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rARJHI ROMAN Yazan: Şahin A dıım n 

-- a alım talihime uy~un m'ı? 

Kıvırcılı Salata meiniter 31azmıstı, bunları Jıız• 
lapa nl~et diye çefıtfıtiyorda.. 

••• J6 ... 
lçindeki eytawn yaptıl!ı bu tahrikAt l Çekeceğim kliğıt bakalım benim tali

birdenb~re Mehparenin benlil?inde derin him: uygu? çıkncnk mı? 
bir endışe uyandırmıştı .. Genç kız he. ı Boy le dıven Kıvırcık Sn18.ta. hemen 
men yerinden fırlıyarak aynanın önüne :,·ere diz çöktü. Kutuvu alçak hır masa
koştu... nın üzerine koydu. Bunun içinde kıvn-
Yakılmış olan sekiz mumun ziyası larak iyice bükülmüş bir takı.m ufak ki

odanın içini gündüze çevirmisti.. Bu ğıt parçalan bulunma~ idı. 
kuvvetli ışıktan istifade eden M hpare Birden bire çckmecenın içine elini 
kendi güzelliğine hayran olmu$ gibi ay- daldıran Kıvırcık Sal6.ta yUksek sesle: 
nanın karc;ısındn durdu ... Tepeden tımn- - İşte klzlar ... Hepiniz şahit olunuz. 
ğa kadar her U!rafını. uzun uzadıya tet- ciiyc bağırdı. bu ilk kağıdı ben kendi 
kık ve muayene etmcğe koyuldu.. talihime çekiyorum. 

Ve bu muayenenin neticesi genç km Ve kağıtlan karıştırdıktan sonra bun-
tatmin etmls olmalıdır ki yüzünde bir- lardan blrislnl yakalıyarak çekmeceden 
denbirc derin bir ne~ ve sevinç emaresi çıkardL. • 
belirmlstL 1çind n kendi kendisine söy- O dakikada, odanın ıçinl dolduran genç 
ll'nerek . Kızların hepsi Kıvırcık SalAtanın başına 

· · • h v • d l"k nl Uşilşmllşlerdl. Bütün yüzlerde derin bir 
- Benı bu vnzıyette angı e ı a ı 1o t kil ttiğt kın ldıkl belir-

görUrde gUzefüğune hayran olmaz. Hem mekt ~·eş e şı ar 
rakibim kim? .. Yetmic;Jik bir kocakan_ m:. ~ü~knr Beyendi Kıvırcık SalAta
Tayyarzadentn Gevherli hanımı görür ya dedi ki: 
görmez ondan iğreneceif.ne eminim.- - Aman şunu çabuk aç ... Bakalım 
Aman ne utanmaz, ne kepaze bir kadın bu çektiğüı ka~ıtta senin talihin için na
bu kocakarı!. Bir kerre olsun aynanın sıl bir yau zuhur edecek? 
karşısma g~ip., yUzilnü acaba hiç gör- An! .. 'Ostllme iyilik sağlık! .. Hepimizi 
mQş değilmıdir... büvük bir merak sardı ayol!!. 

O iğrenç yUziln.Un çirkinliğine, ag~r- Kıvırcık Salıita kapı yoldaşlannı bir 
mış saçlarının halme bakmıyor da oglu az üzmek istiyordu. Hilnkflr Beyendiye 
yerindeki ,fcnç delikanlılan scvmeğe dik dik bakarak: 
hlkışıyor. .. k b rl , d - Kız azacı sa u u oı iye cevap 

Maskaralığın. ahlaksızlığın artık bu verdi, çarçabuk açacak olursam iyice 
Cferecesi de olur mu?_ 

kıvnlmış olan bu kAğıt yırtılabilir ... Ya-
Mehpare birdenbire sofada ~ittiği bir vaş yavaş açmağa çalışıyorum. Hele çok 

takım gUrUltUler Uzerine. hanımını ten- şUkUr! ... lşte açtım Şehiıaz, al bunu oku. 
kit eden bu mUtalnasını çarçabuk kes- Bakalım. benim talihim hakkında neler 
meğe mecbur olmuştu.. lıd ? 

yazı ır .... 
Derhal ~nanın önünden aynldı o sı- Cariyeler arasında sarışın bir tr.zcı, 

ıada hızla oda kapısı açılmıştı... K1Vırcık Salatanın uzattığı kAğıt pcı.rça-
Mehparenin kapı yoldaştnn olan GU- sını aldı. Gümilş şamdanın yanına gidip 

llstnn. Şehnaz, GUlfem Lutfiye ve HUn- onu mumun ışığına tuttu. Sonra yavaş 
kftrbeyendi ile Kıvırcık Salata ansızın yavaş, kelimeleri hecelJyerek okumağa 
odaya dahil olmuşlardı... b 1 d 

Bu genç ve körpe cariyeler Mehpare- aşa ı: 
,ı ortalarına aldılar... O ıiakikach oda- Gidiyorum elinizden. 
Dm içi, ~ cıvıltılarını andıran ince ses- Kurtulayım dilinizden. 
ler. gevrek kahkahalarla çın çın ötmeğe Yeşil baş ördek olsam. 
başlamıştı. Su içmem gb1ünüzden.. 

Kıvırcık SalAtanın elinde sedef işle. 
meli, cevizden mamtll uırif mini mini Kızlar hep birden gülüştüler. Odanm 
bir çekmece bulunuyordu. Bunu Meh- içi, billur gibi bir ses veren gevrek kah
pareye gösterdi ve kıs kıs gülerek de- kahalarla doldu .. 
di ki: . ~ıvırcık Salti~ ~U..cıcn ~ın 'ken-

- Hadi kuzum Mehpare Şunun lçin.I oısıyle alay ettiklerıne zahıp olarak; 
elen bir kağıt çek.... • -. Gör~ünüz mü? dedi. bakınız bu 

Mehpare birden bire: manı vazıycte ne kadar uygun bulu-

- Ne ~lacak? diye itiraz etti. Ben öy- nuf~1~;;dan beri sizin bu densizliklerinl-
ıe bilmedığlm şeye el dokunduramam. zf çekmekten artık bıktım, usandım ... 
Kıvırcık Sallta Gevherlı hanımın ca· Dilinizden ve böyle vakitli vakitsiz gU

riyeleri arasında gayet zeki. afacan, lüşlerinizden kurtulmak için, elimde ol
alaycı bir kızdı. Arap saçı gibi sık sık sa şimdi burasını bıraklp giderdim. Ke. 
kıvnmlar t~kll eden ve lUle lüle ola. sin artık bu kahkahaları!!." 
rak yilzUne, yanaklanna doğru sarkan . . 
kıvırcık kihküllerlnden ötUrU Gevherll Şımdı gel Şehnaz. .. Buradan bir niyet 
hanım ona Kıvırcık S:'lHlta ndını ver· tc sen çek.. : 
misti. · Sarışın kız, Kıvırcık Salatanın dedi-

. ' ğini hemen yaptı. Sonra tekrar mumun 
Gevherli hanını sarayını dolduran ı~ığına gitti. Kendisi için ç-tr+:ır.i ka • ıdı 

genç cariyelere, mevzulanna uygun ol- d,.. h 1 d' =-"'6 ? 
k rt. 1 b'. 1 t haf . b' a uzun uzun ece e ıkten ::ıonra niha-

ma şa ıy e, oy e u • amıyane ır t tl ku ğ aHak ld 
takı dl tak k ·ti d d .d. N t ye §U sure e o ma a muv 0 u: m a ar ma ı ya ın a ı ı. e e. 
kim Kıvırcık SalBtanın yanında duran 
ve yemek tepsisi üzerine ~cvzu bir tatlı 
tabağı kadar nefis, iştiha verici bir gü. 
ı:elllk taşıyan. etine dolgun, esmer ca. 
riyenin adını da HUnkS.r Beyendi koy-
mu"' 

K. ı·cık Salftta Mehparenin itiraz et. 
meni üzerine ona dedi ki: 

- Vallahi Mehpare sana bir oyun oy
namak niyetiyle buraya gelmedik. Va
kit geçirmek için aramızda bir eğlence 
tertip etmeğe karar verdik ve seni de bu 
eğlenceye 4ürak ettirmeği tasarlamış 
bulunuyoruz. Bu çekmec!!nin içindeki 
kCıj!ıtlnra bazı maniler yazdık ... 
Şimdi hepimiz içimizden niyet tutup 

bu kağıtlardan birer tane çekeceğiz. Ba
kalım, neler çıkacak? Herkesin çekeceği 
nıani. içinde tuttuğu niyetine uygun ge
lecek mi? 

Korkma kuzum!... Bu kuğıtlar ateş 
değil: Elini yakmaz. Dur istersen. ilk ön
ce ben cekC'yim! 

Şu dağlar olmasaydı. 
Çiçekler solrıasaydı. 
ölüm Allahın emri. 
Ayrılık olmasaydı. 

Cariyeler yeniden gülUştUler_ Şeb. 
nazdan sonra niyet çekmek nöbeti Gül
fom adlı, kısa boylu, ufak tefek bir kı· 
ıa geldi: 

Bahçekrdc ilisah. 
Kendi küçük boyu ,ah. 
1ki gönül bir ol&a. 
Ayıramaz padi§ah. 

Gülfemin vaziyetine tamamtyle uygun 
çıkan bu mani birden bire odayı derin 
bir kahkaha borası içinde bıraktı ..• 
Kıs kıs gülen Kıvırcık Salata Gülleme 

dedi ki: 
- Oh olsun! Nasıl benim maniye gU

ler misin? .. Şeytanın .işi gücü yok!!. ~ 
rns getirdi ... 

- BiTMEDt-
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Değişiklik Ararken ... 
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••• 8 ••• 
- Ya neden çıkartmıyncnk mışmı! 

Zaten hürriyetimi geri almak uımnnı 

gelmiştir. Aynı zamanda ben bur::ıda 
yokken etrafını alan şu kil ilk işvebazla
rs da bir ders vermemin sırasıdır. 

Bununla beraber mesele sulhan halle
dildi ve Kfimilin kansı, boşanma dava
sında benim ismimin ortaya atılmama
sına razı oldu. 

Knmilden, tahmin edebileceğiniz gibi. 
pek hararctlı değil, hatta bir az soğuk
ç .. ayrıldım. Uç giın sonra da onu bir lo
kantada, ·beni çirkefte süruklemek teh
didinde bulunan kadınla birlikte gör
düm. KAmil dikkatli, adeti muhabbetli 
öavrMıyordu. tkisi de muhabbetle biri-

YAZAN : VÇ YILDIZ 
birine bakarak gölüyorlardı. Beni gör
IT' lerine vakit bırakmadan kaçabildim. 

En sonunda,suçumun büyüklüğünü ar
tık anlamağa bnşlıyordum. Şatafatı ve 
snhtc parlaklığı hayat yuvasının temeli 
c;ıan gerçek ve sağlam meziyctl~lc alt 
üst ettiğimi anlamıştım. Bütün varlığım 
beni Mcmduhun kollan arasına atılarak 
orada bir sığınak aramağa ittiği halde 
~ alnız gururum bunu hemen yapmama 
ngel oldu. Fakat gurur aşkın kudretiy

le mücadele edecek kuvvette olamaz. 
Çok geçmeden Memduhla barışmak ça
resini aramnğa knrar verdim. 

Vaktiyle benim olan ve tekrar benim 
olmasuu istediğim evine gittiğim vakit, 

rSNiAft& 1 ..... Aftınt ,.'"'-....... d .... 
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ŞEHİR HABERLERİ 
ihracat ve itha
lat~ı lıirliklerine 

dair taiimat
nan~ eıer -·Verilecek duhuliyeler 

ve bunları sari 
mahalleri .. 

Ticaret vekaleti. ihracutçı ve ihtalat· 
çı birlikleri azasının bu birliklere girme
lerine. duhuliye ve senelik aidat olarak 
mükellefiyetlerine ait iki yeni talimat
name hazırlamı~tır. 

. 

Tüı-kiye - Almanya ticareti 

Mal nı übadelesi işleri 
ağır inkişaf ediyor 

Almanı r bazı ınaddelerin pahahbpm Deriye 
sürüyorlar, Ankaıeada yeni temaslar bekleniyor 

Ceçenlerde akdedilen ticaret anlat
ması hükümleri dahilinde kar~ılıklı ola· 
rnk Almar.ya - Tiirkiye ticaretinde in
kişaf başlamııtır. Ar.cak bu ticaret he
nüz hıı: almış değildir. 

bazılarında rastlanan fıat toreflüünün 

büyük bir nlsbete baliğ olması mal mÜ· 

badelt-aine lmklin vermediğine kanidir. 

Almanlar ihracat maddelerimizden 
Bu hususta Ankaraya gelen bir heyetle 
temaslar yapılacağı bildirilmiştir. 

ihracatçı birliklerinden her hangi bi- • 
rine giren her yeni aza girio ücreti ol- '.:>''>"'>"~~-=><::><::><~~::,..c:;::,..c:;::><:::><::;:..<::<.;>c:;::,..c:;::,..~~<::>-<::>-~:::>":::>":::>"~~:::><;::ı..ıı;;:> 

mak üzere bir defoya mahsus en az elli 
ve en çok yüz lira verecektir. ithalatçı 

birlikleri azası bir defaya mrıhsus giriş 
ücreti olarak en az yüz ve en çok iki yüz 
Ura ödeyecektlr. 

Duhuliyelerden hasıl olacak meblağ 
bu birliklerin kuruluo ve t~isat masrafı
nı ka~ılayacak. artanı da birliklerin fev· 
kalade maımaf1snna kanıılık ole.Tak ihti
yat akçesi hesabında muhnfaz.ıı edilecek
tir. 

Senelik aidat hakkındaki talimsta da
ir caaslar yakın ıünlerde bildirilecektir. 

-------~aa~--------

lz m • r o 
ıyasası 

tamamen kon-
trolsuı.! 
.---·---

Flat mtirakabe teşkili· 
tının takviyesL 

lazımdır .. 
İzmir fiat mürakabe teşkilab mcmlil'

lan azalmıştır. Kadro bir hayli zayıfla
dığı için piyasanın lilyıkiyle konttolü 
mümkün olamamaktadır. 

Ticaret vekaletinin lzmir fiat mürakıı
bc kadrosunu takviye eylemesi bir za
rurettir. Piyasaya şimdiki halde tamamen 
kontrolsüz kalmı~tır. 

-----
Bir ta~in ve maaş 
arttırmaıar-

fzmir ithalat kontrol memuru B. Ta
birin maaşı 40 liraya, Manisa tahsilat 
kontrol memuru B. Reşadın maaşı 25 
liraya, Denizli varidat müdürü B. Ab
basın maaşı 50 liraya çıkarılmıştır. 
İzmir hesap mütehassıs muavinliğine 

100 lira ücretle B. Sadık tayin e~ 
tir. 

---------~•~-------
'J'oprafı of is f aJJrifıaJtll' 
IJaş Jıontrolörlüğü 

Toprak ofis İzmir şubesi eski mUdürll 
B. Cevat Demren. ofis umum müdUrlil
ğtl fabrikalar bq kontrolörlUğUne ta· 
yin edilmiştir. 

--------~·------
Gaz ldroflllerin 
gümrüJı resmi 
Otuz santimlik ve daha büyilk uzun. 

luktaki gaz idrofillerin tenziUitlı güm 
rük tarifesine tAbi olması muvafık gö
rUlmllştiir. 

~ DOt:VM 
~ Devlet Denizyollan İzmir '8centesi 

bay Tevfik Şeranerin damndı kıy
metli süvari subaylarımızdan Ziya 

j Daryalın dün bir kız evladı dünyaya 
l': gelmiştir. 
~ Genç yaşında dede olan arkadaşı
mız B. Tevfik Şeraner ile yavrunun 
ana ve babasını kutlar nevzada uzun 

~ ömUrler dileriz. 
i<:::><:~~>-<:::><~~~c::><:::><:>< 

belki de evlendiğim günden daha heye
canlı idim. Sanki benim için yeni, daha 
neşeli, daha saadetli, daha verimli bir 
varlık ~}ayacak gibi idi. 
Kapıyı çaldım hizmetçi beni Mcmdu

hun yazı odasına aldı. Bir kaç dakika 
sonra kocam da oraya geldi. Tavrında 

ne hayret, ne hiddet belirtisi yoktu. 
Bilakis, benim gelişim ona pek tabii gö
rünüyor, denebilirdi. Ne zoraki, ne de 
isteksiz olmnyan bir tavurla bana yak
laştı, eğildi ve elimi öptil. 

- Memduh ... dedim, ben ... Ben evimi
ze geldim ... Beni affet. 

Bir an, müsamahalı bir gülümseme 
ile bana baktı: 

- Biliyormusun, Yenel, dedi, serin 
geleceğini biliyordum. Bir kaç ay sana 
memnu bir cinnet tesiri yapan sergüzeşt 
1'ayntı için ynratılmadığını biliyordum. 
EvlC'ndiğin vakit pek gençtin. Hayatın 
realitesini hiç bilmiyordun aşk, senin, 
için, harikalı bir seraptan başka bir şey 
değil dl 

Birden bire sustu ve bir kaç dakika. 
bir şey söylemeden, ona baktım. Dcnıek 
gerçekten beni affediyordu. Fakat dile-

0

nkü Lik Maçları 
______ _.. ______ ...., __ x*x----------""------

U Altın ordu,, galip, flJtay 
sahayı ter ketti 

Atef, Altınordaya mağ! iip oldu. Altay, Karşıya· 
Jıaya hiilımen mağlup addedildi.. 

Uk pmpiyonuının birinci devresi 
tehir edilen bir maç müstena. dün yapı
lan lcarıılaımalada sona ermlftlr. Bu 
h•ftaki maçlann neticeleri pek o kadar 
ehemmiyeti haiz olmadığı için havanın 
~zel olmastna rağmen atadyom tenhll 
idi. 

AL 11NORDU - ATEŞ 
ilk karşıla§mayı bu iki takım yaph. 

Akibeti kötü olacağı için bir sürprize 
meydan vermemek istiyen Albnordu 
vaziyeti clddi tutarak oynadı ve 1 - S 
kazandı. 

ALTAY - KARŞIYAKA 
Bundan aonra bu ild takım karoılaştı. 

Nesebigayrf sahllt 
~oc:ufılar meselesi 
Adliye vekaletinin nesebi gayri sahih 

çocuklar hakkında bir anket hazırladıj:b 
mattlmdur. Bu hususta viHiyeilere gön· 
derilen tamime cevaplar verilmiştir. Bn
o vilayetler henüz ocvap vermediğinden 
Ankarada cevapların tasnifine başlana· 
mamıştır. • 

Nesepleri gnyri sahih çocukların ebe· 
veynlcri tarafından tanınmnsı için kn
nun! mileyyidcler konulacağı anlaşıl
maktadır. 

~----~~tt~~------
A l ma n la ra g6re 

(Baştarah 1 inci Snhifede) 
tTALYAN TOMENLERININ 
VAZİYETi 
Berlin, '1 (A.A) - D. N. B. ajaruıının 

Roma muhabiri bildiriyor : 
Rusyada harp eden İtalyan kıtalannm 

nıensup oldı.iğu iki tümenin esir edildi
(;i yalanlaruyor. İtalyan tümenleri Do
neç havzasındaki mtiharcbe1ere mtlessir 
bir surette iştirak etmektedttler. 

MOSKOVA MUHAREBELERi 

Stokholm, 7 (A.A) - Moskova ce~ 
htE.nde hücumlar ve karşı hUcumlar 
birbirini kovalıyor. Muharebe fevkalftde 
şiddetlenmiştir. Almanlar zırhlı ve mo
törlil kuvvetler itibariyle adet UstUnlU
ğilnU ellerinde tutuyorlar. Sovyetler sU
varilerinin br.şı hücumundan bahsedi
yor ve kayakların harekete geçtiğini 
bildiriyorlnr. 

RUS MA YNLERI 
Alman gazetelerinin harp muhabirle

ri Rusların terkettiklert yerlerde her 
defasında büyUk mikdarda mayn kul
landıklnrıru bildiriyorlar. Çok defa ter
kedilmi.ş vagçnların harekete geç!lme. 
sine teşebbüs edildif.'1 'Utman müthiş in
filuklarla havaya uçtukları görülmüş-

diğim, bütün ruhumla umduğum atıl
ganlığı yoktu. Bana karşı muhabbeti 
azalmıştı. Ancak daha ılık, adeta daha 
babaca bir muhabbetli. Hülflsa aşktan 
başka bir ııeydi. 

İçimde ıstıraplı hıçkırıkların kaynaş
tığını hissederek inildedim: 

- Memduh .. Beni artık sevmiyor mu
sun. Memduh? 

Cevap vermeden bir az tereddüt e~ti, 
sonra gözlerini kaldırmadan, yavaşça 
fJsıldandı: 

_ Evet, Yene}, seni seviyorum. Tesel
liye ihtiyacı olan zavallı bir kızcağız g!
bi seviyorum. Hayatının kaygısız olma-
sı için elimden gelen her şeyi yapma"a 
hazırım. Yalnız, bir kerre düşUndlin 
mü ki.. 

Bir nz durakladı. Düşüncesini bana 
ı-çmakta büyilk bir zorluk çekiyor gi
biydi nihayet devam etti: 

- Düşündün mü kl, ben de senin ta
rafından bırakılmaktan doğan kederleri
mi yatıştıracak başka bir kadına tesadüf 
~debilirdlm? Benim de, bir başkasiyle, 
t ayatımı yeniden kurmak isteğine kapı
.Labilcccah:ni blQ hatınna getirdin mi7 

Altaylılar çok aksi bir şansla mücadele 
ediyorlardı. 7..ayıf aandtkları rakiplerine 
O .. 2 ma~lOp vaziyete düştlikten 110nra 
beraberliği temin edebildilerse de 2-3 
sayı ile yine mağlOp vadyete düştüler. 
Anlaşılan ainirleri bozulmuı olacak ki 
hakeme itirazlar devam etti. Hakem iki. 
üç oyuncuyu oyun harici etti. Nihayet 
Altaylılar protesto mahiyetinde hükmen 
mağltlbiycti kabul. ederek oyunu terk 
ettiler. Bu suretle oyunun bitmesine 20 
dakika daha varken saha boş kaldı. 
bo~ kaldı. 

Haftaya Altınordu - Dcminıpor kar
sılaşacak ve birinci devre sona erecek
tir. 

Milli piyango dün 
Ankarada cekildi . 

(Baştarııfı 1 inci Sahif cde) 

219144, 095714. 104766, 212662 VO 075140 
numaralı biletlere beşer bin lira düş
n1liştiir. 

2 ŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
Ac;ağıdaki numaralarla niha~·ctlcncn 

40 bilet iki er bin lira kazanmıştır: 
03284, 19715, 68670, 11471, 82154, 25%59 

86968, 92446, 33227 67395 
BİNER LİRA KAZANANLAR 

Aşa[:ıdaki numaralarla nihayetlenen 
80 bilet biner lira kazanmıştır : 

64786, 95855, 16392, 34892, 18588, 32980 
98936, 88738, 32119, 11882, 96945, 40156 
27454, 75694, 98151, 80211, 64301. 86140 
15759, 67915 .• 

DİÔER KAZANANLAR 
Sonlan 1254, 5325, 5285 ile nihayet 

bulnn 120 b!lcte beşer yilz lira çıkmıştır. 
Son rnkamlan 787 ve 228 olan 800 bi

let yilzer lira kazanmıştır. 
Sonu 740, 775, 488 ile nihayetlenen 

1200 bilet ellişer lira alacaktır. 
Sonu 21 olan 4000 bilet onar lira, son

lan 5 ve 2 olan 80 bin bilet te üçer lira 
kazanmışlardır. 

İZ!\fİRDEKİ TALİLİLER 
Beş hin lira kazanan 212662 numaralı 

biletle 10 bin lira kazanan 245205 nu
maralı bilet İzmlrde satılmıştır. 

tilr. 
İSPANYOL TÜMENİNİ TEFJ'lş 
Riga, 7 (A.A) - General Moskaddo 

Sovyet cephesindeki İspanyol mavi tü
menini ziyaret etmiştir. General, Doyçe 
Çaytunga beyanatında ezcümle demiştir 
ki: 

- Bu harp sıcak bir iklime alışan İs
panyollar icin çok ~ctindir. Bununla be
raber gönüllülerimizin Üzerlerine aldık
lnn vazif clcrI i!a edeceklerinden emi
nim .. 

Bu beklenmeyen itiraf kalbimi parça· 
lndı. lşkenceli bir ıstırap beni kavurdu, 
dalgalarının içine aldı. cAşk kederi> sö
zünün acıklı manasını nncak şimdi anlı-
yordum. Hıçkırıkları daha ziyade tut. 
mağa muktedir olamıyarak kendimi bir 
koltuğa attım. 

Memduh önümde ayakta duruyor ve 
bir şey söylemeden bana bakıyordu. Bir 
2ralık bu hnlimdcn mUteesslr olduğunu 
sandım. Çünkü, durdurmağa çalı~tığım 
gözyaşları ara'l.'lda, onun ellerini uvuş· 
turduğunu görüyordum. Onda her şeyi 
söylememiş olan bir adam hali vardı. 

Az sonra bana yaklaştı, omuzlarımdan 
tutarak kaldırdı ve yavaşça, sanki beni 
yine kollarının arasında sıkmak istemi
yor da idaresinden daha kuvve'tli bir şey 
buna mani oluyormuş gibi, beni kapıya 
doğru sevk etti. 

Odama girer girmez yattım ve bir da
ha kalkmadım: Artık hayatta yapacak 
neyim kalmıştı? Yemek, içmek, uyu
ıruık mı? Başka erkeklere güzel görün
mek mi? Niçin? Benim gözümde artık 
yalnız bir erkek vardı ve onu da hor 
görmüş, kaybc~tim. 

Bll'MEDi -

l~avacılı~ımızın 
inkişafı için 
sererber ol

malıyız -·-En büyill: dil öncemiz 
daima ve daima havacı· 
lığımızı kuvvetlendir· 

mek olmabdır •• 
(Başiilrafı 1 inci Sahifcd ) 

termekte olduklan haıaasiyet her türlü 
takdir ve aitayiıin fevkindedir. Li
kin iı bu kadarla bitmiı olmuyor. Buaün
künden çok daha kuvvetli olmak mec· 
buriyetindeyiz. Bu da her vatandıaflll 
bancılıiıJnım derin bir muhabbetle sa· 
nlma51 ve onun inkipfma lı.izmet ede· 
cek olan k~ynağı beslemesile kabildir. 
Bunun temini biraz yonıcu olmakla be
raber imkansız değildir. Münevver"r:ürn
renin seferber edilmesi maksadın tahak
kukuna yetecektir, sanıyoruz. Biz öyle 
dütünüyoruz: Bütün ne,ir ·.-asıtalan fa· 
11laaız, ataka uyandıracak mahiyette 
yazı ve reamile netriyat yapmalı. Mual· 
Jim mektepte, vaiz camide. hatip knrsü
de, partici tcmulannda, doktor huta· 
nede, ihtiyar heyeti köyünde, memur 
dairesinde, dükkancı tczgihı bqmda .•. 
Her aklı eren vnpurda, trende, banda. 
del'fnnende, yürürken, otururken_, tıer 
yerde, daima .usanmadnn propaganda 
yapmalıdırlar. 

M iJlt Şef'ln Ba,vekniiJtt zamanında 
tayyareye yardım hakkında yaydıktan 
beyannamenin uyandırdığı alAkayı ve 
temin etti<H menfanti unutmrvalım. 

Türk Milleti Vatanı, istiklali ve bay
siveti ui!nına her vt\rltlhnı fedaya ama
dedir. Malının son habb.-sini, kanının 
aon dam1asmı venne~ kaçlfttnA%. Ye
ter ki vaziyetin nezaket ve ehemmiyeti
ni bvramıı olsun. 

Billl KöYDEN 

Afr;kadoki hara 
{Bnştarah 1 inci Sahifede) 

şıtlar dağıblmış, dilşman kıtalan kaç· 
mıştır. 

ZffiHLl KUVVETLER ARASINDA 

Daha fimalde 6 tlkkfinunda öğleye 
Öoğru iki tarafın zırhlı kuvvetleri ara
sında bir muharebe başlamıştır. Bu yeni 
hUcumun gelişmesine dair raporlar he
nilz gelmemiştir. 

Birelgobinin cenup batısında blr dUş
mnn kuvveti bir kaç tankın yardımiyle 
dün akşam İngiliz kıtalarına hücum et
mişse de hiç bir muvaffakıyet elde ede
memiştir. 

Elgobi bölgesinde tayyarelerimiz ben
dn almakta olan <l sman kuvvetlerini 
bombalamıştır 

MtHVER HATLARININ 
GER.tSlNDE 

Tobnıkun e0 nup doğusunda !ngilis 
keşif müfrezeleri Eldudanın cenubunda· 
ki düşman hatlnnnın gerisine kllometro
larca nUfuz etmişler ve mukavemet g!Sl'" 
memişlen:lir. Bu müfrezeler 15 kamyon
la 2 sahra topu tahrip etmişler ve 3 Al
man tayyare karşı koyma topu alınlş· 
lardır. Aynı kıtalar 25 Alman esir etmiş
lerdir. Tobrukla hudut arasında düşma
nın ancak bir kaq Jıoktada kuvvetleri 
vardır. 

TEMİZLEME HAREKETLERi 

Sicil Razak bölgesinde cenubi Afrika 
kıtalan yaptıkları temizlik hareketleri 
sırasında bir çok yiyecek ve malzeme Ue 
petrol depolan ele geçirmişlerdir. Ka· 
putso yolunda dUşmana insanca ve kanı· 
yonca bUyUk kayıplar verdirimiş ve bir 
kaç Alınan esir edilmiştir. 

Tobrukun doğusunda tcmlzleme hare· 
keti esnasında (27) İtalyan teslim ol
muştur. 

6 llkkfuıunda 23 !tayan tankı tahrip 
edilmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz dllşman asker 
topluluklarına ve otomobil kollar.ıns 
ağır hücumlar yapmışlardır. 

* Roma, 7 (A.A) - Şimal Afrlkasında 
yeniden başlayan İngiliz ileri har~kcti 
üzerine Marmarikte çarpışmalar yeni
den başlamıştır. Bu çalJ)ışmalann ehem
miyeti bakkındıı düşmnna yarar korku· 
sıyle malumat vermekten çekinilmekte
dir. İngilizlerin büyük bir saha üzerinde 
karsılaştıklatı Mihver kuvvetlerini yıp
rattıktan sonra büyük hareketlere baş
lamak niyetinde olduğu anlaşılıyor. BU
tün gazeteler hala İngilizler elinde pek 
büyük kuvvetler mevcut olduğunu ya
:r.ıyorlar. 

ALMAN TEBLlCl 

Berlin, 7 (A.A) - Alman resmi teb-
liği: • 
Şimal Afrikasında muharebeler devanı 

ediyor. Sirenaik kıyılarında düşmanın 
şiddetli topçu ateşi hasebiyle bir deniz
altımız tarafından hücuma uğrayan düş
man gcmilC'rinin battığını görmeğe im
knn olmnmıstır. 

1TALYAN TEBL101 
Roma, 7 (A.A) - lt..ılyan tebliğı: 
Marmarikte El:ıden, Birclgobi arasında 

muharebelC'r dC'vam ediyor. Bu ikinci 
nölqede düc;rpanın yeni büyük kuvvet
lerle ynptığı yeni bir çok hiicumlar pUs
kürtülmüştür. 

Sollum cephesinde değişık:lik yoktur. 
lnglllz harp gemileri Tobrukun batı· 

sındakl mevzilerimizi bombardıman et
mişlerdir. Torpil tnyyareleri bu gemılere 
hücum etmişlerdir. Bir kruvazörden 
alev sütunları yükselmiştir. Bu geminin 
kaybolmuş olması muhtemeldir. 



aJıl KAÇ AYDA 

INGILIZCE 
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0CRE2'EN DERSLER 1 
••-• •-u- •••-Ct 

YİRMİ YEDİNCİ DERS 
11ıe priccs of the ahares havc gone up. 

liisse senetlerinin fiatleri yükselmiştir_ 
That mnn ,is a director of A. Brown Company Ltd. (Limited.) 
Bu adam A. Brown ve Lim:ted şirketmin müdilrOdür. 
ilave you any shares in that company? 
Bu sirket hisselerinden sizde hiç var rm? 
'l'he head office of the company is in London. 
Şirketin idare merkezi Londrndadır. 
lbcre are many branches in other towns. 
Diğer şehirlerde bir cok şubeleri vardır-
\Vhen the goods are delivered to you you will rece.ive the bill. 
Eşyalar size teslim olunca. faturayı alacaksımz. 
Great Britain imports oranges and bananas, and eKports coal 
Büyük Britanya portakal ve muz ithal eder ve maden kömürü ihraç eder 
'nıerc are customs duties on tobacco, wines, and spirits. 
'l'iitün, şarap ve ispirtolar üzerinde gümrük resmi vardır, 
'!'his merchandisc will have to be taken by sbip, and then we must pa.y custoıns 
duties on it. 
Bu emtea gemi ile almmı.ş olacak ve sonra biz bunların gümrük resmini ödi-
1~ 
'l'he shopkeeper buys goods wholesale and sells them rctail. 
(zı so'p kiypı bayz guds höulseyl end selz zem riyteyl) 
l>ükklincı mallan (eşyayı, emteayı) toptan alır, perakende satar 
ln England there are manv lndustrles. 
(İn !nglmd zear A meni indıstriz) 
İngilterece ~k (müteaddit) endüstri (snnnyi) vardır. 
Stccl is made from iron. 
(Sti'ıl iz meyd from ayan) 
Celik demirden yapılır (mamuldiir) 
'Rnives. razors. and other stcel articlcs are madc in Sheffield, in the north of 
Enı.?land. 
(Nayvz reyzız end azı sti'ıJ atikJz a meyd in sefiıJd in Z1 noos ıv ingland) 
Bıcaklar (çakılar), usturalar ve diğer çelik mamulat İngilterenin şimalinde 
imal olunurlar. 
İn the north of England. there is a very grent textile industry. 
(in zı noos ıv inglınd rear iz ı veri greyt tekstayl indıstri) 
İngiltere şimalinde pek muazzam (büyük) mensucat endUstrisi (sanayii) vardll' 
\Vool is made into clothes at Bradford. 
(uul iz meyd intu klöuz et brcdfıd) 
'Yün Bradfordda kumaşa tahvil olunur. 
In Manchester cotton is syu because the climate of Manchester is wet. 
'Manchesterin iklimi ratıo olduğundan pamuk orada eğrilir, bUkUlilr. 
ln the middle of En~land, there is the big industrial town of Birmingham. 
İnW.lterenin vasatında (ortasında) büyük endüstri (sanayi) şehri Birmingham 
vardır. 
ltound Birmingham thcre is a great deal of coal and iron so that this town is 
wcll situated for the construction of machinery. 
Birm!ngham civannda bir çok kömür (maden kömürü) Ve demir bulunduğun
dan bu şehir makine. Alfit ve edevatı insası için pek münasip yerde kfilndir. 
Cotton, wool, and iron are raw materials. 
Pamuk, yün ve demir (iptidai) (ilk) ham maddelerdir. 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

----~~~-------.,,.,_------~------~-
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

harpte de, dnlıa ziyade müdafaa ile mev-
1it taarruzlara elverişli iyi kıtalar olduk
lannı göstermişlerdir. Bunlar. bilhassa 
iyi tahkimat gerisinde oldukça, bir mu
kavemet kudretine malikt!rler. Bunun
la beraber RuSlann Kınının fevka1Ade 
ınüstnhkem P~kop berzahını uzun 
nıUddet müdafaa edememeleri onların 
ınndafaa ve mukavemet kudretlerinin 
pek yüksek olmadığını göstermiştir. 

Onun için Timoçenkonun kumanda
sındaki merkez Sovyet orduları, bun
dan iki ay evvel merkezden Smolensk 
istikametinde ve Viazma bölgesinde 
yaptikları taarruzlar, çabucak mahdut 
hedefli mahalli harp hareketleri halin
de çevrilerek yalnız akamete u~amak
la kalmamışlar. ayni zamanda Viazma 
ve Brianskta bir çok Sovyet ordulanmn 
sarılıp imhasiyle neticelenmişlerdir. 

Sovyet ordularının hareket harb!nde 
~imanlarla başa çıkamıyacaklan, yanı 
bUyUk ölçUde taarruzlar tertip edip ic
ra edemiyeceklerl bu harpte müteaddit 
defalar sabit olmuştur. 

Bunlnr anlaŞlldıktan sonra, Rostof ta
arruzunun Ruslar tarafından stratejik 
bir taarruz haline çevrilerek Alman cep
hesinin cenuptan sökülmesi net!cesine 
vardırılmasının pek muhtemel olmadığı 
daha bidayette tahmin olunabilirdi. Ni
tekim Almanlar 5 ilk kanun tebliğlerin
de. cenupta Rus taarruzlarının kırıldığı
nı bildird!kleri gibi son tebliğlerinde de 
düşmanın Donetz bölgesindeki taarn.ız
lannm reddedildiğinden bahsetmekte
dir ler. 

ki taarruz da Stalino doğusunda tama
mivle durdurulmuşa benziyor. 
Alımın son haberlerden Rostof bölge

sindeki vaziyete dair h5.stl ettiğiml2: fi. 
kir slmd=lik yuknnda anlattığımız. gibl
dir. Elhasıl Rosto{ taarruzunun strate.ik 
bir mahiyette inkişaf edemem.iş lduğu
nu zannediyoruz. 

YENİ ALMAN TAARRUZU 
BEKLENEBİLİR 

Vaziyet cenupta böyle olduğuna göre. 
şimdi burada yeni bir Alman taarruzu· 
nun başlamasını bekl!yebilirlz. Alman 
taarruzunun hedefi, şUphcsiz Taganrog 
istikametinde ilerlemiş olan Rus sol ce
nahının kısmen olsun ihatasiyle bera-
ber Rostofun yeniden zaptı ol~caktır. 

Çünkü Rostof, Moskovayı Kafkasya
dan ayıran önemli yolun üzerindedir .. 
Moskovadaki Sovyet orduları, ancak 
Rostofun zaptı ve buradan Volganın 
dirseğindeki Stalinograd (Zazgin) e iler
lemek sayesinde Kafkasyanın petrolün
den mahrum cd!lebilirler. 

MOSKOVA l\fUIIAREBELERİ 

Moskova etrafındaki muharebeler. 
bilhas..c;a şimal ve cenup cenahlarında 
fevkalllde kanlı ve önemli bir savaş ha
lini almısbr. Çünkü Almanlar şimal ve 
cenuptan Moskovayı sarınağa ve Ruslar 
da bütün kuvvetleriyle buna maru ol
mağa calışıyorlar. Şimdi Almanlar Tu
Jadan Michailov yani doğu istikametin
de mesafe kazanmakla beraber Kaluga
Orel hattından da doğuya doğru da ge
niş bir cephe ile ilerliyorlar. Bu sebep-
le Tshem, Uzensk ve Novosil mevkile
rini aldıkları anlaşılıyor. 

Biz ve Bulgarı•tan 
••••••••••••• 

Araştırmalara göre suç 
işlemede irsin rolü 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ret1erde Romanya. Macaristan ve Bul
garistan delegelerinin B. Bitlerle son 
görüşmelerinde bildirdikleri meseleler 
görüşillccektir. Alman hariciyesi bu Ü(' 
memleketten her bir!nin arazi dnvalan
nın yeni A vrupanın sclfunetine bağb 
olduğunu bildirmiştir. Eğer bu davalar 
Avrupanın yeniden kurulması için aş 1-
maz bir engel ise bunlar münakaşa edi
lecektir. 

lngılizlere göre 
(Daştarafı 1 inci Sahifede) 

va - Tula demiryoluna vannışlardır. Bu
uada şiddetli çarpışmalar olmaktadır. 

KALENtNDE RUS 
HtlCUMLARI 

Londra. 7 (A.A) - Moskova radyosu
nun bildirdiğine göre Rus kuvvetleri Ka
lenin kesiminde iki hücum vapmıştır. 
tık hücum şimal batısından ~!muş, Al
man hatları bir noktada yarılmıştır. Bu
rada bir köy geri alınmıştır. 11eri hare-
keti devam ediyor. Ve bu kesimde diif
man b:ıskısı hafifliyor. 

Ananın tıençllğl 11eya ana ile ballanın UıtlyarlıOı 
iııs Jıcuuınla~ının ftcndis!ni gösterme· 

sinde timil oıu~or ... 
Sofya, Bulgar - Türk mUnasebetleri

nin, Buh~ar hiikümetinin arzusuna uy
madığuıdan Almaııyayı haberdar et
mistir. 

a) irsiyete ait istatiatiltler: irsiye
ti arnşbnlan 104 suçluda fU durum bu
lun muştur ( Lom broso) : 

71 inde irsi istidat vardır. 26 sının 
babam, 1 1 nin anası alkoliktir, 8 inin 
baba.51. 2 sinin anası suçlu. 3 ünün ba
bası. 5 inirı anası akıl hastası 14 ünün 
kardeşleri katil, 4 ünün kardeşleri saralı 
2 sinin kardeşleri intihar etmiştir. 1 O 
unun kardeşleri fahişedir. 

Ayni şekilde araştımalar yapan Pen
to su neticeyi bulmuştur: 

2 32 suçludan 30 unun babası suçlu, 
17 sinin babası isterik, 16 sının babm:ı 
saralı. 20 sinin baba11 neuropath, 40 
ının babaııı alkolik. 3S inin babası de
li idi. 

\Vürtenberg't~ araşhnn11lar yapan 
Skhnrt suı;lulann babalannda şu nisbet
lerde suçluluk veya anormallik bulmuş
tur: 

Hırsızların ana ve babasında % 82. 
kunrf"kçılann ana ve babasında % 36.8 
ah1i\lki taa~di suçlulannın ana ve baba
lrında % 38. 1 yalancı ııahit ınıdularının 
ana ve baba!:ında % 20,5, dolandırıcı
ların nna ve babasında % 23,6. 

* b) Klinik deliller: Motgare adındaki 
bir fohiş,.nln zürriyetind,.n ~elen 900 
cıahıstnn 200 Ü suclu. 200 ü delidir. 
<Rudson). Bundan daha açık bir delili 
Clneticn ailesinde buluruz. (Lombro
so). 

Chretien ailesinin Üç oğlu var: Peter. 
Thnmaı., Frans. Bunlardan Peter katil 
mBhkOmu olno nesllnd,.n gelenler hep 
hmm: ve katillerdir. Thomas karısını 
rildii .. müı~•ÜT. Ve bunun iki rocuğu da 
\catilrfir. Franz bir orospu ile evlenmis 
ve iki çocui:"ll olmustur. Bunlardan ikisi 
de hırsızdır. 

Bunlardan birinin çocuklanndan 4 
ü hırstz ve 3 Ü katil çıkmıstır. Di~erlnin 
ne!llirıden gelenler de hep hırsızdır. Yal
nız bir namuslu vardır. bu da Lem11itr'le 
evlenerek August, ve Franz adında iki 
çocu(tu olmuı, bunlardan Auguııt'ün üç 
rocuiiıından birlııi hırsız, birisi katı1 ve 
l.cu .. ..tnkrı olmuştur. 

Fiec:C'hi ailesi de buna benzer. Bu ai
f Pnİn U(' c;oeushındnrı birincisi bir mah
lcumun kız kıudeşiyle evl,.niT. Do~an üç 
('Ocuğundnıı hirisi sağır, birisi kntil, bi
Tisi mımuııludur. 

AiJenin ikinci çocuğu olan Domlrı1-
<rue·ın iki t"ocuğundan biıisi baskıncı . 
biri•i hırsızdır. 1 

Ailenin üçüncü çoeuğu katildir. Bu
nun n,.rlinden gelen iki çocuk ise na
mucıludur. 

~trakon tarafından araşbn1Rn 709 
nüfuslu bir ailede: 106 piç. 164 fahişe. 
17 l'rac1, 142 dilenci. 63 müzmin has
ta. 76 suclu bulunmuştur. 

De1en,. .. e bir soydan gelen madtıım 
Ferar'ın ikisi kocasından, üçü sevgilisin-

Meşhur Alman mareşalı 
93 yaşında-

Berıın. 7 (A.A) - B. Hitler, Feld 
mnreşal Makenzenln 93 Uncil yıldönU
münil tebrik etmiştir. 

ve motörlO kıtalardan mUrekkep sol ce
nahiyle de Sidi Ömer cenubundan Tob
ruk stlkametinde ilerledij:ij malCtmdur .. 
İngilizlerin maksadı Tobruktaki impara
torluk kuvvetleriyle birleşerek Sidi 
Ömer - Sidi Aziz - Rezak - Tobnık hat
tının doğusunda kalacak ve garbe rica• 
yollan kesilecek olan general Rommelin 
kumandası altındaki Alman _ İtalyan or
dusunu esir ve imha etmekti. Fakat iki 
haftadan fazla süren şiddetli bir mUca· 
deleye rağmen İngiliz büyük taarruzu
nun ilk safhasının akamete uğnyarak 
pllin ve maksada tamam varılamadığı 
ruılaşılmıştll'. 

Fakat İngilizler, Sollum - Halfava ge
çidi bölgesindeki Alman - İtalyan kuv· 
vetlerini sarmağa, Kaputzo kales:ni, Si· 
di Ömer mevküni zapta muvaffak ola-

Yazan. Prof. Dr. Sadi IRMAK 

den olmak üzere beş çocuğu nrdı. Ko- Bcrline göre en mO km an~mta7lık 
casından olan çocuklardan birisi müte- Rumen - Macar an1aşmaztıtıdır. Bunla
"ddit sevgililerle yaşardı. Bunlar arasın- nn halli için şimdh•e kadar tesirli hic 
-ta meshur bir hatipten olan çocukların- bir unsur bulunamamı tır. F'on Ribben
dan ikisi ressam olmuştur. Diğer kızı bir tropun Avrupa birliğine zararlı olan 
umumhane sahibi idi. nnlnşmnzhklan iuıle mnkc:adiyle seya· 

Sevı:ôlisinden oları çocuklann birisinin hate çıkarağı söylenmektedir. 

İkinci hücum cenup doğudan yapılmış 
ve iki Alman tümeni ağır uıyiat vermi.ş
tır. 

RUS lLERt HAREKE!'! 

Londra, 7 (A.A) - Royterin Kuibişe! 
muhabiri bildiriyor: Knleninde Alman 
mevzileri Almanların şiddetli topçu ate-

neslindt-n miiteaddit fahişeler türemiır Berlinin tekziplerine rn~en reni bir 
tir. Diğeri intihar teşebbüsü geçirmis Avrupa konferansının Viyannda topla
ve sonra hafif meşrep bir kadınla evlen- nacağı söyleniyor. 
miştir. Bu evlenmeden doğan çocuklar- ·----------------------

şine ral'lllen zaptedilmlştir. Alman ba
taryaları susturulmuştur. Bır Alman 
alayı imha edilmiştir. iki tank, bir çok 
top alınmıştır. 306 ncı ve 106 ncı Alman 
piyade alaylarının kurmay heyetleri esir 
edilmiştir. Rus kuvvetleri buz tutmuş, 
Volgayı geçerek Almanların mevzileri
ni kanlı muharebelerden sonra zapte~ 
mijlerdir. Ruslar bir buçuk saat suren 
bir hUcumdan sonra Kar köyUnU işgal 
~tmişlcrdir. lleri hareketi devam edi
yor. 86 ncı ve 162 nci Alınan piyade tn
menlerine mühim birer darbe indiril
miştir. 

dıı.n birisi kocasını öl-lürmüş, diğeri ana
sivl,. zina etmiştir. Ru ailenin akrabll!lı 
nıiiAis.. müntehir, fahioe ve suçlularla 
doludur. 

* c) Suçlular aramnda evlenme: suçlu 
kadıT'll\r suçlu erkeklerle evlenmiv~ 
meyil ,.dn ve bu evlenmeden bir sürü 
v,.ni surlu tiplerinin meydana gelmesine 
~bt>p olur. 

ç) Atavik lr"'ivet: Suçlulu~n irsive
tine ait delillerden en parlağı Amerika
~oki Tı1ke ailesidir. Ru ailenin kurucu
ları Ada Jukc ( 1740) ln Max Juke 
( 1720) dir. Kııdın hırsız ve ayyaş, er
k,.k zemnnest 'hir adamdı. Bu adamın 
'7.Ürrivctlrıdrn 5 40 meşru, ve 16 gayri 
mı-•mı çocuk doğmuştur. 

Ririnci nesil 7:irrfyetindt"n 76 suçlu. 
142 St"r!IPri. ve dil .. ncl. 181 Fahişe, 91 
oic. 13 budala, 46 akim şrelmlştir. Bu 
.. ilt"nht bet1nd ne!llinde kaclınlımn hrn
..ı fahisr~ erkeklerin hepsi katndlr. Di
:;.er neııillrrde nman zaman Fuhus v~ 
1<ntil istidadı belirmektedir. Bu ailenin 
ııııpi!!hnne masrnflan Jevlt"te dÖrt mn
von mrırka mal olm111Jtur. Dikkate 1111-

varıdır ki cünim i!ıtidadı dalma neslin 
•n hüvül. evladında b,.Jirmiştir. 

Bu anı•tırmRlar kl'ldında Fuhuşun, er
kekte ımrlııluğa tehbül eden irsi bir 
vacnf oMuğunu meydana cıkarmıştır. 

Rımıdıı anlahlan misalleri roi?ııltmak 
~abildiT. Pek cok ağır suçlarda da irsi
vetln hakiın rolü meydana çıkanlmııtır. 

* d) Suçluların ana ve babalannda dl'!
lilik: Araştırmalar göstermiştir ki 100 
mücrimdrn dördünün anR'1, üçünün ba
!-ıam. nltl!llnın kardeşi delt dördünün 
ltard,.~i sıınılıdır. Parla' da muavene cdi
ı .. n bir akıl hastasının çocuklanndan bi
..isi miintehir, di~eir deli ve mücrimdir. 
Bu ııdamın tonınlıınnın hepsi ya deli, ;ya 
.. urlu veya fahlı,edir. 

e) Ana ve babanın yaşı: Katilden mah
kum olanlann % 5 2 sinin ana ve baba
ııı ya~Jıdır. Hınıızlık mahkumlannın 11na 
ve hahaın eksı".riyctle gcnetirler. Bu sa
"adaki istatiııtik arastırmalar gösteriyor 
ki ananın ~encliği çok müsait bir rol ov
'lamnktadır. Ana ve babadan her iki
~1nln ihtivarlıih cocu'k lnnn ahlak ve ze-
1·n d11nıml11n bakımından en fena prw 
.rermcktedir. 

Meraklı Şeyler: 

Işık kaybolmaz .. 
Bir ışık. ne kadar hafif olursa olsun. 

nihayetsiz uz.aklardan görülebilir, çünkü 
havada kaybolmaz, esir dahilinde yolu
na devam eder. Ancak bu yolculuk es
nasında dağılır, kilçülilr. 

Havada toplanan toz ve bulutlar, dün
yanın yuvarlatlığı ve ışığın önüne çıkan 
ci:ğer manilerdir ki bUtUn zıyalan gör
memize mani oluyor. 

BALIKETi 
Neden tuzlu deiil! 

Muhasebeci aranıyor 1 
Ticarethanelerde ve şirketlerde 

çalışmış tecrübeli bir muhasebecı 
aranmaktadır. Fransızca bilen ter- / 
cih olunacaktır. İsteklilerin tnntba-ı 

"./ anuza •muhasebecb rwnuzile yazı 
Q ile müracaatları. 
Q 1 - 3 (2511 

tZMtR BELED!YESINDEN : 
Karşıyaka 1849 sayılı sokaktan iti

baren 1843 sayılı cadde döşemesinin 
kesme taşlarla esaslı tamiri, yazı işleri 
müdürlüğündeki k~if ve şartnamesi 
veçhile eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 8675 lira muvakkat teminatı 650 
lira 65 kuru,tur. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan IS/12/941 pazarteai gü
nü saat 16 da encümene müracaatları. 

1 4 8 13 

* Belediye zabıta memurluklanndan 
m\.nhal bulunanlar için 9/12/941 günü 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. Bu im
tihana orta mektep veya muadili dere
cede tahsil görmüı ve askerlik hizmeti
ni yapm!f olanlar iJtirak edebilir. 

Taliplerin tahsil ve askerlikten terhis 
vesikalarile birlikte imtihnn günü zabı
ta müdürlüğüne müracaatlan. 

4 6 8 5150 (2517) 

LENlNGRADDA 

Ruslar Leningrad kesiminde bir çok 
noktalarda Cumartesi gUnU Alman mil
ciafaa hatlarını yarmışlardır. 

~ Mühim iliıı 
, İstanbulda dekor~on mafazas1 
hesabına Damgalı gtindqi 
ayna ue tatlı talıınn 
11e SİGARA rABLASI 
ve buna mümasil eşya miibayu edi-
leceğinden her gün sabahleyin saat 

~ 10.30 dan 12.30 a kadar ve öğleden 

~
sonra 14.30 dan 17 ye kadar Güz.el
yalıdn Şule gazinosunda bu gibi eş
ya satın alınacaktır. Arzu edenlerin 

~ mürncaatları ilin olunur. 
'h 1 - 5 (2525) 

İzmir Delterclarhğından : 
1 - Defterdarlık daireainde açılmış ve açılacak olan maqlı ve ücretli n.

zifelere memurin kanununun 4 ncü maddesinde yazılı evsaf ve fCTaiti haiz olan
lardan müsabaka ile memur alınacaktır. 

2 - Müsabaka ımtiham 15 /birinci kanun/941 pazartesi günü saat 14 t. 
Defterdarlık binasında icra edilecektir. 

3 - Talip olanlann 13 birinci kanun 94 l cumartesi günü anat 12 ye kadar 
Defterdarlığa istida ile müracaat etmeleri ve istidalarına en aşağı orta der~ 
de tahsil görmü, ve askerliğini ifa etmiş veya tecil edilmiı olduklarını göste
rir vesaikle 2 adet fotoğt'af ve nüfus hüviyet cüzdanlannı bağlamalan lazım
dır. istenilen vesaiki tamamen ibraz etmiyenlerin müracaab kabul edilm.iye
cektir. 

Sıhhat raporu ve saire gibi diğer vesaik imtihanı kazananlardan istenecek-
tir. Keyfiyet ilan olunur. S 8 12 S 17.f (2519) 

SODA ''Berk,, ~:E!.._ 
KUTU ALTINDAKİ YEŞİL ETiKETLİ (BERK) İSMİNE 

DİKKAT EDİNİZ
x=cccccacacaaac=accaceı:; .__~.......,....r~---~...,..~~ 

Manisa Nafıa Müdü!'lüğünden : 
Akhisar - Kırkağaç yolu 4 -+- 185 ]dlometreslnde 6 -+- 600 metre açıklı· 

ğında ahşap medar köprüsü lnşaabna ait projesi 
1 - ihalesi 19/12/941 tarihinde yapılmak üzere eksiltmeye konulan Ma

nisa vilayeti Akhiaar - Kırkağaç yolunun 4-+- 180 k.llometreslnde yapılacak 
6X600 lık ah(lap medar köprüsünün inşaatına mezkur gün eksiltmeye konul• 
muetur. 

Bu ~in muhammen bedeli ( 10390) lira (S 1) kuruıtur. 
2 - Bu işe ait eartname ve cnak ~nlardır: 
A) Eksiltme e.artnamcai 
B) Mukavele projesi 
S) Bayındırlık ieleri Renel eartnameai 
E) Sose köprüler eartnameal 
F) Silsilei fiat cetveli 
C) Metraj 
J) Hulasai kesif 

Deniz suyu pek tuzludur. Denizde ya
şıyan balık eti tuilu değildir ve tuz ko
r:ulmazsa yenilemez. llk bakışta tuhaf 
bir şey değil mi? 

Halbuki mesele basit: Balık tuzlu su
yun içindedir. ve o suyu içmiyor amma, 
bütün mahlukatta olduğu gibi, onun ka
nı da muayyen bir mikdarda tuz.a muh
taç ve balığın ağzından aldığı tuzun vü
cuduna lazım olandan fazlası vücudun
dan çıkıp gidiyor. Onun için balık eti 
luzlu değildir. 

K) isteyenler bu ite ait yukanda yazılı evrak ve projeleri Nafia kaleminde 
görebilirler. 

3 -- Eksiltmeye 19/12/941 tarihle ~reamba Riln 16 aaattJ M11nisa hükü
met kona~ı binasında Nafia dairesinde kapalı zrf usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler içln ( 779) lira ( 29) kurut muvalr.kat teminat 
vermelidir. 

Aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lazımdır. 
A) ihale en az tadil Riinleri hariç 3 ı;:ün evvel Manisa vilayetine müracaat 

ederek işe girebilmek ic;in alınm~ ehlivet vesikası. 

Anlaşıldıl,tına göre, Ruslar Rostofu 
nuılCtm şekilde ve muvaffak bir baskın
la gerl aldıktan sonra Alman. İtalyan ve 
Slovak lotalanndnn mürekkep olan Al
man sağ cenahını Azak denizi boyunca 
Taı::anrog şarkındaki suya kadar takıp 
edeb!lmişlcr ve fakat daha ileri gideme
mişlerdir. Demek oluyor ki. Rus Uınr
ruzu Rostofüın itibaren garbe doğru 
takriben 45 kilometre kadar ilerliyerek 
durmu._~ur. Çünkü Rostofun 64 kilo
tnetTe garbindc bulunan Taganrog şehri 
şimdi Almanların elinded!r. Eğer Lond
ra haberlerinin dedikleri gibi, Sovyet 
kıtalan 100 mil vani 160 kilometre iler
liyebilm:ş olsaydılar şimdi Mariopol şeh
rinin önüne varmış bulunacaklardı. 
ÇiinkU bu şehir Rostoftan ancak 165 ki
lometre garpte bulunmaktadır. 

Bu hareket gösteriyor ki, Almanlar 
Tu1a cenup bölgesinde büyük kuvvetler 
toplıyarak Moskovanın cenup doğusuna 
doğru kat'i bir harekete girişmek üze
;·ediilcr. Almanlar için bütiln mesele 
!"1oskova çevresindeki Sovyet orduları-

:-ak bunları hala muhafaza etmektedir
ler. Kezalik Tobrukun 45 kilometre cP
nup doğusunda bulunan Sidi Rezak 
mcvk5·ni de Almanlardan alabilen İngi
liz sol kanadı Tobruka yaklasabilmişse 
ae, Almanların fevkalade bir sebat ve 
maharetle yaptıkları mukabeleler üzeri
ne aldığı yerleri geri ve~erek çekilmek 

Sinemacılıtm merkezi 
mukaddes tahta.. 
En lüzumlu ve faydalı şeylerden bi

haber oldukları, bir çok şeyi de yalan 
yanlış bildikleri halde Holivudun en 
büyük sinema merkezi ve Amerikada 
kain bulunduğunu bilenler az görülmi
yecck bir varlık teşkil ediyor.. Neden 
böyle olduğunu tetkik etmek te meraklı 
bir şey ise de bizim maksadımız bu de
ğil.. Sadece sinema tiryakilerine Holi-

B) Ticaret ve sanayi odası sicil vesikası bir defada devlete alt ( 6000)' 
liralık köprü imalat sınaiyeyi muvaffakıyetle ikmal etmit oldui,!una dair ve
sika. 

5 -- Teklifler 3 üncü maddede yazılı aaattan bir sa11t cvvCline klldar Ma· 
nisa vilayet konağında Nafia dairesinde komisyon reislii:ine makbuz mukabi
linde teslim edecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü maddede yazılı saata 
kadar ı::dmiş olması arttırma ve ek!!iltme ve ihale kanununa uygun olarak 
mühür mumu ile kapatılmı~ olması lazımdır. 

Timoçenko. Ro<;tofta elde ettiği mu
vaffakıyet üzerine daha şimaldeki Voro
şilovgrnd bölıresincten de cenup batı ya 
ni Sto.l:no istikamt'tındc taarruza kalk
mış ve Moskovamn verdiği habere göre 
bu şehrin 14 - 15 kilometre şimal doğu
sundaki Makjejevka mevkiini geri al
mı~ır. EP-er bu taarruz İn'1ılizlerin um
dukları gibi, Stalino üzerinden cenup 
batı istikametinde Mariopol mevkiine 
kadar ileri sürülcbilseydi, şüphe yok iti 
Ruslar Alman kuvvetlerinin ço~u Ta· 
ganrogda sarabilirlerdi. Fakat şimalde-

nın ricatlerine meydan vermeksizin bun.. 
ları, oldukları gibi, şimalden ve cenup 
doğu ile doğudan sarmaktır. İşte Al-
manların haftalardan beri ist:hsaliııe 
çalıştıkları büyük zafer budur ve bu 
mesai netice vermek için daha bir müd
det devam edecektir. Almanlar, Mosko· 
vada, maksatlarına varmağa muvaffak 
o!duklnrı takdirde Rus seferini 1942 de 
muvaffakıyetle bitirmek imkfınlannı el
de etmiş buhınab=lirler. Çiinkü Mosko· 
vadan sonra Lcningrad ve, eğer o znma· 
na kadar düşmemişse, Rosfof birbirini 
müteakip düşecekler ve Ru.,lann elinde 
Volgn ile Uralları müdafaa için artık 
fazla kuvvetler bulunmıyacaktır. 

ŞİMALi AFRİKADA 

İmparatorluk 8 inci ordusunun Sol· 
lum - Halfaya geçidi bölgesinde Almnn 
İtalyan kuvvetlerini ihata ederek zırhlı 

mecburiyetinde kalmıştır. Bunun neti· 
ces:nde de Alman - İtalyan kuvvetleri 
Sollum - Halfaya geç!di bölgesini muha
faza ile beraber Tobruktan Sidi Rezak 
üzerinden Birelgobiye uzanan ve bu 
mevkii ihtiva eden bir cepheye hakim 
olmu~lardır. 

Bu suretle İng!.liz taarruzu kırıldık· 
tan sonra general Rommel, şimdi impa· 
ratorluk ordusunu hududun gerisine 
atarak Sollum - Halfaya geçidi bölge-
sinde dayanan Alman - İtalya kuvvetle 
rini kurtarmak nzmiyle bir mukabil ta
arruza g!rişrniş gibi görünmektedir. Fa· 
'rnt İngilizler de ne yapıp yaparak buno 
muni olmağa çalışacaklardır. Bu sebep
lr Libyanın doğusunda neticeleri şimdi-
1""n kestirilemivecek olan yeni ve şid

detli muharebeler devam edecektir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
29 4 8 14 

vudun ne olduğunu bildirmek istiyoruz. 11- - .. .,., Al. 

Holivut 1880 senesine kadar hayvan
lann otladığı bir kırmış .. Madam Vel- ı 
koz isminde gayet zengin bir dul 1883 
6t'nesinde ornsını satın almış. tekrar ev
lenm:ş ve oraya yerleşmiş .. Bir kaç se
ne sonra etraf meyvelik, bahçeli, ma
miır bir yer olmuş, yeni yeni binalar 
ve villalarla süslenip bir kasaba halini 
alınış .. 
Şimdi bu kasabaya ne isim vermeli? 
Ci\'arda b!r tepe varmış ki misyoner

ler oraya tahtadan kocamanJ>ir put dik
miş bulunuyorlarmış.. Macfrun Velkoz. 
malikanesinin bulunduğu havaliye bir 
puta izafetle cMukaddes tahtöl mana
sına gelen Holivut ismini vermi§.. 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak-

toş'ın en son eseri 
(A1hnriiyn) kolonyasının ciddi ra

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

hılal Eczanesi 

5005 (2492) 
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Fınlere ilaıu h,,rpler . 
devam ediyor 
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-· 

lngili:z hücumu 
---·---

Yeni Sovyet büyük 
• • • • • ~ ı· • 

elciai Amerikacla 
' ---·---Korkunç bir baş .. 

talı~ın sebebi 
nasıl keşfe

dilmişti? 

Kanada ,,e Çe-
" a poli ye ı~ava-

da11ı yantın ve 
infilak bomba-

Rusya Ameri- Milli korunma kanununda tadilat 

koslo,,akva da 
harp ilan etti 

kan yardımla- K . 
rına müteşekkir omısyonun çalışmaları -·--· - .. Avusturalya, Yeni Ze· 

Sıtt~.lanın esrarını çczen landa ve cenubi A~r~a 
Sir Ronald Ross'un_ ça· da Finlancllyaya harp 

lışmaları ve eserı.. il,.. tm-'· ·· ... 
1895 sen si Mayısındn Hindistnn sıh- an e ~ ınze .. e 

ları atıldı -·-lTALYAN KRnLI, HUCÜMA 
UGRIYAN YERLERi GEZ, YOR 

-·uRus orduları dünyanın 
hayranlığını çeken 
kahramanlığı daima 

-•- gösterecelderdirn 

bu haftanın sonlarında 
nihayet bulacak 

t.ıyesint> m nsup Britanyalı bir yüzbaşı Ottava, 7 (A.A} - Knnadn b:ışvckiH 
ba7.J tecrübelere başladı. Bu tecrübelere Makenz.i King Kruıadaıım Fınl:ındiya, 
başlarken, iki sene sonra beşeriyete ta- Romal)ya ve Mncaristana harp Ufuı etti
hammülfersa bir hastalıktan kurtulmak ğinı, Avusturolyn, Yeni Zclanda ve ce
imkanlarını veren bir keşifle bütün nubi Afrikanın da ayni hareket üzere 
diınyayı sarsacagını, tek başına sayısız bulunmakta olduklannı bild:rmi.ştir. 

Romn, 1 (~.A) - İtalyruı teblibti : San :F'ransisko, 7 {A.A) - Sovyetlc-
İngiliz tayyareleri Nnpoliye yangın rin yeni büyük elç!si Litvinof tnyyare Parti komisyonunun içti malaı'lnda iktısat, ttca· 

ve infilak bombaları atmişlardır. Birc,."Ok ile bur.ıya gelmiş ve Vaşingtona hareket ret ve Milli müdafaa v ekiUeri dinlenecekler 
binnlarn ve bir kilisayn bombalar dil<>· etmiştir. B. Litvinof gazete muhnbirlc- A ı_ 7 (T .. · b t d d •şt• ki n.ıı;;nra, clefonla) - Milli ko- iunnn ı.·killere sualler sonnnktadrr1-f• 
müştür. rme ey::ınn m a emı ıı· : k ,ı 

_ Büyük devlet reisin!zle yeniden runma anununua yapılacak tadi11ere Bu suretle komisyon toplantılan bütiltS 

c .. nlar kurtarmış olacağını ve öldüriicU 
bcıtaklıktan müteşekkil v~ mıntakaları 
.insanların ikametine elverişli arnz.iyc 
tnhvil edebileceğini aklına bile getirme

iTALl.AN KRALI GEZİYOR buluşmayı büyük zevkle bekliyorum .. dair hnz.ırlnnmı§ bulunan proje Üzerin- memleket iglerinin de§Umeaine vesile ol-
ÇEKOSLOV AKLAR DA HA UP Rus orduları dilnyanın hayranlığını ~e- de parti komisyonu tetkiklerine devam maktadır. r 

iLAN l..~İl..ER Roma, 7 (AA) - Kral EmnnUel Si- ken knhram:ınlığı dalına gösterecekler- etmektedir. Komisyon çalışmalarını bu Geçen haftanın son günlerinde kr 
Londra, 7 (A.A) - Çekoslovakya, cilyadnki den:z ve hm'a üslerini teftiş dir. Amerikan milletinin bu imtihan hafta sonunda tamamlamak karannda- misyon iktisat vekili Sırrı Dayı dinle

Finlnndiya, Romanya ve Macaılistanla etmiştir. İngiliz hava hücumlanna uğn- günlerinde bize yaptığı büyük yardım- dır. mlştir. Bu hafta iktisat vklli izahlarına di. 
Kırkbeş sene evvel, yUzbaşı Ronald 

Ross, sıtmanın insanlara sıvri.sinek ısır
masından geçtiğini keşfetti. Bu keşfi 
mikroskopun adesesinden bakarken bir 
tesadUfiln yardımlylc yapmadı. Sıtmn
r.ın sebeplerini araştırmak maksadiyle 
icra ettiği tetkikat kendisine sivrisinek
lerin bu korkunç hastalığın mikropları
nı taşıdığı kanaatini esasen v~ti. 

harp haline girmişti,r. Çekoslovak hU- . . . d d 1 ill · •. nı.- Komisyonun toplantılannda Jı:o~ devam edecek, milli müdafaa ve tiurcl 
ktimet crkfını lngiltere ve Sovye.tler yan şe}ur ve kasabaları gezmıştır. Cu- an o ayı m etim nrunına ~UAAanımı· d 

· kral c· k b b" zı bild:rmek isterim. yon azasın an ba~ka yüz kadar mebus vekilleri de dinleneceklerdir. 1küsat ,,,. 
birliğinin dUşmanları Çekoslovnkynnın ma gtlniı ıovanni nsa asma ır Vaşington, '1 (A.A) _ Sovyetler Bir- bulunarak görüşmeleri takip eylemekte kilinin izahatı bilhassa maden işletınr 
dn düşmanları olduğunu blldirmlşll'rd:r. havn hücumundan biraz sonra uğr:ıınış- liğinin Vaşington büyük elçisi B. Litvi- ve dü~ündüklerlni eöyliyerek öğrenmek leci ve devlet fabrikalarının :faaliyed 
AMERİKADA BİR GÖRÜŞME tır. nof bilgün t.ayynre ile buraya gelmiştir. istedikleri hususlar hak.kında hazır bu- etrafında temerkilz. etmektedir. 
Vaşington, 7 (A.A) - İngilterenin · -·- -·- <:::>-c..:~>-.:::><::><::::~~.<::::ı~..c;:::-,.~~c.....c.......~ : ~~~><.;:><;::~~~~.<:::>o<::><:::>-<::>"O"'" 

Finlnndiyaya harp ilanı üzerine burada- lngilt.-.re l\1acaristan Japon yada Amerika"' Milli Şef dün Ankarada at ko-
ki Finlandiya elçisi haric!ve mUstesan 

~=nue~~~1~~ul:ı~~J(~~~d~ ve Romanyaya da ya karşı çok büyük şularını takip buyurdı,lar Fakat bu nasıl oluyordu? 

* Ross, Secunderabadda cerrah olarak 
bağlı bulunduğu Madras on dokuzuncu 
piyade alayı hastahruıesinın JAboratua
nnda işe başladı. Bu çalışmalarında ne 
yardımcıya, ne istifade edebileceği ld
taplara ve ne de araştırmalarında ken
disine kolaylık temin edecek m::ıddi yar
dıma malikti. Onun yennde daha az 
azimkar birisi karşısına çıkan sayısız. 
ınanialan katiyen aşamazdı. Aradığı, 
Wşrih edilmiş bir sivrisineğin nesiçlerin
de rengi bozulmuş bir h&reydi. Arada
ki cesamet farkı nazarı itibara alındı[.11 
t&kdirde, bu höcre sivrisineğe nisbetle 
bir hipopotam vücudunda bir tenis to
pu mesabesinde olacak, fakat bulunma
ması çok daha müşkül olacaktı. Uf acık 
ve m\12..lr sıtma mikrobunun insan kanı
na nasıl aşılandığının öğrenilmesi nncak 

arasındaki harp hali hakkında tefsirler- harp ilan etti bir infial var 
de bulunmaktan çekinmişt!r. ----------• e Ankara, 7 (Yeni Asır) - Bugiln ı nü üçGnrii ko§Uda yarış sahaaım §eref. 
FİNLER HARBE .n ~.ı.ı .. - -- -- Hipodrumd'a yapılan at yanşlan çok ndirmişler ve koşuları büyük bir .1'-
DEVAM EDECEKLER huUdapeşten Ve B~$ Hindiçiniye dair ver• ~eyecanlı olmuştur. Milli Şef lsmet Jnö- .a ile takip eylemişlerdir. 
Hclsinki, 7 (A.A) - Devlet reisi Ritti hükiiJnetlerine Verilen dikleri izahat neşrine ,. 

roylediği bir nutukta Finlerin Bolşcviz- 1 D u·" n 
me karşı giriştikleri mücadelenin tarih- nota ar- kızdılar .. 
çesini yapmıştrr. Ritti 1939 - 1940 kı$1n- Budapeşte, 7 (A.A) - Macar ajansı : Vqington, 7 (A.A) - Hariciye na- • 
daki Fin kahramanca mukabeleleri- Macar - fng:Jiz. münasebetlerinin ke- zın kordel Hul dünkü gazeteciler top-

ft .. nkara<ia yapılan maç 
nin dUnyanın takdirini kazandığını söy- sildiği günden beri Mncaristandaki İn-- lantısında yaptığı beyanatta rela Ruzvclt 
lemiş ve şunlan il!ıve etmiştir: giliz menfaatlerinin himayesini üzerine tarafından Japon kıtalannrn Hindiçlni-

- Finlandiya Moskovanın sulh şart- almış olnn Amer!kanın Budopeşte el- de toplanması hakkında Japon hükü
lnrını adaletten u1.alt olmosma rağmen çisi diln gece saat 23.10 da Macar hari- metine sorulan auale Japonlar tarahn
kabul etmek zorunda kalmıştı. Başka- ciye nazın B. Bardofskiyi ziyaret ede- dan verilen cevap hak.kında bir mütalea 
l:ırı harp ederlerken Ruslar hnzırlıkla- rek İng!Jiz. hükfunetinin bir notasını ileriye sürmekten çekinmiş olm&kla be
nnı bitirmeği ve sonra Avrupanın en ve~. Bu notada İngiliz hUkümcti raber birleşik Amerika devletleriyle Ja
kuvvetli devletini de yen:neği düşUnU- 6 ilkkanun gece yarısından itibaren İn- ponya arasında görüşmelerin devam 
yordu. Ruslnr nazannda Finlandiya giltere ile Macaristan arasıpda harp ha- edecr.ilini sandığını söylemiştir. 
sulhu bir mUtarekeden başka bir şey linin filen mevcut bulunduğunu bildir- JAPON GAZETELERtNtN 

bunun keşfiyle kabildi. 
RO$Un daha gayri n.Usait şerait tah

tında çalışmasına imkin yoktu. Hasta
hanenin uydunııa lnboratuan ufak, ka
ranlık ve sıcaktı. Tnvar.a asılL hnsır yel
pazeyi, yani cpunka> yı, cereyan yapa
rak teşrih edilen sivrisinekleri dağıtır 
korkusiyle istimal edemiyordu. Hasta
hanedeki günlük vazifelerini tamamla
dıktan sonra bu kUçilk ilim odasının ru
tubet1i havasında uğra.şmağıı başlıyordu. 
Sürü halindeki sineklerden rabat yoktu. 
Ross, bu gece çalışmalanndan ş6yle bnh
St'tm~tir. cSon adesesi de çatlak olan 
Jnikroskopumun vidalan alnımdan ve 
ellerimden damlayan terden pnslanımş

değildi. Netckim sulhtan sonm memle- kt d. NEŞRtYATI 
me e ır. * Tokyo, 7. (A.A) - Bir)eaı"k devlet-ketimlzde knrışıklık çıkarmnk icin taı.- v 

yikler ve entirikalar dcvnm ediyordu. Bükrcş, 7 (A.A) _ 80 son teşr:nde ler J'eisi Ruzveltin Hindiçini hakkında 
Ritti Ymlandiyanın m\idafaas}m emni- Amcriknnın Bükreş elçisi vnsıtn8yle Japon hükümetine sorduğu ııuallere kar

yet altına getirinceye kadar Finlerin Büyük Britanya hükUmctinin Rwn~n şı Japonya tarafından verilen cevabın 
r.ıi.icadclr:de devnm edeceklerini bildir- hükünıctinc tevdi ~ttiği ültimatomun birleşik devletler hariciye nazırlığı ta-
m.iştir. metni hlilac;a olarak şudur : rafından neşri buYada misli görülmemiş 
-----·~--- infiıılle karşılanmı~tır. Rumen hUkfuneü BUyUk Britanyanm Gazetelerin bu meseleye dair yazıla-

Ôdünç vernıe, kira
lama usulü Boliv )'a .. 

milttefiki olan Sovyetler birliği toprak- nnın başlıklan bu bakımdan manidar
lan Uzerinde aylardnn beri tecavüz ha- dır. YohiyoTi gazetesi ıöy]e yazıyor: 
reketinde bulunuyor. Romanya. Alınan- cAmerlka Japon cevabını ifaa etmekle 
yanın açtığı Avrupa harbine iştinık edl- . 

ya aa teşmıl eaildi yor. Alınan gayretlerine vardım ediyor. ur.NL."1 Nişi diyor 'ki: cAmerik.a harp ta-
5 ilkkanun akşamına kadar Rômanya raftarlanna yardım olmak üzere konu~
askcri hareketlerine nlhnyet vt!nncz ve ' mıolnrın inlı:ıtaına çalrşıyor.:» 

tu 

* Yüzbaşı bUtiln bunlara nığmen sebat 
etti ve nihayet çalışmalannda en mühim 
gUnU teşkil edecek olan 1897 senesi 
Ağustosunun 20 nci gUnü doğdu. cMon
ııroon> rilzgan f'smediğinden hava boğu
eu ve gökyllzU kapalıydı, fakat Ross er
kenden laboratuarında işinin başma gel
mişti. tki .sfvrL'i'ineği teşrih ve muayene 
etil ve artık iyiden iyiye tanıdığı nesiç
lerini gözden geçirdi. Muazuım harabe
lerde hacmi ufak, fakat kıymetine payan 
biçilmez bir hazine arayan bir kıişif şev
kile her mikrobu (bir metrenin milyon
da biri) teker teker yokluyordu. Netice 
menfi oldu. Elindeki sivrisinekier sıtma 

---·---
Vaşington, '1 (AA) - Bolivyn ve 

Amerika hUkümetleri arasında bir 
ödilnç verme ve kiralnma anlnşouısı im
zalanmıştır. Bolivya mildafaasını kuv
vetlendirmek için Amcrlkadan en iyi 
şnrt.larln silAh, top ve harp mnlz.e.mesi 
alacaktır. 

harbe devamdan·vaz gecmezse Britanya Diğer blr gazele de !Öyle yazıyor: 
krallık hükUmeti Romanya hükUmeti cMüzakerelerin yeni bir safha.ya gire
ile harp halinde olduğunu bildirmek zo- ceği anda Amerika· Jürüst olmadığını 
runda kalacaktır. yeniden şröstermiş bulunuyor.> 

Romanyn İnJ(iliz Ultimatomtınu red- Kokombi gazetesine göre Amerika-
dctti~inaen 6 ilkklinun gecesi İngiltere- nın samimiyeıaizliği en yüksek derecesi
nin Romanyoya harp ilnn ettiğine daır n1 bulmu,tur. 
olan notası BUkreş hükümetine tevdi -----· ,,,,.,._,__ __ _ 
edHmişt!r. 7 ilkkfuıunda İngiltere ve A me rı· kadakı· 
Romanya arasında harp hali başlamış-

-----,~•~~--..,---

Y u~oslavyada 
çarpışmalar 

berdevam 
mikrobunu taşıyan neviden değildi, fa- e..:...--
kat Ho.ssun bundan haberi yoktu. 150 KOll' u· .ıU 1 ST DAHA 

Doktor bundan sonra başka bir cinse ltl " 

tır. 

Makin eve 
,,, erilirken 
iMJ'l!Sdl t l!l••mma• 
JAPON DONANMASI HAVAt 

ADASINI BOMBARDIMAN ETrt 
mensup bir sivrisineği teşrih etti. Bir ÔLOURÜLDÜ 
,işenin içinde aürfeden yetiştirilmiş olnn Vaşington, 7 (A.A) - Devlet reisi 
bu sivTisineğe Sltmalı bir adamın k.am --·- - Mister Ruzveltin hususi katibi Early 
emdirilmiştir. AylaTdanberi beklediği Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. ajanSl tarafından gazetecilere okunon kısa bir 
netiteye varamamanın tevlit ettiği ııu- bildiriyor: Yugoslavyada dağlık arazide tebliğde japonlnnn havadan Havai ada
kutu hayale Teğmen, Ross afvrisineğin büyük bir komünist çetesiyle muharebe- lönnın merkezi olan Pearly Harbour 
bir kısmını mikroskopa yerleştirerek ora- ler olmuotur. 150 komünist öldüriHmüt- şehrine ve bu adalardan en bUyüğU olan 
Jı~ı mikrobu bulmak ümidile çatlak tür. Pek çok komünist yakalanmıştır. Ko- Dahudaki askeri ve bahri bUtün tesisa
sdesedf'n baktı. lnce nesiçleri yavaş ya- müni.st liderlerinden Dragn Vişiç Suşiki ta taarruz ettikleri bildirilmektedir. Ja
vaı tetkik etti ve aonra doğruldu. Hiç Aleksan kasabasında yakalanmış · ve pon hava kuvvetleri Flipin adnlannın 
bir fCY bulamamıştı. Artık muvaffak ola kaçmağa teoebbüs ettiğinden öldürül- merkezi olan Manili ~ehrindeki kara ve 
mayacağına kanaat getlrıneğe başladı. müştür. deniz üslerine de taarruz etmişlerdir. 
Her halde sivrisineklerin aıtma ta11dığı 
nazariyesinde bir sakatlık olacakt1. Nevyork, 7 (A.A) - Honolulu radyo-

rek ayni cinsten diğer b:r sivrisineği teş- bnd· d"ğ" ·· Ha a· adasına 
Ade••nln alhnda ancak beyaz höc- sunun ~ ır ı ıne gore v ı -.. rih etti ve tekrar sıtma mikroplan bul- · J t• ] ti d d d relerden müte•ekldl mide n••lçleri kal- Japon arın ora saa ıy e ç e evam e en .. ..... du. Maamafih bu :mikroplar daha iri idi. h ta _, ta ı .. H k et 

m-h. Halbu'-t o. tecru"belerı· arasında be ava arruz.ınrına yyare ~-ra -... " Bunun sebebi de yirmi dört saatten - mcktedlr. 
;yüzlerce sivrisinek midesi muayyene et• rl nema bulmakta olmasındaydı. Roos 
m~ti. Çok yorgun ve meyustu. muradına ermişti. Nevyork, 7 (A.A) - Honolu1udan 

Jcini çekeTek adeseden bir daha bak- alınan haberlere göre japon harp gemi-
b. Hemen o anda takriben on 1ki mik- Fakat, gün gcçtikee doktorun sevinci leri Havai adasında Pearly Harbour 

k d b d d azalmağa ı..-ftladı. Ço"..'U manasız olan bir ıon utrun a ir aire gör ü. Bu höcre ·~ 1> esıklarında gfüükmüş ve sahil mUdafaa-
adi bir mide höcreıi lc;ln fa7la ufak, da- sürU engellerle ve yaptığı ~n mahiye- larına knrşı ateşe başlamıştır. 
irenln hududu da f87.la lcat'idi' Btraz da- tini takdir edemiyenlerin cesaretsizlik 
ha öteve baktı. Bir ikinci. bir ür:üncü ve telkin eden söz ve hareketleriyle kar- , Nevyork, 7 (A.A) - Reis Ruzv("lt 
bir dördüncü höcre buldu ki bun1ıınn şı]aşıyordu. Birleşik Amerikanın müdafaası planla-
h.-..,si esti. MilcToıılconu tt>krar ayar ede- * r..nın tatbik edilmesini orduya ve donan-
ıdt ıılnını ~ildi, vözlerini o~şhırdu ve Ross en n=hayct muzaffer oldu. Kendi- maya emretmiştir. Bu emirlerin mahi-
yenidt>n baktı. HöcTelerin her birlndf". l 1 k d h bi k yeti bi1dirilmemektcdir. sine şöva ye i unvanı ve a a r ço Vac:ington, '1 (A.A) _ Cu .. mhurreisU-
inııan lcl'lnf1'dnki ıntma höcrt>lerinde ınk l ·ıd· D"" 1 aı.• t ::.-· paye er ven ı. unyanın en saıetuıyc - ~. ı"nden bı'ldiri?dig·ine göre Amerika or-
aık rastlnd·~ı kara daneciklere tıpatıp Ut h " k ta d e " tar sıtma m e assısı Qıara nm ı v dusuna aı·t bir gemi Sanfranciscodan 
benUVt'n kuzgunf eivah daneefk grup- 02 d İ n· yi b h .... ~lıktan te-
Jar vardı . 19 e sma ıye u a.,... 1300 mil açıkta torpillenmiştir. Bu gemi * miı.ledi.. kereste tnşıyordu. 

Daha sonra, Panama, Yunanistan, 
Sevincinden yühek seale gülmeğe +- ı..__ Honolulu, 1 (A.A) - Haber verildiği-

b ı d N.h d w b l Morls adalan, Bombay, .l!>µanyn, Kıurn• a11 a ı. ı ayet aTa ıı;:ını u muş muv- k 1 d 1 k ne go .. rc ada açıklarında bir deniz muha-
·~ F k d h ı b 1 k ve daha bir çok memle et eri o aşara au) a ııt rr a üzerlne ir ümitsiz i rebesi olmnktadır. Vac:ington bahriye ne-

~emiler muha
f hZa altında 

---·---
FILIP JNOE MÜHiM BiR . 

MOLAKAT -·-Vaşington, 7 (A.A) - Bahriye na-
zırlığı Amerikan limanlannda bulunan 
bütün gemileri muhafaza altına alınası• 
nı sahil muhafaza te§kilatına enuetmit
tir. 

FtLtrtN REtStCOMHURU..E 
MOUKAT 
Manilla, 7 (AA) - Birleşik dev

letlerin uzak tarktaki kuvvetleri baş 
kumandanı general Mark Artur filipin 
cümhurreisiyle görüşmek lizere tayyare 
ile buraya gelmişdr. 

~~---~--"WW-~~~ 
~ov vetlere göre 

(Baftaralı 1 inci Sahifede) 

Kalenin istikametinde dUşman geri
lerinde hareketlerde bulunan çeteler, 
Almanları taciz etmişlerdir. 

MOSKOVA lı.JLA 
ŞOSESiNDE 

Moskova, 7 (A.A) - Tas Ajansına gö
ıe Amanlar Moskova - Tula §Osesini 
geçmişlerdir. Vaziyet gergindir. Bu is
tıknmetteki lfücumun nereden başladı
ğı henüz bilinmiyor. Son günlerde Rus
lar Almanları Tula şehri şasesinden 20 
kilometre mesafede tutuyorlardı. Doğu 
ıstikametinde kuvvetli bir Alman çem
beri başlamıştır. Burada Almanların 
mühim zırhlı kuvvetleri harekette bu
iunuyorlar. 

Galatasaraylılar lngiliz· 
leri 2 - 4 yendiler 

-~---------~.--~-----------
Ankara, 1 (Huııuııi) - Galatasaray alkışlandı. Bundan eonra oyunun kart,. 

takımiyle lngili% fubol takımı arasında lıklı hücumlarla ve pek sıkı cereyan et
bugün (dün) 19 Mayıs stadında yapı- tiği görülmekte idl İngilizler 26 ncı d.
lan maç çok heyecanh olmuştur, ~nkada Galatasaray :kalesine ikinci göl• 

Sabanın büyük bir kısmı karla örtülü !erini hktılar. 
idi. Tribünler Fener maçında olduğu Bu golün yapılmasında kalecinin hiO 
gibi hınca hınç dolmu§tur. Bu maçı sey- bir hatası yoktu. Bu suretle birinci har 
retmek için lstanbuldan gelen bir çok tayın 2 - ı lngilizlerin galebesiyle neÜ" 
spor meraklılan 19 Mayıa stadında ol- celendL • 
dukça büyük bir kalabıllık tqldl edi- tKtNct DEVREDE 
yorlardı. İkinci baftaymda oyun claha heye" 

Maç Mister Lorel tarafından idare canlı bir manzara arzediyordu. 12 ne! 
edilmittir. lngiliz takımında dünkü tef- dakikada Mustafanın verdiği güzel bit 
kile naz.aran mühim bir değişiklik yok~ pasla Gazanfer Galataaarayın ikinci be
tu. Yalnız oyunculardan MakvayeTİn raberlik sayısını yapb. 13 neli dakika
yerinde Vudvud oynıyordu. Galatasa- da Faruk aahanm ortasından Mwıtafay• 
raylılar bugün çok mükemmel bir oyun pas verdi. Mustafa topu Cemile geçirdi 
oynamakta idiler. Oyun ekseriya lnııiliz ve Cemilin güzel b-. ~Ü tiyle GalatasaraY' 
nısıf sahasında geçmekte idi. üçüncü golünü de attı. Bıı suretle birer 

Maç baılar başlamaz İngiliz takımının dakika fa.sıla ile iki gol yapılmış oldU· 
sol içi demir gibi bir ıütle sağ zaviye- 2 7 ncl dakikada Galatasaraylılar hü
den takımının ilk golünü yapm11 bulu- cumlarını sağdan inkişaf ettirerek Ga• 
r.uyordu. Bu gol Galatasaraylıların canlı :ıan(erin ayağiyle dördüncü gollerini do 
oyun]anna mani olmamıştır. Filhakika attılar. 
maça başlıyalı henüz dört dakika olmut- Jngilizler ikinci haftaymda hiç gol 
tu ki Galatasaraylılar Muatafanın çekti- yapamamışlardtt. Bu suretle maç .. • 2 
ği mükemmel bir şütle beraberlik golü- Galataııarayın galebesiyle neticelen• 
nü yaptılar. Bu gol büyük tezahüratla • miştir. 

Tasarruf haftasını Mali
ye vekili açacak 

B. Fuat Agrah bilhassa milletçe tasarrala 
derece riayet edilmek IAzım geldlilne 

işaret edecek.. 

ne 

Ankara, 7 (Telefonla) - Bu yıl ta
sarruf ve yerl! malı hafta.sının Maliye 
vekili Fuat Ağralının bir nutku ile açıl
ma-n kararlaştınlınıştır. Ayın 12 sinde 
Halkevinde söylenecek bu nutukta ma
liye vekilinin dilnyanın arz.ettiği bugün
kU durum karşısında milletçe tasarrufa 
ne derece riayet edilmek }Az.un geleceği
ne ve harp ikbsad!yatı dolayısiyle hil
lrilmetçe alı~ tedbirlere milletin yar-

dımcı olması zaruretine işaret eyliyece· 
ği tahmin olunmaktadır. 

Bundan başka hUkUmetin ihraç eyle· 
diği devlet tahvillerine milletin gömer
diği bUyilk alAka ve rağbete işaret ede· 
cek olan maliye vekili bu rağbetin rniJlt 
bankalardaki mevduat bareket.'ne as1A 
tesir etmediğini, bilAkis mevduat br 
saplannın da artmış bulundutunu bet 
halde ifade edecektir. 

~tokholm sel irimız ~az~leıine d6ndii 
F.dirne, 7 (Hususi) - Mezunen Arıka rada bulwıan Stoklıolm setnimlz B. 

AgAh lstanbuldan şehrimize gelmiştir. 
Sefir Selimiyeyi ve daha bazı sanat 6 bidelerimizi ziyaret edip öğle yemetbıl 

umumi mUfettiş vekili Sabri Öoey ile bir lıkte yedikten aonra Bulgaristana lef" 
miştir. 
~~~~~~~~~~~~..c::::::..c::::::.<:::::..<.·~~ 

Relçika kralı 
evlendi 

\-unanistanda 
• • • 
ıaşe ışı 

--·~ ----Matmazel Bart kendisi Almanya ve İtalya ıaşe 
ve olacak çocukları na- maddeleri göndermi$
mına hükümdarlık bak· ıer, ayrıca ıo bin ton kl-

ıarından vaz geçti mür de yollanılmış.. 
"k " insanları günlerce yatağa düşüren bu ::.-

ço tu. hummaya karşı muvnffakıyetJe ncticele- znrcti Birleşik Amerikada bütün asker-
Bu küçük ve gnyri sıhht laboratuvar- .. _1 "f , ;erin seferberliğini emretmiştir. · 

da bunca yorucu cahşmalardan, tahıun- nen b:r sefer açtı. Sıhhi bir ı.w c ı rag 
mülc mecbur kaldığı sukutu hayal ve ettiği saha arzın kabili isklin arazisinin Honolulu, 7 (A.A) - tık haberlere 

1!.nbincyi Nevyork saatiyle 20,30 da fev- Brüksel, 1 (A.A) - Malin baş pes
knUide toplantıya çağırmıştır. lki parti- koposu kil!selere gönderdiği bir tahri
nin şefie'l"i de saat 21 de toplantıya işti- ratla Belçika kralı Leopoldun matmnzel 
xak edecekleı dir. Bart ile evlendiğini bildirıniştir. 

Atina, 7 (A.A) - Buğday ve başka 
mahsuller taşıyan müteaddit gemikrin 

Yunan sularına gelmesi üzerine Yımr 
nistan iaoesinde bir iyilef111e belinnlr 
tir. Geçenlerde iki İtalyan gemisi _,., 

maddeleri getirmltlerdir. AlmanyadaO 
mühim miktarda ,eker, buiday partilr 

istihzadan Sl}nra muvaffak olmak müm- üçte biri nisbetindedir. .göre japon bomba tayyareleri iki isabet 
lrün müydü? .• Birdenbire yerinden kal- Sir Ronald Ross 26 eylül 1932 tari- !rnydetmişlerdir. Bunlardan biri Hiçk
karak evine döndü ve bir çay içtikten hinde yetmiş beş yaşında olduğu halde lıam tnyyare meydanına ö~ki de Pearly 
sonra b!r saatlik bir uykuya· daldı. Din- Londrada Putneyde vefat etti. Binler- Hnrbour petrol depolannadır. Petrol de
lemniş bir dimdla uyandığında, beşeri- c~ hemcinsinin ıstırabını hafületen bu polan ateş almıştır. Amerikan karşı 
yete sonsuz faideler temin edecek bir ·, ük adamın ismi Ross En.stitüsU ve koyma toplan ateş açmış ve bir çok 
Jre~fte bulundu~na artık kaniydi. utneydeki hastane tarafından ya.-tıl- Amerikan tayyaresi de havalanmıştır. 

Ertesi idln. elleri hevecandÜ titrlye- mak.tac:br.. Vafinlton, 'I (A.A) - Reis Rusvelt 

Honolulu, 7 (A.A) - Bu sabahki ta- Kralın hususi hayatı le ilgili olan bu 
arruz. neticesinde en aşağı beş kişi ölmüş evlenmenin husus! ve uınuml bir tesir 
ve bir çok kişide yaralanmıştır. National olnuyacaktır. Kral:çelik hakkından vaz 
Brodesting muhabirinin bildirdiğine gö- geçmiş olan .matmazel Bart doğacak. ço
re Pearly Harbour deniz u.ssunde ve cU.klarm da krallık üzerinde bir >:ıaJt sa
Honolulu ~brinde ifitilmedik derecede bibi olmamalarmı .kendi teklifi veçhile 
tahribat olmUflur. ILalN1 etmift,ir. 

ri ıetiribnlttlr. On bin ton kamUr .,.l
ıan.m,tw. 


