel, Abnan 
gemilerine görUUlr görülmez •tef edil
mesini emreden albay Knokstur. Ordu ve S. S. kıtaları erleri. 

Milletimizin hürriyeti ve istikbali için 
yac:ama şartlannı muqnfaza etmek ve zorluklan yenmek de IAzım gelecektir. 
esasta daida aynı olduğu halde her sefer Biz bunda da muvaffak olacağız, do
başka bir bahane ile her 20/25 senede ğuda düşmanı kat'l surette hnha etmek 
bir kıp-şımıza çıkan harp ihtimallerini için önUmUzdeki nkbaharda taarruz 
ortadan kaldırmak maksndiyle atıldığı- harbine yeniden başlanmasını milmkün 
mız mücadele en nihai safhasına ve dö- kılacak olan hazırlanma tedbirlerinin 
nüm noktasına yaklaşıyor. Başka başka derhal alınması gerektir. Diğer kat'ı 
şekillerde ortaya sürülen esas Yahudi harp tedbirlerinin ittihazı da pek yakın
ve Kapitalist menfaatlerinin müdafaa- dır. 

Bir tren kazası oldu 

iki lokomotif ile beş va
gon raydan çıktı 

Kaza APlflye ldasyonanda 8'alal lnddıı-fefll • 
malılnldler ue ate"'1er ~.._ 

İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Pazar ge- Hattın Pazartesi günü (buglln) iıp)ma
cesi saat :ikide Arifiye istasyonunda Bi- sı muhtemeldir. 
jecile gitmek Uzere manevra yapan Trenler Arifiyeden Adapuanna p)en 
Marşandizle Bilecikten gelen Marşandiz. müselles makas vasıtasiyle uçer dörder 
Arifiye istasyon makasındaki Köy Enis- saat teahhürle işliyorlar Hidiseye lata.~ 
titüsil binası Hnilnde çarpışmışlardır. · . 
Lokomotifler ve beş yU'k vagonu raydan y~n .~emurunun hatası se~bi~et wrdı
çıkarak parçalanmıştır. Aynca dört va- ği soylenmekle beraber Bılecikten ge
gon da hasara uiı'.amıştır. Şeftren ve len trenin zamanından evvel ve aüntJe 
makinistler, ateşçiler yaralıdır. Yetişen gelmesinin de kazaya sebep olduğu ili
lnidat katarlan faaliyete başl~lardır. ve ediliyor. Tahkikat devam etmektedir. 

Trakyada 2ümrük teftişleri 

sından ibarettir. Almanya, talya ve öte- Bu vazifeler afllhlı kuvvetlerin ve 
den beri müttefiklerimiz olan devletler cephe gerisinin en büyük gayreti sarfet
yeni dost ve sillh kardeşi olarak büyük melerini ve mUştereken harekete geç
bir devlet olan japonyanın kendilerine rııelerini gereklettirmektedir. Fakat har
ıltihak ettiğini görmekle memnun oldu- bin başlıca yükilnü ordu taşıyacaktır. 
!ar bu memleketi de bizi boğmak için Bu şartlar altında Alman kuvvetleri 
ileri sürdükleri aynı bahanelere ve aynı baş'kumandanı sıfatlyle ordunun baş
tarzda boğmak istiyorlardı. Pasifikteki kumandanlığını ilzerime almağa bugün 
Amerikan filosu ile Singapurdaki 1ngi- karar verdim. Askerler harbin ne oldu
lız kuvvetlerinin yıldırım süratiyle im- ğunu biliyorum 1914 - 1918 arasında ba
basından ve şarki Asyadaki bir çok tn- tıda cereyan etmiş olan 4 senelik muaz
giliz, Amerikan istinat noktalannın ja- zam muharebe içinde yaşadun. Basit Edirne, 21 (Husus!) _ Şehrimize ge
pon kuvvetleri tarafından işgalinden bir asker olar~k k~iyetli mlkdarda len ve Trakya gümriik muhafaza teşki-
oonra bu harp bize elverişli yeni bir saf- malzeme ile verilen bilyUk meydan mu- lAtmı • ..ı.ı. d ..:ı---ik uhaf 

Umum kumandan Edlıiıe mnhafauı 

gilınrük mUdUrlUifuıü ve karakolların 
da tefti§ ettikten ııonra in§aatına devan baya girmiş bulunuyor. Fakat bunlara harebelerinin hemen hemen hepsinin ... &~ e en 6"'"".. . m aza 

şimdi biz de cihanşumUl mahiyette ka- dehşetine şahit oldum iki defa yaralan- umum kumandanı General Lütfü Kara
rarlar almak durumunda bulunuyoruz. dım ve battA gözlerimi kaybetmek tehli- pmar vı:li Ferit Nomeri ziyaret etmiş
Kışın geldiği bu anda müteharrik ce~ kesine maruz kaldım binaenaleyh ıstı- tir. 

edilmekte olan Arda köprüsü muhafaza 
teşkilAtJ üzerinde tetkikatta bulunmu 
•e Uzunltöprüye hareket etml§tir. 

heyi birden bire mevzi cephesine ~hvil raplannız, endişeleriniz, sıkıntılannız ~~~~::::.<~~~::.ı.c;:~><::::~~~.<:<:><:::><::>c;;::><::::~><::::.<::)~<:><::>-<:>-ıı:::::.-~~ 
etmek ve dojtuda bugüne kadar görül- bana yabancı değildir. Fakat 4 senelik 
mil§ en tehlike-li düşmana karşı ölmez harpten sonra memleketimin kalkmma
ve misli görülmemiş zaferler kHanmış smdan bir an bile şüphe etmedim basit 
olan ordulan bu cepheye yerleştirmek bir asker olmaklığıma rağmen mUteas
gerektir. Bu ordulann vazifesi dayan- sihane iradem sayesinde 15 seneyi aşan 
mak ve ağır fedakhlıklar bahasına son- blr gayret neticesi olarak Alman milleti
sız bir kahramanlık ve maharetle bugU- ni birleştirmeie ve onu Versailles idam 
ne kadar elde edilım neticeyi şimdiye hUkmUnden kurtulmağa muvaffak ol
kadar gösterilen taassup ve sebatla önü- dwn. 
mUzdeki ilk bahara kadar muhafaza et- Askerler bu şartlar altında anlıyacak-
mektir. smız ki bütün kalbim siziniedir. İradem 

Bu müddet zarfında doğu cephesinden ve sayim sarsılmaz bir surette milleti
beklediklerimiz Alman askerlerinin 23 min hlzm~tindedir. Şuurum, azmim dliş
sene evvel dört Rus kışı içinde başarmış manın imhaşından yani bu harbin mu
olduklan işlerden başka bir şey değildir. zdff erane bir surette neticel~ndirilme
Bütün bu müddet zarfında her Almal\ sinden başka bir şey tanımaz' Ordu ve 
askeri sadık müttefiklerimize birer ör- S. S. kıtalan erleri. 

Maaşlar Kurban ba yramıncian evvel verili yor 
İstanbo.J, 21 (Telefonla) - Ankarada n bildirildiğine göre hUkUmet memurla· 

nn sonkAnun peşin aylığını kurban bayramından evvel tevzie karar vermiştir. 
Bu karar tlzerine Maliye veklleti hazırlıklara bapamış, vilAyet ve Defterdarlık-
lara lAzun gelen talimatı göndermiştir. Maaş ve ücretlerin ayın 26 mcı eumEI 
günü verileceği tahmin edilmektedir. 

PAR2'1 GENEL .IEKRE2'ER1 IS2'AHBl11.DA 
İstanbul, 21 ('l'elefonla) - Cümhuriy et Halk Partisi genel sekreteri doktor 

Fıkri Tilzer bu sabah Anlcaradan şehrimize gelmiş, Parti ve Belediye erkAnı 
tarafından karşılanmıştır. 
~~~~~~~~::::,.<::><;:><;;~><::::><::::.<:::><::::,.C:::.-,· 

Diyarıbakır ve A h§ehirde kahraman aaker .. 
/erimize hediye tedarıkine başlandı 

-··-----------
nek teşkil etmelidir. Fakat bundan baş- Bakım ve kumanda itibariyle sizin 
ka gene kış olduğu gibi bu kışda yeni için yapabileceğim her şey yapılacaktır. 
birlikler teşkil edilecek ve her şeyden Sizin benim için yapabileceğiniz ve ya-
evvel yeni ve iyi silahlar askere verile- pacağınıza kanaat getirdiğim şey şudur. Diyarbakır, 21 (AA) - Kahraman tedir. 
cektir. Kirkenesten İspanya hududuna Almanya ve dolayısiyle Alınan mille- ~er~~imize kışlık. h~diye tedariki içi.ıı Akşehir, 21 (A.A) - Kahraman as
kadar cephenin batı istikametindeki ti kat'i surette kurtarılmcaya kadar be- ışbırlıgı yapan şehrımız ~ardını sev~rler kerlerimize hediye tedariki faaliyeti 
müdafaası kuvvetlendirilecektir. Bütün ni sadakatle ve itaatle takip etmek Al- kurumuyle Kızılay faaliyete geçmışllo?l" başlamıştır. Toplanan para yek&ıu dört 
bir kıtayı kaplıyan ve şimali Afrikaya lalı en cesur askerlerinden zaferi esir- ve ilk olarak 2000 lira temin etmişler· bin liraya baliğ olmuştur. Faaliyet 
kadar uzanan bu cephenin mUnakalA- geyemez. Führerln umumi karargihı dir. hararetli bir "'kilde devam etmek-
tmı tanzim etmek içm kaqılaştıtımız 19/llkkAnun/1941 Faaliyet hararetle devam ~ tedir. 


