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~" ~ - Mahsulümüze her 
~nıberla yn' ın 
'
1Yas1 . hayattan 
Çekılmesi 

taraftan müşteri var 

y~ı~tinıaııeri 
b(j. HASAN KUMÇA Yt 

Bu sene de satllmadık mahsul 
kalmıyacağı ve müstahsil için iyi 

~ \'·~·1n 
~ ı_ ~lbırıne h diplomatik mu-
" ~gtliı ha go~hMtalık do.a. 
~'-iı.;" ~\eaı kabinesi itzfu,,11-

~ ~ !:ekJı Çcmbe:layn , n· 
~~'ktır.tcck 'e t~k:ıUthij';ü· 
~·~ 'dtı daİı bu takdirde tnı:;iliz 
~-~lıııaııı tııa. ~:ışka, cl('ğisikllk. 
~ l'tirı11 ~ te."llclse t:c b:ı~-

bir sene olacağı ~nlaşılıyor ""'" ' r- "''' 

"-' llıllhaıtka "kiinı muhafnı.:ı. ~ ~lir kl l.1ır. 
~ ~llı<!a ~~en St'.nc Jınrbln 
~ ~ç~rnbe 5~ eldi rnalmınını 
~ 111 le t,r~ Yn yerini son. 
"~•fa~ettı; fr:.J,at ~ine 

' ~ kaldı. r r.artı inin 11-
~~~l l1tı;ıı~ 
Ilı._' ~~-ıı ~~de _ötedcnbcri 
l.~ 9e1.11:Aiı;ı 11 aynı zanuınd:ı 
~ ~~1'1 s?-tıı:ı dıı. haiz ol· 
.. ~ '~ Yası nn'ıı.neyc mu· 
L"".'Qe ~Yet tcltib:ırJic bir rmi 
~~ lıerı. 3kiı ediyortlu; 5u 
~' lı.~. Olıı~: ıılrasi hayattan 
'~~ \~lrfı da Uha~azakir rıar. 
b~ llt '"-~~ lıttika doKt'Udan doğ
ııı, ~ ~ ~ ~ bı 1 ed('cek 'e hu 
~· ~ııilıı;:~ut g:ıyritabli. 

' ~ n · lkac:ık de· 

S: t.lıi!tahtr ç 
kll~l"t cnı~rlaynın 

lıa'~ ~ ~ ilin Ulh \ "C harp 

İngiliz uyynro f'.fradr AJmanyl\ tire· 
rlnc nlıllU'ak bombalıırı ı.~ük tı.raba· 

larla tayyarelerine ıa.,ıyorlar 

Bermud adalarında 

Amerikaya hava 
üssü verildı 

Londra, 2S (A.A.) - lngillz rad· 
yoıru blldiriyor: 

Bermut adalarmda n~redilen bir 
tebliğde bu adalarda bir hava il3atl· 
nün Amerika emrtııe verildiği bildlrll· 
mektedir. 

Bering boğazında 

.-
Birçok ölü ve yaralı 

. olduğu haber veriliyor 

MANŞ 
Sahillerinden 
ingiltereye 
top atışları 

devam ediyor 
i~ 11ıııı.;tla>ıı'::"~ı bir hadise· 
ı-u.:. olııı~''fılıı Çorçll arasında. 
~~ 1'i. ıı.~t bahsinde hiçbir 
ıı_ lı\\ı~ıaU.Pheııız <ılnıasma 
tı ~......_. ~~er neden:!!e ın
lt~ ~.·_ııııa ~takt 1mş,·eı.1. 

Sovyetler 
lngiliz.ler hava 

bombardımanlarile 

mul?abele ettiler l·uııanistanda Mt>hll<sas r eJlmlnin ~ıJdönümli ıniin~ebelllc g~eıılcrcle Atinn.da rapıtan şenllkleraen bir ~ 'fu· 

hava ussü 
yapıyor 

Lonclr•, 2'f (A.A.) - Bu sa
bah Manş denizi üzerinde, topçu 
faaliyeti olmuı ve bilahara İngi. 
liz sahilleri üzerinde bir hava 
muharebesi cereyan ctmiıtir. 

na.ıı rençlcrl ııahacla ılaruş va~ J •:it' :ı ı.ıctaı !\S bml \'ÜcuW.. ~etıno~ ı.tr hal4e.:..,. 
~--~~~-------....,...--------

'-~ ecıı tarlannm ba-
~ rorıarıı •. Çember 

Kesilmiş olan Yunanistan1a 
Romen -Macar hadise A (1), hakkındaki ma.: Jtopenhag 23 (A.A.) - Stefa.ni 

"'"' 

1 

4 tlncUtle) 

e~!kayı tehdit 
bildiriyor: 
,Onaltldende gazeteaintn haber Terdl· 
ğtl:ıe göre Sovyetlcr, §!malt Amerika· 
nm beş kilometre men!eBiııde Berlng 
boğazında ' 1BUyUk Diomede,, ada· 
smda blr hava UuU tesa etml~lerdlr. 
Dlğer tarıı!tan Amerikalılar da Alas· 
kadakl üslerini takviye etmek için 
30 milyon dolar ııarfetmektiıdirlcr. 

Saat ona doğru, perıembe ak· 
pmı mermilerin dü§müş olduğu 
mahalle, yani Donres civarma 
bir Alman mermisi düşmüştür. 
Derhal uzun menzilli İngiliz hah 
riyc toplan mul·abeleyc geçerek 
Fransız sahilinde bulunan düş • 
mania topçu düellosu ba§lamıştrr. 
Alarm işareti düdükleri halkı sı. 
ğmaklara gitmeye davet etmiŞ ve 
birkaç dakika sonra yeni dü~man 
mermileri patlamrşt1r. Son mermi 
patladıktan sonra kaçmakta olan 

müzakereleri çıkarmak 
.Tekrar gayreti ~~t!~~like 

' be ıcıye nazın 
,4~._ ıahttll!rı~anatta 

başlıyor _mu?, devamediyor 
8er11 n Yunan hududunu 

,,.~~: (l\.~) u 
~~ İıa~ - İngiliz radyo· 
it:: ~~I btıdt111 

Taşlanan Japon 
zabitleri 

MUDAHALE geçmeğe çalışan 
ET M iş iki tayyare ~ ~~ ~. ~ ~ine göre A- (Dc\·amı 4 llnrildr) 

~~~t ta, '-ttı rı liuı, dUn yap· 

~ ... a. ~ ~ec,kc~ka curnhurlyet· Şehrı·mı"zden ı.:.'!. ~tıtı- htttıı:ı.l§~ tehlike ihtl· 
... ~.;,.~ htııtııı1 h r. Nazır, Bir· 

; ~""~':::·:'"'~~:"'.r:.ı geçf rek Surıyeye 

Şıuıgh.-ıy, 26 (A.A.) - Şangtıayda 

yapılması mutat beynelmilel bir me 
rıısi"l CJil&Stnda. otomobille gitmekte 
olan iki Japon zab!Une Çinliler ta§ a· 
tarak tecavUz etmişlerdir. Zabitler· 
de.n blrl alnından yaralanmı§ ve hu

iki taraf da tahrip edildi 
ltalyanlar _bir 

(" vet etmıııtır. t.aneye kaldınlmıştır. 
askeri hazı.rltklar Arnavudun daha 

öldürüldüğü iddiasında 

tQki __ r_k_ö-.g-l-ü-. l-e_r_e_ giden h!~et~talyan 

b op,.ak tevzı•ı•ne 12B~iş~l~a~~i ~~.~~es~:ı~ir:.dan 
Tumu .Scvcrın. 24 {A·A·) _ Ste

fani: 
Saat 14, 1 O da iki heyet. konfe· 

ransın top!andığı sarayı tcrket • 
m.ig \'e mUzııkerclerin lnkıtaa uğ -
ramııı olduğunu bildirmiştir. 

~h Heyet Aziı.smm altısı asker, al· 

l ;: · d tısı sivil şahmlardan miirckkeptir· 
~~ '.( l b l k Heyet azası herhangi bir beya. 
\t~. 25 - e aş anaca nalla bulunmaktan ıtiddelle içti· 

.Macar \"C Romen noktai nazar
ları arasında bir anlaşma esası bul 
mak imkanı hasıl olamamıştır. 
~IACARİSTAXDA l\f;\l\"ID.\R 

TEDBIRum 
Budape~t<', 2t (A·A·) - Röyter 

(De,·amı 4: üncihle) 

'1~, l( nap etmiŞler, yalnız transit olarak 
'-' ~ toııra~llye VekaJcu mil· oıreson, Sam311n, Eskişehir ve Anka· Suriyeyc gitmekte olduklarını söy· 
~ ııı...~ı.~1t!rJe ::: Yinnt acne· rada tevziat yapılacaktır. lemiıılcrdir· 

~. ""hai;tlıt1a h r köy!Ulere ----------.-------------------

1~'(!1 "'kn1~r~~~~~~a~~~ Karadeniz bog'"' azı açıklarında 
"' ~ ~ 1c ')' .taaıı • 

'ı-l1t o~ :tetc geçilerek B •• b 
itt '"."~:~~~: ir motor attı, 

4ttte~~lkte,.e bir kişi bo<iuldu 

Bir mazot 
vapurunda 

yangırı ; ı adan o 
cQbında 

Karadeniz boğazı açıklarındn, \ Nihayet çok yüklü bulunan mo· DUn gece llmanmlızda bir yangın 

Q/ bo,.ç 
Q6 ·ı ~'ki 1 ecek 
~ h~rp bo 

~. , alt'..n .~çları 
~--i'.h·ı·an ualep 

~dil~nde itfa 
lYo:r 

(\'•ısıu a n ....... 
..._,'11de) 

Karaburun önlerinde dün gece bir tör fırtınaya fazla dayanamam!§, olmuş. bir mazot gemisi itindckl ma· 
deniz kazası olnıuıı. bir k~i ölmUe, biraz sonra büyük bir dalgaya ma· zotıarın tntııtı.ktle berhava olacakken 
4 kişi de boğulmak U?:ereyken kur- ruz .. kalarak bat.mıutır· w • kurtanlmıştır. 
tnnlmıştır. Kaptan Haydar. bogulmuş. di. Mazot gemisi lngiliz Krlkirls \'ol-

Kazaya uğnyan motör. Rize li. ğer 4 tayfa da kuvvetten ke&i.lmiş ger acentesinin Veccdena isimli kQ· 
k d"l · · çUk btr vapurudur. 

manına kayıtlı "Deniz kızı" adm- ve en ı ennı ıulann cereyanına lçl mazot yUkUyle dolu bulun::ın 
da l 08 tonluk bir motördUr- bırakmtlj olduklan bir sırada Meh- upurda henUz anlanııamıyan bir ııe· 

Motör kaptanı Haydar, 4 tayfa. met kaptanm idareai.ndeki Baygın beble birdenbire yangın çıkmış, anide 
sile beraber, motöre AlA.'dan odun motöril tarafından kurtarılmışlar. gcnişlemlşUr • 
yUkl~· yola çıkmıııtır. Ancak, dır· Uzaktan ateşi gören deniz itfaiyesi 
eece saat 23 e doğru hava birden· Kaz:ızede tayfalar limanımız& motörlcrle yctışmi§ \'e ateşi Cula bU· 
bire bozmu3, şiddetli bir rUzglr getirilerek teda'Vi altına alınmış· yUmcğc meydan brrakm::ıdnn söndUr
çıknu,, dalgalar motörU bir fmdık lardır· Kaza. tahkikatına ba.şl~ış, 1 mU~tnr. 
kabuğu gibi oradan oraya atmağa. Haydar kaptanın cesedi henüz bu· Yangm ha.kkmda liman idaresince 
b m tır· lunamamJIU?'· tahklakta bqlanmııtu. 

l.ondra, 24 CA· A·) - Röytcrin 
diplomatik muharriri bildiriyor: 

İngiliz garant:sinden vazgeç· 
mesi i;in Elen hükümetine bir 
ültimatum verildiği hakkındaki 
haber İtalya tarafından tekzip 
edilmiş olmakla beraber, iki hii
kümet arasındaki gerginlik azal. 
mamıştır. 

İtalyanlar. şimdi. diğer bir 
Arnavudun Elen ajanları tara. 
fından katledilmi, olduğunu tcs. 
bit etmişlerdir. İtalyan noktai· 
nazarından kavgayı sözde Ama. 
vutların şikayetlerine istinat et. 
tirmekte b:ızr taktik fayda var. 
dır, İtalyan prestiji hemen der
hal bahis mevzuu olmamakta. 
dır ve tazyik, zamanın siyasi i. 
caplarma göre arttırılabilmekte 
veya bırakılmaktadır. 
İN<HLTf:RE YARDl~I.\ HA7.Ir. 

Londra, 24 (A.A.) - P.öy. 
ter: Daily Tclegraf gazetesinin 
Baklanlar muhabiri, gazetesine 
aşağıdaki telgrafı göndermi~tir: 

(De\·amı 4 ilncUı!ı!) 

Vıyana-Peşte posta 
ta yyaresı düştü 
BUkre,, :!j (A.A.) - Bıı;Un hıbcr 

verildiğine göre, Viyana - Pe te pos 
ta.sını yapan tayyarenin ı1ün maruz 
kaldığı fclCıkctte 11 kişi ölmUş ,.c do· 
kuz klıi yaralanmı§tır. Kar.a motörUn 
bozulması ytlzUnden olmuııtur. 

Türkigege 
Gelince.: 

Ankara 
Hadiseleri-' 

r~uteyakk ız bir 
dikkatle takip 

. ediyor 
Londra, 2..l <A·A·) - R(jytcrin 

diplomatik muharriri yazıyor: 
• R~men ~ Bulgar .mcı:;clcslni.n bir 

hıp suretine raptedilmesi. Karadc • 
niz sahili Uzerlndeki g9rginliği mu 
hnkkak surette azaltacaklır-

Transilvanya hakkında bir Ma· 
car - Romen anlalimasına varılması 
§ansları ise çok ı;üpheli gözükmek· 
tcdir. İki memleketin Macaristan1:ı 
Slovakya arasrndald hudutlnr ıhak. 
krndaki anlaşmazlıkta elde edilen 
hal suretine mUşnbih bir h:ıl Eure· 
tine \'armak için mihverin h:ıkcm 
liğinC' mUracantlan !jaşılacak bir 
hadise teşkil etmiyecP.ktir· Mihvc 
rin bumes"leyl Jıal i"in Romanl ı:ı 
ve Macar:stana. harbe müracaata 
mUsaadc etmesi pek az muhtr.mcL 
dir. 

İtalya Yunanistan mrsr>lesin,. 
gc>lince, Yul"anlılnr. ltal~ an pron~ 
gandnsınm Fiddr>tl lmrwınd:ı . bü 
yük bir sUkün göı;tı>nn"lttrdir· 

Tam hu r.~nada bir F.'!"n " l'n"lo 
( Gr' nmı 4 iinciidr) 

ingilterenin 
yeni hava 

2 ırhl ıJa r ı 
tıizn ete 
baş.ı,or 

Bunlar bü1rti1
<: 

" 
clrn~ hrına ra!;mc:1 

ıüratlidir. 
(l"aııı.ı 8 üncüde) 



ttWi 
18 Yazan: :Radice.an- :J{afLı 

Birkaç saniye suren se~i.ılik 

ona pek uzun geliyordu· Sıkıntıya 
iüşlUğil znmnnlarda olduğu gibi 
'':ıcı 1.lurod:ı baktı. O zaman Ha-

--·-
JIANJ,AIUN ÖLÜllltJ 

Şnr.ıil Hacr Muradı nzarladıktıı.n 
onr:ı Hnmzatıı döndü: 

ı Murat Hnmzn.ta döndü; olgun 
·r ııcsle nı:ık ve kendine gOtreneıı 
r jestte r;ıunlan söyledi: 

- Bulıı.ç hıını Murat beyin çadı
ıınıı. gönderdim, biz de senin ça· 
dırda kouı;~alnn ! 

- Böyle bir me.ks:ıdm varsa Hon 
ı 1{!1 ı;el ! Orada Uma hanın hare. 
ıi \'O oğullan seni pek i)i karşı

rncaklardrr; onlardan sana hiç· 
tr fenalık gelmlycceğine Hilpho 

etnıe.-

Hamzıı.t çocukluktan henüz kur. 
tulınuş görünen fakat büyük bira
dam gibi konu!jan dclik:ı.n1ryı dik. 
katle dinliyordu· L5.kln Şamil onun 
~ibi değildi· Yüzünde tasarladığı 

hareketlerin ve plfı.nm bo~n <:ıkaca
ğmr sezen bir nıh fırt:mn.sı çalkaıır_ 
\'OrdU; bununla beraber hlt: equ• 
madı; enerjlk, derin gö~ın. kor. 
kusuz blr jestle Hacı Muradın sö· 
7.ilnll kesti: 

- Swı·" Senden soran yok·" 
Handan soruyorlar! 

HaCI Murat bu gUr ve kml sa. 
'·allı genç ndamm kalın kaşlan al· 
tmda bllylllı: ibtlraalarm şlm§ekle. 
rlnl g6rllyordu; bu adam Hamzat" 
tan daha yamandı· Nefsine ve fi. 
kirlerine 1wıt beslediği iman daha 
sarsılmaz bir yllzle çellkleşiyordu; 
bir kl§lye değiL binlerce insana da 
a:rnl kudretle hUkmedeceği anlaşı
lıyordu. 

Şamil, maksadma ulaşmak için 
her §eyi yapmaktan çekinmlyen 
bir karakter taşıyordu· 
Hacı Murat ondan çekindi ve 

'"ustu; ayni zamnnda prensleri ken 
rH !&flıklarnım tuzağına dll~nnek 
istediklerinl nnladr· 

Ruslarla. döğfipıeyi, Avar mille. 
ı inin tehdit edilen bUrnycU uğru· 
rıı. harp ve şeref meydanlıırmda 

1t oynatmayı o kadar çok istemi5. 

· ki"· Fakat her neyden evvel b~ 
ı a olanlamı adil ve nçık sözJU in. 
'"ınlar olııııw l!.mndı; Hacr Murat 
··erek Hammtta ve gerek Ş:ımildo 
. tendisinin dilediği ve beğendiği 

ruhtan bulamzyordu· Bu yüzden 
Mertçe anlqma arzuslle geldiği 

bu yerden kirgm bir yürekle n:rn· 
laca.ktr. 

IAkln zavallı Omar han bir fe. 
15.kete uğramasaydı! 

Anadolu gazetelerinin 
Avrupa gazetesi 

A VRUPA gazeteleri htanbul 
gazeteleri için nktlyle ne 

idlyse, bugtln de Anadolo guet.ele. 
rlnln A\TDpa gazetesi, c-llnhde tut
t:utanm Haber cazete!!il olduğuna 
i nanablllrslnJz. 

Adanada tıkan yeni bir gazete, 
oranın eski bir gazetesini hım s~
ttrfr, eıayfalarmı altıya çıkanr: 

llakanımtt Jtlkiycleri Jlnberln hl-
1,iyeleridlr· 

hmlrde rıkan gazetelerden bir. 
toğıı sarf alarmı Haberin hlknyclc
rile. romanlarlle, dol."torunun ya. 
zdarly1e doldurur· o kıı.ilıır ki na· 
bcrdo neşrine yeni başlanan bir ro· 
m:ınr, harta ı geçmeden bru lığ'ryla 
hlrllkte İzml.r gazrtclcrlnln btrlmlc 
;;örmeniz prk mUmklindür· Hatti 
16 11ayfa !;ıktı~mız dt'\·ri n.ndctte 
ayfnbrnn•zı aynen nl:ınlnr da gö· 

ı·iilmllyor dc~ilcli· 

n n H"bcr idare inde lıir '-ıı~ifr 
ı;:ıbibf hultL~vdmı rofiklerimlze 
şül lr hlr meld11p .. t;m'Prmcl.:ten 
kendimi nlnmnzdını: 

·~ruht er ·m m::-..,lı-':d ı~ nııı: 

"G:ızei.c'mlZ<1 rlJ (roman ı.ıı ·' "· 
"ll \'f"r bu nz;yr) ı;:ıyfnl •rmı7da 
~Jritı.·onı7.· Oltuyu u•nnr=m. huldı 
o'ar:ı'< biz.,] n '•OnJ;\o~·ar: Siı: rni 
cı•ılı!.Tc1 n• o~lar mı ..,i:::!nn l'.til.a" 
cıli:'orl ~~ 

mzt böyl(' ispatı OlU'. ı•l Mr "'ıru 
k::ır-<• rn•"ı b-a'nnd:ıım:ıma 11zr rka 
<'Jrrlz ., 

Ilrıbrr l lll.Tt' nıiidür'il ıı:ımma 

Dedi. 

Küçük prens iriyan iki adamla 
blrllltte nsker l:alab:ılrğmın orUııır 
na doğru götUrUiclU· 

Hnmzntl:ı Şamil de Omar hanı 
önlerine katarak çadıra girdiler. 
Hamzatın kardeşi çatık kB.{llı ve 

b:ı:;ık burunlu Murat beyle amca. 
zadesi lasn boylu. boğa kılıklı "Ca.· 
pan'' Hncı Murada dik dik baktı. 
lar; dudak büJr'iller; sonra Güm· 
ralr Mahomat oğlu ile Molla oğlu 
Sula. Mahomnt.I alarak Hamzat ve 
Şıımilln yanma girdiler· 

Çadmn lmpısmda ynlmkllıı; bek
llyenlerin, deminki görüşmeyi u· 
zaktan seyretmclt için gelenlerin 

de bazılan Hacı Muradı alaylı bıı. 
kışlarla sözfiyorlardı· Hncr Murat 
bunların ortnsmda kendisJni pek 
ya.bnncı buluyor; adeta dllsmanları
run ortasına dllştnğO.nU sanryordu; 
bu, onun umduklarmm trun mana. 
sile tersinden başka bir şey değil
di· Kamasını sıyırıp da bu herlflt'· 
rin arruımo. aWmamak, rasgele aa· 
vurarak hep!ini yere sermemek i. 
çln kendini güç tutu:rordu. 

Hn.cı Murat hiç kimseye bir f!CY 
söylemiyordu; i3lcrin yoluna gire
<:eğl hakkında beslediği ve oimdi 
can çeklemckte olan parlak Umlt. 
lerin yasını tutuyordu· Ayni m
manda çok mUbim ve bcklenmiycn 
hadiselerin olmn.sı ihtimalini de 
dU.5Unüyordu. 

O sırada mUritlC'rden biri onu 
yalda tı: 

- Hamzat seni çağırıyor! 
Dedi· 
Hacı Murat mUridl b~tan aya

ğa kadar sUzdü; ona sormak iste· 
eli: 

- Beni ne yapacak? 
Fakat mademki Omar hnn çadır. 

da bulunuyordu, o niçin gitmiyecek 
ti· Hatta çağnlmnan bile cfcnclisl. 
nin ne olduğunu anl::ı.mak için ora· 
ya girme.si 18.mndı· 

(Devamı var) 

insanlar ne kadar yaş
lansalar gene çocuktur 

[ ZMtn Fuanna dn1r gazete. 
!erde lnt1ljftr eden tel;;nf

lan okuyor musunuz? Benim bir 
§ey dikkatimi çoktf. Fuarda en çok 
a1i\ka toplryan yerler oyun yerle. 
ri)"IDJJ· Banu, lnsanlıırm ne kadar 
yaJlanırlarsa yaşl:uısmlar dalnu 
~ocuk kaldı1dannı anlatması bakı
mından kayda değer buldum· 

Uç renkli kedi yerine 
düz beyaz kedi v AKTİl.'LE bir ii~ renkli kc· 

(11 yüzünden !:•kıı.n daYa, 
Jstnnbul }:nzctclerinJ bir hayli meş
gul ctml~tf· Al.donda lmldıf,-nuı. gö. 
re bu. bir tOt'tiUCUDWI b:ı5mclılu 
geçmiş ,.c tayin edilen üç renkli 
l\erllyl bnlup ı;etlrdlğl talullrde 
memnun e<lU<-ecği söylenen bu 
tıırı:ucıı 1"1nl SÜ"Ünü lnrnkıp l t~· 
ıncn cwı:.nff:ı kedili bnlmnya ko. 
~·aJmuş \"f' nibn e! hı m:ı1ıkcmeye 
dü 1mUştü· Bu p<lrUzlü rıımelenin 

nnsrl hnllcdi!rl.iğfnl Jı.-ıtırlruruyo
rıım· Fnknt b.ınlr gnwtclrrlnden 
birimle gördili:-ünı bir llfın b:ına. o· 
rnda dn b1ınıı benzer bir m elenin 
falmdıfüs ('imek Uz:l'rtı buhınılui:'U· 
nıı :ı.nlı:.tı)ordu. Şıı ilıina bnlanrz: 

"t ml't P~~a lıuh·ıı .. ı ch':ınud!\ 
f'l!ı gunllnı1Lııbnri rliiz beyaz snrı 
J,özlu bir l:eıll kı,·ıııtır· Bulup ~''. 
1 !Tf'n m('ınnuıı l'dllec._ ktir .•• 

1-.t n: ulı'!l\n d:ı "r.wınmın l'dile
l'Pl<•'r,. l•ay<lın~ h·ıl.ıp iımltleııe. 
"":.ı r \ <' hu C\ .. artıı buldıı'kları 
k,..di'rrl bn ..... d-:ın t •mire ~utiirerc1< 
l!'••l!ılıır hulnn:\l.ıi'ir t1I:c ıı.dre ini ' 
\ t.,mı ·onl!JI· 
• f'"•)~de J:rl<'li."11: ~iı bunu İ-lrulr 
nı 'ı~ .. fTl"1rı ini \'<' hu n.nıdn fzmlr 

',~ .. :e J.ıi r.1"5'.:lll Pılt'<.""k lı:r c;:ı· 
fnllı MP'IC'!C' b:.ı.~!:ın;ıcı olnrnı. ı;ör 
m<'z mMnb:! 

r.. 

Fiyat kontrolu 
büroları kuruluyor 

T cncke stokları 
beyanname ile ticaret 

müdürlüğüne 
bildirilecek 

Fiat murakabe komis'Yonu tara· 
fmdan fiatlan tesbit cdilm~ş olan 
maddelerin ıı:ıtı;,mr daimi kontrol 
altmda bulunduracnk olan kontrol 
bürolarmrn t~ltilfıtı tamamlanmı1 
ve nlıikadarlarca tas<'J:t edilen 
kadrolnr dUn şehrimize b!ldirilmiıı. 
tir. 

Bilrolnr. bugtinlerdc derhnl faa
liyete gCQeceklerdir· Kontrol rne. 
murlarmdan bir kısmı Ticaret Ve· 
kalelinin şehr.in.izdelti tı.>şkilatıııcln 
bulunnn bazı müfettiş \'e memur- , 
ı'lrdıın olncaktır. Z9.bıta memurhrT 
d!l kontrol jşine yardım cd<'<'"klE'r· 
dir· 

TENEKE STOKl,ARI İÇ11\" 
BEYA?\"N AME 

İngiliz liralarının 
bankalara teslim işi 

Müddet dün akşam bitti. Teslim 
edilmemiş İngiliz liraları 
artık muteber değil. .. 

İngiltere hükümetinden yapılan tebligat. Uurine baelanan 
ınenıleketimi.zde bulunan ingiliz liralannın tesbiti i§i diln a1qam 
b!Urllmlştir· lnsiltere hUkümeti aynı 24 Uncl1 gUnU btitUn para. 
larm postaya verilmesi icnp ettiJini bildirdiğinden dlln aqama 
kadar bankalara teslim edilmenıis olan paralann bundan eonra 
hiçbir krymcti kalmamıştır. 

Dün s:ı.bah Merkez Bankası saat on bire kadar para teslim 
nlacnkken fazln mUrncaat karşısında mUddct aqama kadar uza· 
trlmıştır. 

Bilhııı:ısa ta.~nnm uzak mmt:ıkalarmda bulunan bazr khnsele. 
rin elindeki parsl:ın deği§tircmeelkleri zannedilmektedir· 

İngiltere hUkfımeti malü.m olduğu tlı:ere bu tedbiri Fraiısa· 
da Alm:ıntarDı eline r,eçıniş olan lngiliz liralarmr te.!ıbit l~ a.l
m:ştrr. Almanların eline geçen paralar anl~ıldıktan sonra bun· 
larm numnra ve serfleri fptal rdllecektir· Bu arada bankalara 
teslim edilmemiş olanların ellerindeki paralar da a:rnt muıımele. 
ye maruz kalacaktır. 

Bnzı kimseler de inglllı: lirı.sı eo.kladıklan meydana çıkma
sın diye korkarak bankalara paralarnu vermemi§lerdir. Halbuki 
ccnebt parası saklamak değil, başkamruı ııatmak kanunen suçtar. 

Tesllm edılen para mlktnn henll% hesaplanamamıştır. Ana. 
doluda Ziraat Ban.kası şub"lert d'l hıglliz lirası kabul et.ml§lerdlr

Paralıınn bu tcsllr.:ı mu:ımeleslnden sonra. ne gibi muamele 
yapılncağt hakkında henilz; mnliımat '"Crilınemlştlr· 

Piyı>.snda gittikçe ıı:lddetlencn te. 
neke buhranı karşısında. Ticaret 
Vek~lotinin emrile ellerinde levha 
ve tandık halindf' tenek"' bulunan· 
!ar bunların miktarlarmı b!r be. 
ynnnamnyle mmtaka. ticarcıt mli • 
dllrlüğilne bildirmeğı) mt'.cbur tu
tulmuşlnrdır· Bcyaro"""'"' mlirldeU 
dUn sabah b~larnıştJr. Aym 29 un· 
cu y.fırU al:§P."1'"'" ı..,,,,.r dcvnm e. 
decektır. 

Ellerlnde deri, peynir, pnçavra. 
balık ve balık konaon•esl bulunnn
larm bunlarm etok miktarlannı 
bildirmek Uzere mmtaka ticar11t 
mDdilrlUğUne bcvanname vcrmeğe 
mecbur tutuldukl:ırı da mnlumdur. 
Müddet dün öğle Uzı!ri bit~· 
Ur. BeynnnamC'ler tasnif edilerek. 
netlce Ticaret Veklı.letlne bildirile· 
CC'ktir• 

Ortamektep ve liselerin Romanyaya satılan 
yapağılar 

imtihan günleri 
tesbit edıldi 

Llso \'e ortamcktcplcrilı imtihan 
günleri tespit edDml§Ur. 

Ortnokullarc.lıı bUtUnleme lnıtlhan· 

15 gün geç teslim 
edilecek 

!arı 27 ağustostan 15 eylQJe kadar de· 
_ _,___ ı.·am edeccltUr. Ortaokulu bitirme hn· 

Bl·r Polonyalının , tlhanlnnnın eleme .imamlarına dıı 9 

Ticaret -.·ekAJeUle temuıar yapmak 
Uzere Ankaraya gttmi§ olan ihracat 
\"e lthalM btrltklert umumt kAUtıı 

Salih dün sabah §Cbrlmlze dönmU§tur. 
Tiftik ihracat blrıtğl buz bUyUk tUc· 
carlann vaktinde birliğe yapağı sat· 
mamaları yUstlnden mOJkOl va.zlyet· 
le kalmqo, Romanyaya yaptığı tanlı· 

hUdU yerine getlrememı.,ur. Bu yüz· 

den bu ay sonuna kadar Romanyalı· 
Jara teslim edilmesi icap eden yapnğı· 
larm l:S gün gec; olarak te!lim edile· 
bllecet'1 anl&§ılmı§tır. 

i
l cylCıl pazartesi g{lnU tUrkçe ile ba_gla· 

b d 1 nacak ve ıo cyıaıcıe matematik, 13 

aşın an geçen er te tıı.bUye lmUluı.nlan yapılacaktır. 24 
cylf;lde sözJU imtihanlara baflanacak 

Şehrimizde bulunan Polon~·alt iit. 27 ey!Cıldo aon '"orileccictır. 
tuat Doktoru Ogtle Un baı<ından bir Ll4elcrdo. fmUlıana tabi oımryan 
Jıddise geçmiştir· Doktor evvelki 1 smıilıı.n:ı bütunleıruı imllhanma 21 
giln ~isuaz pastahanesinde oturur- ağWıtosta ~lanacak \'c ı cylCıl çar
iten bir adnm yanına yc.kb!'mt§ vr. ıınmba gtınU •on verilecektir. 
J;endisin( ceıa.ı di.yo tnnıtnrak kısn fi eylCılden itibaren lise bitirme inı· 
hir zamanda Polonyalr ne ahbap tlhanlannıı b:ıelanacaktır. LLae blUI"' 
olmaüa muvaffnk olmuPtur. 1ktısnt me 1mtlhıı.nlarr da l9 eylClde sona ere· 

"' · cektlr • 
doktoru Celille o kadar sıklfıkı 

Birllti bu vutyete dllfllren tUccıır
Jıt r, ellerindeki malı p:ıhalı utmak 
nıııkladlle bu ha~kctl yapmı§lardır. 
Ticaret TekAletl halclnnnda tahkikat 
yapacaktrr. 

dost olmu17tur ki. onn,, bir r>ve gi 
ırerek kum!I- o"rıım.,1{ • "'"r·. · 
tereddilt etmeden kıl.btıl et .. 
miııtir. Bunun ii7.('rint' f'"li.l Polon 
valıvı Taks"mde bir eve götUnnür-. 
orada bulunan Uç klslyc takdim el· 
miştir· 

Şeref, Nuri ve Mihnl isimlerin_ 
de olnn bu üç kişiyle beraber po· 
ker m:.ısıısına oturan Polonyalı lk
tısat doktorunun cebindeki 30 do· 
lar. 150 İsviçre fraııgr ve 25 Tilrk 
lirasından mUrckkep biitiln serveti 
bir saat içinde eriyip gitmi§tlr. Ev. 
den perişan bir halde çıkıın Ogüst 
meteliksiz kaldrğmdnn ne yapaca· 
ğmr §aŞIJ'JD:ış, nihayet emniyet 2 ncl 
şube müdtirliiğilne bnş,·urmuştur. 
Kumar maea.m memurları derhal 
tahkikata girişmek auretile kumar 
oynanan C\in Taksimde Anadolu 
sokağında Ali npart.ımanmın üç 
numaralr mnda...'11 Zab('Je ait daire· 
si olduğunu tcsblt etmieln ve ku
marbazlarla beraber tellll.lh1~ ettiği 
anıa,ılan Celali yakalamışlardır· 
Paralar da meydana cıkanlmrştır· 
Tahkikat biter bitmez suçlular 
mahkC'mf'ye verileceklerdir· 

Askerlik ilanı 
l't"rll Eminönü Aı.J,erllk Şul~Alndcn: 
Emsalleri sevkcdllıllğt halde her. 

lıa~I bir sebeple uubcye. mUr:ıcaal 
etmlycı•ck bakaynda kalmış Zltl ıı 

z:::ı dahil do~mlularn ltndar topçu ve 
dlğer smıt eratı sevkedlleceklerlnden 
f]Ubeye mnracAatıarı. 

Mehmet Özbek 
dü§tÜ 

denize 

Fatihte HUs:ımbey mnlıallesincle o· 
t•Jran Mlllt Bannyl Bldlğf memurla• 
nndıın Mehmet Özbek diln ak§mn 
Haydarpaoaya gitmeltte iken sa.ray· 
bı:nıu açıklarında -rapUTdaıı denl%c 
dUıımu,. lturtanımııtır. 

--~~-

Tür!c - Alman 
ticaret anlaşması 

Tatbik meYkiine 

1 
girmedi 

_K_Ü~~-U_K~H_A_B_E_R_L_E_R_{ Diln bir ak§am gaıctes! ~·eni 
, TUrk Alınan anlagmaıııınrn fillen 

• Belediye elemek kontrolleriııi fid· ı tatbik; baflandığmı vazmrştır. Hal 
dcUeııdinnt,Ur. Fena ekmek yapan bukl bu haber tam~en yanhşt.Ir. 
bazı !ırmJardıın ekmek numuneler! • Çilnkll anlaşmanm tatbik mev:Uine 
almıırak haltlnnnda taklbnta ~eçil· girme5l için iki htikümet tarafından 
ml§tlr. tasdikli nüshaların taaUsi lazım. 

" lzmire rntbetl gören Dcnlzyolla· dır. Bu muame:Ie hentlı: yapılma • 
rı lclaresı Zafer bayramı münasebeti· mıştrr. Anc:ık eYvelce Almanynya 
ıc 27 .nguıtosta l{adCJ vapunuıa bir satışı yapılmış 550 bin liralık bir 
ll!ve seteri )'aptrrına)> ltıırnr vcrtn~ tUtUn partisine li.ııans verllmesl 
Ur. hakkında Ticaret Vekllcti ter::ı.fm· 

* Altm !Jyatında. dUn det~lklik ol· 
mamf§, 212:5 Jcuru Uzerb:ıden muaıne· 
Je yapıJmrotır. 

• lııtanbul ınUddelumumlal Hlk· 
met Onat, !unr mllnuebetıylc, tatili· 
ni geçirmek 1h::ere lzmlre sf tm!~Ur. 

* Sert buğday !lyııtıan gitt!ltço 
yUkselrnekt.edir. DUn 7 kunıj1 30 pa· 
raya çıkm~tır, Buna rafmen mliba· 
yaıt t tazıauır. En iyi cins beyaz yu· 
mu~k buğday ise i kuru, 10 paradır. 
* Vali muavını Hüdai Knratabnn 

belediye ıis mutı.vln!l~ine vekruetcn 
baltacak ve n:,•nı zamanda bcledl)•e 
reisi n:ı.mına dnlmt cncUmende bulu· 
nacalttır. 

* JoJmınönU mP.ydrınıncla yil.pılacak 
trıun"ray durak yerleri kap3J1 ola· 
cnktır. 

Bir Yugoslavyalı hırsız 
mahkum oldu 
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Bir milyon ı INlevvorrktakn 

dolar hediyel I Alman Turistik 
eden gazete malün1at bürosu 

sahibi lhakikatta ne ımış 
Loıulrcı, ~ ~ (A.A.) - Tuyya· 

re imalat nazırı Lord Bcavc
rook'un ha~r verdiğine göre, 
Kanada.da "Montrcnl Daily 
Star" gazetesinin sahibi J. W. 
Miscconncl, "Mıccoımcll filosu., 
ismini aln.ca.k bir filonun teşkili 
Jçin llzım olan tayyar-0lerin ima
line saı:fedilmck üzere 1,000,000 
dolar hibe ctmi tir. 

ingilterenin 
yeni hava 

NetnjOTk, f4 (A.A.) - Alman 
turistik malClmat bli\_OBU, Ame
rikan olmıyanlarm !a.aliyeti 
hakkında. tahkikat yapın.ağa 
memur komite tarn!rnda.n, bil.. 
tün doaya. evrakını ibraz etmeye 
davet cdilmi§tir. Bu büronun 
müdürü Schimdt komitenin flU
zuruna. çıkmaya. davet edilmiti -
Ur. Bn davet, P. M. gueteeinin 
mezkU.r büronun ha.kikatto :nui 
propııeaandasmm aleti olduğuna 
mütedair iddialanla ınilnasebet.. 
te gibi gö~1ctedir. 

Zırhlıları P. M. Gnıetesindo bu makale. 
yi yar.mi§ olan muharrir, B. 

h I• Z m ete Sclundt'in Birlfl3ik .Amerikada. 
2000 ajanı olduğunu ve lbunla -
rm bazılarının A vnıpaya. giden 

başhyor 1 gemilerin tesbiti ile me§gul ol. 

1 
duklanm beynn etmi~ir. 

Bunlar büyük ---~----,,__-
olmalarına rağmen 1 

aüratlidir. -~~ 
lMıdra, 24 ( A.A.) - Londra. _ l : J 'I• ;;L!.i 

dan öğrenildiğine ı;öre modeli . 1 . 
gizli tutuln.ıı yeni bombardıman "' Dlr F raıısız tayyarea Cobeıutt.a· 

· l . · rıkta kara~ıı !Derken kazaen t.pan· 
tayy~rcle:ı yalt~da. ~~lız ha. :a.

1 

yanın Lln.ea limıuu Uzer.inden uçınuı· 
ikuv"\ietlerı emrme "Yenlecektır. tur. 1spnnyol mltralyazleri ate§ açı:nıı 
Çok büyük olma.larına rağmen ı.a.raa da tayyare :ıallınen CebelUtta· 
bu yeni tayyareler, !;On derece j nı>a inebnm~tlr. lIUrettebatı lngiliı 
süratli ve kendilerinden çok ha- :ınakametınıı. mUrac:::ı.at ctml§tlr. 

fif tayyareler kadar kolay ma.. 
nevm kabiliyetindedirler. Bu 
"hava zzrhhlarJ" Kanadaya si. 
pariş edilmiştir. 

o 

Maneviyatı bozmak 
gaye$İni güden harp 

usulü 
Torento, 24 (A.A.) ~ Beya

nata. bul man Kanada milli mü. 
da.fa::ı. ınru:mı Ral!!tön: 
"- Ur.un ~etin bir mücadele 

eşiğinde bulunmuş olmald1ğr. 
mız çok mümkündür." demi§ ve 
şunları ilave etmiştir: 

"- Hali hll.Zll' harbi insanın 
bedenine tccavilr.den ziyndc ma
neviyn.tınıı. tecavUz harbklir. Bu 
sefer harp hasmı mahvetmek 
için onun daha ziyade mnnevi
yn.tını bozmayı istihdaf etmek. 
...... .:ı· " ı.~:uır. 

Japonya 40 siyasi 
mümessilini neden 

çağırdı? 
'Ioh·yo, 24 (A·A·) - Hariciye na· 

zcreti namına nöz sC5ylcmeye seıa· 
hiyettar !jahsiyctin gazeteler top· 
lant.ısmdn yapt.Jğ't beyanata nazn. 
ran, yabancı mcmlekeUcrdc bulu
nan 40 j pon diplomstinin geri ça~. 
nlqımda bu diplomaUnı·m Jnponya· 
vı temsil ettikleri memleketlerle 
japonya arasındaki münasobeUo 
alakadar olmadığını, bu çağrtlışın 
bir idaı i tedbir nııılıiyclinde bulWl· 
duğunu. bir veya iki ayıı kadar ool
ki do derhal yt'rlcrinc başknlarmın 
tayin cdilolcccğ:ni vo bu tnyinln de 
dünyn hiı.diselcriııin inkişafile :ı. 
lii.kııdar bulunduğunu bcy:ın etmiş
tir· 

• Gtibelshı gazetesi Wlldşer Beo· 
b:ıbter cllyor ki: Polonya hU\ltllMti, 
"işgali altında bUlwıo.n toprak,, mahl 
yetini btl.BbUWn kaybctmlf VO bUyQlc 
Almanyannı. bir cl12'.U olmUftur. 

1 
• A.medkıı. ticaret nuın Hopldııa 

aüıhl aebeblet"den ııuta etm~Ur. Bı.ı 
lııtıtayr kabul eden Ru.ıvelt ticaret 
ııuaretlni Jeıı:ıte Jone:ıe tekli! ed~e· 
ğinl beyan etmiştir • 

• Romımyada dahiliye neuretl 
mUheyylc bııberler yayan 484 yahuftı· 
yl muayyen mahallerde Ucamete mab• 
kfım etınt§tlr. 

• BUtUn Romeı:ı ihtiyat suba1Ian
nm aUAh altına. tağrlldığt baklmıd-. 
verilen haber, BUkrQte tekztp edil· 

mcktedir. 
• Uomanyad:ı, Da§vekll muavini 

general l1ihalil kabineden çckilml§ ve 
Romen J;'1?Del kurmay başkanlığına 

tayin oıunnıuJtı.ır. 

• Amerika bahriye nczareU ye:ıı.l 
lhw edl!en Amerlkıuun Ottava deniz 
vo hava ata,.wllfin: )1i%ba§J Re.di ta.· 
yin etmııur. YUzba§t Rea.d ıeçen u· 
muml harpte Avnıpıı ırtılarmda bir de 
n!zaltısma kumıu:ıda etmekteydi. 

• Sallı~ Malb\ valisi Lord &tunck· 
landuı ccn.ıı.zo merMlınl dUo llaltada. 
)'a.püm.rıtı.r. mıscdc yapılau &yind• 
l:faltanm bUtUn mUmta:z: .sahsiyeUcrl 
bıılurunu~tur. 

C:Pua!'tesi sUnU blr ameU,rat seçl· 
ren lnglliz 1§ ve mUll hlmıcUtr nuı· 
rr Bcvinhı sıhbl \"UlyeU memnu.nıyet 
vericidir. 

* Romıınya iktıant D.'\Un Leoa IOD 

bıı.bar !u:ırmm aı;ılıımda hazır bulmr 
ma.k ütere cuma akpmr Laypztıe 

hareket ctml~tlr. Gaybubeti esnumda 
b~vekll Gigıırtu, iktıaat, maliye T• 
ziraat nezareUerlııl vekAlel~n idare 
edecektir. 

• i • i Belediye yasakları .•. 
, .......................... -., ... , ..... 

Mısıra geçen 
Fransız 

kuvvetleri 
Fransız §ark orduları erkanr 

harbiye reisi yarbay Lo.rminat 
Londraya gelerek, general de 
Gol'ün erkanı harbiyesine ilti. 
hak etmiştir. 

Röyter ajansının haber aldı
ğına nazaran kayma.kam Lar. 
minat Suriyedcki vaziyet ve Su. 
l'iye}i tcrkederek Mısıra. gidip 
muharip te§ekküllerl vücuda ge
tirmi~ olan Fran.srz krtaatınan 
ihtiyaçları haıkkmdaki raporu
nu g-eneral de Gol'e takdim et_ 
miştir. 

ingiltere 
Amerika dan 

icabında 
borç 

alabilecek 
Eski hup borçları 

kiralanan üsler 
mukahilinde itfa 

ediliyor 
Nevyork, !t ( A. A.) - Röy. 

ter: 
.ı. •evyork Tiroes gazetesinin 

V&§iııgton muhabirinin bildirdi
ğine ıröre, Atla.nıtikteki lngih: 
üslerinin Amerika Birleşik dev. 
Jetlerine ıkiraya verilmesi hak. 
!kmda. reisicumhura tevdi edilen 
ve Londranm mUzahcretini iıa
iz bulunan bir teklif, denis ıüaleıi 
olmağa yarar on sekiz kadar 
mahallin kira lbedeline mukabil 
1ngilterenin Amorilcaya. olan u.. 
mumt harp borçlarmm tamamL 
nm itfası fikrini ten·iç eylemek
tedir. 

Nevyork Timea muha.birinin 
ilaveten ibiLdirdiğine göre, ln~ 
liz nokta.i nazarından. böyle bir 
a~a. İngiltereye Johnson ara. 
nununun hükümlerinden kendisi. 
ni kurtarmak fayda.smı temin ey 
liyecektir. Malftın olduğu üzere, 
Johll.90D kanwm, Amerika. Bir. 
le§ik Mvletlerini, harp ~an
nı ödememiş memleketlere is. 
tikraz vermekten ımeneylemek. 
tedir . 

F..SK1 TORPİTOl..AR 
GÖNDUİLİYOK MU! 

Panama. 24 (A· A·) - Eski mo
del dört Amerikan destroyerlıün 
&ni olarak Pananıa mmtakasırun. 
ıark sahlllerine doğru hareket et. 
mcleri, mahalli m\i§ahltler tarafın
dan Birle~ik Amerikanın lngiltere
ye elli eski destroyer salmak hu
su!tlllda müstacel tedbirler aldığı. 
ua bir delil olarak telakki edilmek
tedir· 

:MP.zkilr dört destroyer temmuz: 
nihayetinde Panamaya geleru ka. 
nal ch·arlarınr muhafaza için ,-u. 
cuda getirilen mayn tarlaları ara· 
mndan geçec~k olan ticaret gemi· 
terine refakat et.meye memur kr. 
lnunlflardı. Gemilerin mUrettebatı 
uzun milddet Panamada kalacakla· 
:rınt zannettikleri cihetle hareket 
emri kendilerini büyük hayrete dü. 
§iirmüı,tür. 

:WU CSZ ızsı::s:za:ı:zı 'llAJi!ll!'UUIJZ!!IUP."!'!!!!!!IW:Z:Zl!!!!!!!!!l'!!lil'l!i !!!!!!!!!!!!lm!!!!!!l!!!!llll!!!!l!!!!ll!llOD~-

Edebiyat tarihinde ehemmiyeti 
bir n1ünakaşa tazeleniyor: -(Yunus Emre), 

A • 

(Aşık Paşa) olabi-
lir mi, olamaz mz? 

Tilrk t•deblytıtl tarilılnde l'unuı mih etmek istemediğini nasıl Jddlıı 
Emro ve Aııtk J>a.p ndl;>1c ild bUyilk ve lsbnt cdebUirlz '? M dcmkl u!alı: b r 
ealr olnmk t:anıdıtmıız Uırltıi ~l· hesap yaparak böyle bir neticeye va· 
~·etle.rln aynı ıµıhı:st:ın lb:lrct olduğu· rıl:ıblllyor. Ve bu da. t.ar1hl bir hCldi· 
na dair blr ı.aın:uılar bıı.şlıynn mUıın· neye uygun geliyor. Şu halclc §&irin 
:lülıt:ı t87..cicnlllf'.J-·te<fü • böyle oyınıcaklı bir beyit yazmak Uı· 

'l'ilrk ~ıılrlcri ndlylo bU:> ll.lc 'e nUn· 1 Umallnl do nasıl iı:ı.kll.r edebiliriz'? E· 
lıctJk blr cdeblyat tarihi ırUcuda getir Itmızde hiçbir delil olmadan Qöyle bir 
ıaeı..~ olan ve bıı nıclldekl saJAblyeti· ihtlmalln kntiyen varit olamıyacağmı 
ııJ, bir çok df.'ğcrli eserlcrlle 1aıııf.ouıt mUC•'rret bir dava olıı.rnk nasıl ileri 
bulunan Eay Sadettin Nliüıet Ergun sUreblllr!z. Halbuki beyitten her ilti 

mftnn istUırnç edildiği takdirde beın 
1,•1uetemlz. ı~.ın yıw!Jğt bir nıaka~o ile 18 rııem nnzariye:ıi Jrobul cdllmi§ olur, 
Jıay :naır l: elk~nclntn Ucrlyo ısUrdU· hem de tarlhl bir vnklayn ~a.rct bu· 
i,-il noktalnar.arda li:encfülni isnbet o- lunduğu tezahUr eder. Şu halde bu te· 
del" gönnlyenleri dlldrnte dıı.vct edl· zı reddedenlerin iddiası bu noktadan 
yor n~ bu mllna.sebetlo do bu b:!ı.bse asla kU\'Vetll değildir; 
ı,tırak cdmı edeblyntçılann yanrlılık- Bunun içindir ki Yunwı Em.renin 
fan :noktaları ıne~·d:uı.a i;lknrcyor. Aşık Paş:ı. olup olıımxyncağt me.sclm 

1·unus Emre A,ı1, rnş:ı. olnbl1lr mı, Uzcrindo tevakkuf edcbllirb:. 
olamaz nu: Bugüne kadar iki ayrı §:ılr diye ta· 

:Yunus Enıro Bektaşi u.rın, neden ntdığmıız Yunus Emre lle A§Ik Pn· 
tınYI §U noktainazarlara g!ire aynı 

batuaı de#Ddlr dt'! •tlnnidlr: ~yet olarak kabul etmemiz mUm· 
Taptuk E.mre Huhll!I Jlll:5& mıdır, JtUn olab!llr: 

~gu midir? ı - A{ık Pap BelrtQ.§1 tarikatine 
:ıdcttiıı Nilıhetin bu maknleıılndo menstıphır. Yunus tn aynı tarlkatten· 

l\ydııılık bir abaya aahll olmnJ,.-t.."ldır. dlr. Her ikisi do Hacı Belrta§'ı genç 
Okuyıımla.nmız blllrlllmlyon 1nlcat yaşlo.rmdn llccn tatımlI§lar ve bllA.?ıare 

büken bir mantık \'e muhakeme De onun müridine intisap etml§lcrdJr. 
kendi luuuatlerlne kuvvet w.reoek ilacı neırtnsın 680 de Ana.dolaya 
ı>lan bu s\ltunlarda 'l'ıınuııı F..mre gibi geldiği ve 788 tarihinde YldOğll luLk
~lmez hlr halk ~alrlnln birbir hayat ı.mclali:i rtrnyet tnm:ıınıle asılmdır. 
\ ' O eserlerine tema.~ olandıığonu gör· Gerçi Oevnt Jlııkla Tn.rmı, 19S8 do 
nıCkteıı ele ayn bir ze\'k du;> ataklar- n~!tlğl ''Kırsehlr tarihi,. ndb e90· 

dır. rinde (Sayf : 105): 
Bundan blrka~ ay evvel Bay Ral! "Sadettin Ntlzhet 9 nyılr TUrk tn· 

Yelkenci, Yunus Emre ,.e .A§ık P~ J.rlcrl clcrı;isfndo ~ Pa§nnm pek kU· 
wımlnrllo tıuımm111 iki bU;>1lk mutn· çUk bir ya17tıı Haer iBelr~ycUyi tıı· 
U\"Vlf §&irin aynı §ahsiyct olmaları nmu~ olman l:ablldir;':fakat onunla 
lhtlmnllnt bir tez olarak ortnyn kOY"' musa.lılp olacnğma fbUmal verilemez 
mu~tu. Epeyce al!ıka uyandmı.n bu ye· demekte ise de A§lk Pa§& '133, Hacı 
rıl bulu~. kııbul edımler oldu~ gtbJ, Bektaş 738 tarihlerinde olmH:tilr. 
kat't surette, reddedenler de gVrWdD. ElrJblrlcrinden beş sene fasıla. ne ö· 
TUrk edebJyatı tarihinin bu clıımımi· len Hacı Bektq 9!?, ~ık Pqa es ISC1 

ycUi bahsinde ben de dU~UndUklert· ne y~m. şu halde Aaık Pq:ı 
mi yazmak istlyorum: 25 • SO YB§!armdn Hacx Bektll.§? tanı· 

* * * JJl1§ oluyor. O devirlerde 30 yqmdıı· 
Yunus Emrcnin bir mıuızumcslndo ki f.ruıtuı olgun bir crltclc sayılrrdı.,, 

;ıöylo bir beyit vıırdrr: Diyors:ı dıı bu mtlllUıtızanm yanlı§lı· 
Adımı attım ~·edi dört on sehl:ıılm ğI meydandadır. 718 tnrihlnde bir 

ben oto lknak1bnnmo yazmağa. ~la.yan ve 
Dokuzu yolda l<oyup Ş:ıh emrine 761 do 5lcn E!IAld, Hacr Bektao ile 

ıcrnuın. olAtıı Mevlll.nııyı mun.9IJ' iki mntmmTVıt ola· 
Ra1! Yelkenci, bu beyte §U yolda btr rak gllstermel.-tedlr • .A§Ik Pap zade 

mADa vermektedir: de Hııcr Bekt.ıı:m 03manlılık.c2e'Vrln· 
''Birinci nwırada.n 'iX4. 2S+l8=46 den cıvvel y~adtğmr kntiyeU• turlh 

mecmuu hasıl oluyor. nu basit h~p· ediyor. Nitcklm sem d~o 'I'Clrk ve 
tan anladığımız nokta §Udur: cc:nebt mUellınerliıden b!r çoğu dn 

' 'Yunus bu §ilrlnl 4G ya§Ulda ooyle· bu noktayı b6)"lece kalml ctmı,lerdlr. 
mtıUr. lklncl mısraa gelelim: Dokuzu {MeselO. bııkmrz: Profcsl5r FUat K~p· 
yoldA ltoyup denu:kie yukardakl mec· rtllU: nk mutnaa'VVIfiar; Tllrk Yurdu; 
mudan 9 ralmmınt tarh icap ediyor. Türkiyat mecmuasr, F. Gize: Omıan· 
f6-9=37 1I imp:ıratorıut'U?IUil t~ckkUın mest!1 

Mı.sraın ikinci yarıı>mda '"Şah c.m.rl· lesi). 
ne ferman olam,. demekle 87 yqmda 2 - Yunus Emre ''Silnnt,, alddele· 
iken tarikale :intisap eylomlf olduğu re .snhip blr :mutu:ıvvıftıt.' A,ık: Pa• 
manuı tc:.:abUr ediyor. Dlğtr taraf- I? dn nyncn l:X5yledir. 
tıı.n divnnmdıı yazılı olduğuna gönı Rait Yelkenclnln tcilnl kaliyetle, 
bu dh"allln naı.ınodildlği tarih 707 <Ur. reddetme{;re çalşmlar bfllıass& bu 
o halde 37 ya~nda intisap etttğlnl noktadan nld~l&rd.Jr.• l!ıfeael& Ba· 
söyli,)'6l "'e divanını 707 ~slndcı tan· ki GWpmnrlr, Yunus Emre adlı eso· 
ziın eyllycn Yunusun c!oğum uuihl rlnde Yunusu "Bll.tinf,,lerden addet· 
707-37=670 edcceti tabiidir-., mcktedlr. Kitabmm 2S iı:ı.cl sayfMm· 

su hesaba naz:ıran Y\Ul\13 Emre da §Ulıları miylUyor: 
(670) de doğmu~tur. A§lk Papnuı ''YUDUB, evvelce zahit, Abid her :ne 
da le\•cUUt tarihi budur. Şu bald A- olun;a olsun, nlhıı.yct Btı.tmt akideleri 
§ık Pa§anm YUDUS Emre olmak lhti· bcn1mııeml,, CO§kun tir Tllrk p!rldir., 
mali çok kuvvetlidir. Hıılbuki bu ka.naaU ba,ka birisi de 

Bu teveccUhU kabul otmlyenler, rıu r.cklldc ifade cdcbillr: 
böyle bir heatı.bın manıı.sızlığmt söy· "l"'l.mus, evvelce mıdlk, BAtınt her 
lllyorıa.r. \'e beyitteki ıs adedinln vo r.e olursa olsun, nlheyct sUmıl akide· 
diğcı: adetl~rln 18 bln tııemc vcsalrcyc l&l benimsemiş CO§kun blr Tllrk pi· 
ait olduğunu, buna başka bir ml\.n.a ritlir.,. 
vermenin knbil olanuyacağma hUkme G6r1110yor ki bu hUk1lmlcrln haki· 
cllyo:lar. Fakat bu hUkilı:nlerlndc c111 lı:aUe hlçb1r nlAkasr yoktuı' ve Yunusu 
babı mucibe g&t.ermlyorlar; rııvııl:l gençllğtndc de, ihUyarlığmda dA BA· 
Yunus, bu beytinde hUkemtı. nazari· tınt g6stermeİnlze fı:nk~n bulunamaz. 
yelerine temas el:ml§Ur. Bu meydan· Gerçi onun dlvanmd:ı: 
dadır; 1Akin nazmettiğl beyitte iki Rll~ • u ıııilcMa lWms. 
m!lna kııatcderc.k 670 tarihlnc de tel· Ameline dnynnma. 

llm-0 amel gere1ı: o lıır 
Nl\z•l1 niyaz iı;hıde 

* * 4:--·;;-r-a-tb--z-. k_a_t_ı -ı 
• 

__.... ... -....:........ ... ~• 

0ru!.'. namaz, gusUJ, h!ıe 
m~bdrr ftoıtd:ım 

*** J)ln•l1 rulllet SOI'IU' iJM>Al 

A ılWıro. din ne hftcet 
gibi bir taknn beyitler, rouıraıar 

mevcuttur; takat bunlar, taM\'\'Uf\ 
birtakım mD:;ıterck kanaatJ,crdJr. Bun· 
Jıı.rı ancak mllt~rrilcrln de kabul e· 
debncceltlerl btr §Ckllde te\•il edcbtll· 

(I.iitf en Myfaur çcvirini:J 

e Her ser.e 
San' atın 

en nadide incilerini.. 
en k ıymetli ha rika!a
rım.. ve en göz ka-
maştıran eserlerini 

Toplar. 

.. 
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riz ve hiçbir veçhlle bu ıöüerl §eriat 
ahkAmm:ı. muhali! te!Akki etmemize 
lmkdn mevcut değildir. Aksi takdirde 
''Şeyhi Ekber,. ve "Me\'llllıe.,, gibi 
§ah.siycUeri battA bUtUn mutas:ıvvufi· 
)1 •·na.Unlye.,clen addetmek ıazım ge· 
lceelttir. 
A~ıknmrA me7.lıeb • U millet 

lludıbt 

H K B E R - Aktam Postal· 

Un Bekt.8§1 olması "Batmt,, olmıumu 
lktıza ettirmez. 

3 - Yunua Emrcnln iki nevi eseri 
\"ardır: Bir kısmı tamamlle didaktik 
mahiyettedir. Ri.saletUnnUshlye gibi 
Bu eser, mUbtedllere ıeriat \"e tarikat 
nhkAmmı telkin maksadile yazılmış· 
tır. Bedll olmaktan ziyade tallmt bir 
ı;aye gozctilerek kaleme alınmıştır .• 

diye ~evi.Ana, neyi kasdetml:;ıse, Divanındaki manzumelerden bazıları 
Yunus dl. onu söylemek istemiştir. da böyledir. Fakat blrc;ok nıanzume· 
Yunusun herhangi \Jlr "BAUnl., gibi !eri heyecan mahsulUdUr ve tamamlle 
tev.ı yoluna saptığını kimse iddia e· lılssln l!adesldlr. Yunus'Un en güzel 
d~me7. BugUn en lUmad~ şayan ı;ay· tlirferl şUphesı.z ki bunlardır. 
dığımız :Fat ıh kUlUphanestndel'l yaz· .Aşık Pn~n. da böyledir. ••Gn.ribna· 
ma '•Yunus divanı., bize narih olarak mc,.sinl sırf §erlnt ve tarikat ahkll· 
ı;östcriyor ki Yunu3 Bitıpl de~ll. ınını telk.n mnksadile yazmıştır. Ga· 
SUnnldlr ve ml\trdcyyın bir o.d:ımdır. zellerlnden bir kısmı ua talimi bir ma· 

Goresln ııwn ı,ıJ!lmetto lıJyet arzetmektedlr. lo'akat bunlar a· 
lli ıı:ınmı.m lmllrrlııi , * 1 rasınd1' aır. heyecan maruıuıu olan s:ı· 

mlml şllrler:I de vardır ve bu şllrler 

Sehl'r kafü abd slt>, J UrU, ekseriyetle Bay Raif Y elkenclnln araş· 
1 ü~ünU 111.'CdE'J c ııuru tırm:ılarlle meydana çıkmı;ıtır. BugUn 

* * * bu cllrlerden elimizde (~0·60) kadar 
f;bQ Bel,r 0 Önw.r, ol din uluı;u (;&Zel me\"CUltUr. 
.1'\ll;n 1 Muru11Jı, O•m:ın, benlmılir. 4 - Bir mecmunda Yunus namına 

w * * mukayyet olan bir r:llr, diğer bir mec· 
ÖmPr, Osm:ı.n - lı All muad:ı Aşık pa§a nnmma kaydedil· 
:Mu!!tarn JAl't'nl rl r" ml§'tlr; ve bu mlsallcr o kadar çoktur 
nu dordunUn utusu ki herhangi bir manzume için bu, Yu· 
Ebfl neı,rı Sıadık'tır. nus"UndUr demek korkulu olur. Mut· 

* * * laka dlter blr mecmuada o §liri Aşık 
Muımn7. tııı.ldır ~rl:ıt pa;ıa namına kayıtlı olarak görebl· 

'l'ıııır.u1. l'af:ılır t:ırllmt. ICC('~İmlzl dil§Unmeniz laztmdır. Nlte· 
l>ost lı;ln h."111 J nt\'n ldm ergeç o §liri bu iki eahslyetten 
Ne ırın Jratmnynl.ır , blrlno izafe cdllm~ olarak tcsadUt 

* * * etml~lzdlr veya edeceğizdir.,, 
J\ıı~lar llo durı:U blle "Bu hal, herhangi bir mecmuayı ter· 
J\ıl n:ımıu.ı lıll!\n llo Up cdctl!ll hatasıdır; nitekim bazı 
l "ah"ar gUnMımı clilo ~airlerin bazı manzumeleri diğer bir 
Tnnla seher \'31.."tlnde dıv takım §airlere isnat edilml§Ur,. dl· 

de.}in \00; ~erler olabillr. Evet bazı şairlerin c· 
ı·unus fibzU 1111.Tden serleri iı;l.o. bu kanaat bir hakikattir. 
Anıma Mlı kltaptruı Fakat Yunus ile .Aşık Paşanınkller 
llndi!I no dinine için bu ihUmal varit olamaz; çUnltU 
Key s.-ıdılc olmak ~er<'lc bu iki ismin bUtUn ftirlcrl blriblrlnin· 
Kanaatinde bulunan Yunusu, Ba.tı· clr. Bu huııustaki misaller o kadar 

nlyeden saymıık lmktm.sızdır. Aşık çoktur ki bunları gvııtcı-mck. SO·•O 
Pqa da tamamlle aynı Jmnantlere sayfalık blr brö~Ur \0 Ucuda getirir. 
Uhlptlr • .Akide cihetinden Yunll3 ile 5 - .A.§ık Paş:ı.nın bir §tirin! Yu· 
Aşık Pa.~a arasmda u!ak bir ayrılık nUs'e istinat etmek veya Yunus'Un bir 
göremiyoruz. Nitekim profesör Fuat manzume.sini Aşık Paşaya maletmek· 
KlSprUIU de "Yunus Emroyi BıHınlye· le,hlçbir zararımız olmaz. ÇUnkU her 
den addetmek •tamamilo " yanlıştır,, • ikisinin de il.sanı, lehçe.si, :ifade tarzı, 
demektedir (ilk mutasavvıflar say• :mevzuu aynıdır. lfilhakika bir piirn 
fa 36:?) blr manzumesini diğer bir ~aire isti· 

nu noktada kariler haklı olarak· nat edenler ekseriyetle onların UslQp· 
16ylc bir eUpbeye dUııebUlrler: ~ kavramıynnlardır. ÇUnkU biç 

"Mademkl Yunus Emre Bekta§idır. ~~oa.Jrin eseri, ·tamamı tamamına 
O haldo .I3Atin1 olması JAzundır. ÇQ.ı:ı-• ~er bir pirin hususile bUyUk bir 
kü bu tarikatın hususıretı budur.,, §1!rln eserine bcn:ıemez. Bil' şair, dl· 

Evet Bokta.§Ulğln en mUhim husu· ~r bir şairin mukallldi yeya muak
myell bu noktadadır; fakat bu ta.rıka: ktb1 olabilir; fakat gerek edada, gerek 
tin !BAtını blr aldde lie te~kkWUnU• mUdada ayrıldı!';'l noktalar, muhakkak 
m\.ıalılıar blr devre ·ırca etmek zaru: 'lıulunacaktır; halbuki •'Yunıa'la A· 
r1dlr: 1ilhııktka bazılarma göre Haci )ık. Paşayı tefrik etmek imklnaızdır. 
Bekta§, ,u'l kayıUnrdaD il.zade bir. ~Yalnız her gördUğllmlll; Afık mab· 
plı.slyetUr. ltc.!eıa. EfWd menakıbin:+, ~as1ı Dllr, blllnmclldlr ki Aşık Paşa· 
d&ld blr kayıt onuı\nama.İ)lllmadığı~ ~değildir. l§te 857 de ölen "İbrahim 
ıı..r ve ho.tt.ll. {larap içUğlnl bildirmekte· ;renn~rt .. de Aııık mahlaslı bir ıair· 
dJr • .J4ık Pqa.znde tarihinde ile mec· dlr ve ll.J!ıanı .A~ık Paşny:ı. nazaran ag· 
zup bir adam oldu.ğu ve hiçbir tarl· dalıdıı:. Derhal ayrılığı bclll olur. 
k'a.t tcsla etmediği yıı.zılıdır.GörlUUyor lğte bu zlkrcltlğlmlz maddeler de 
k1 bu m~hur muta.savvı:! aleyhinde {&terlyor ki, Ra1! Yelkencinin bulu· 
muht.ellf tclAkkUer mevcuttur. Fakat §U saçma teHlkk! edilecek bir nokta! 
bCnlarm herhangi b!r tarikat rekabe-' nazar değildir • .Aynı tarikatten olan, 
tfiıden veya blr mUnafcret ;>11zUnden ~ynı akidelere sahip bulunan, y~a· 
doğduğunu kabul etmek daha do~ ~lan ve ölUm tarihleri aynı yıllara 
Olacaktır.' Çllnkü ortada en bUyük .t03adUl eden ve hususile flirler:lndekl 
mlya.r, Hacr Bekta§Ul buı;ün elimizde ~ç yo dış tczahUrlerlnde kaUyen ayrı· 
mevcut ":M.akalft.t,, ve Ka.vııfd .. gibi e- lıl< görUlmlyen bu iki mutasavvurı 
se.rlerldlr. Ye bu eserler onnn dini a· bir addetmeyl, uluorta cerhctmek ka· 
kidelere merbut ve mUte~errl bir mu· bil olamaz. Yalnız H.alt Yelkencinin 
ta.sa.vVIf olduğunu bildirecek mahiyet· .gösterdi~ dellli ktdl görmlyenler hak· 
tedlr. Nlteklpı dcrvi§ln:ln .dervişi olan lı olııblllrler. 
:Yunıa Emre ve Aıık raşa da aynen Şu halde bundan sonra yapılacak ıı:ı, 
böyledir. · bu kano.ati ya lmvveUendlreeek, ya-

' Bak! GU!pmarll terUp ettiği tarikat hut ta aksine, ilmi bakımdan bunu ta· 
,eceresine '•Tnptuk Emre.,,den ııonra :mamlle imkfınsız gösterebilecek delil· 
''Barak Baba,. ile •'San Salluğ.,u da ler aramııklır. 
llAve etmektedir; fakat Yunua'U Bazı mcmbalard& YunUs'Un Aı:ıık 
••Taptuk,. tan, O\).U da "Hacı Bek~.. Paşadan ayrı bir ~ahıa olarak göste· 
t&n mUsta.blef töstcrmek en makul rllme.sl, bazı oalrlerln de vücudıı. getir
yoldur, sanının. Şair, dikleri §1lrlcrde lıer lkhünden ayrı ay· 

Tunus'a Taptuk u Saltuk ti Barak' :nJ:>ahsetml.ş olmaları bu hususta bizi 
1 tandır nnsıb3 :ıereddUde ı;evketmemelldlr; çUnkU bir 

9'bı cönWden da kıldı men nice . tcıa.kkınin ııuyuu, mutlaka dognıluğu· 
plnhAn ,olam na dela.ıet etmez. 

Beytinde muhakkak kl asıl veyhl BugUne kadar hiç kimse ..\.fık Pa· 
•Taptuk,. olduğunu ve "Sarı Saltuk,, vanın eserlerini Yunus"UndUr dlye 
!le '•Barak Baba., gibi cıı.hs1yetıerden okumamıştır. Ve bu yüzdendir ki u· 
de JsWadeler ettiğini aeylemek iste· fak tefek kayıtlar görULse blle kimse· 
mL,ur. Nitekim onun genç y40ında nln dlkkntlnl cclbetmeml§tir. Manisa 
•'Hacı Bek~.. ve "Me\·lrına,,<iıın da kütUnhnncsinde Agık I'a~anın lkl ese· 
ttıilstefid olduj!U muhaklca.ktır ,.e bu ri me,•cuttur. Bunların da tetkiki icap 
iki muta.savvı!m eserlerinden de aza- ı etmektedir. YunUs divanında dıı.. ufak 
ml surette mUlheı:ıı olmu~tur. tefek ipuçlarına tesndUf ediliyor. :Me· 

tıte bUtUn bu mUldhnzalar gösteri· scltL mahlasmm sonradan alınma ol· 
yor ki, (MevlAnıı • Hıı.cı ll••kt.aş \'elt - duğunu, kcndlelnin asil bir allcden 
iYunus) nrasmd:ı. inan~ farkı mevcut bulunduğuna dair işaretler Yardır. 
değildir; blnaen.."llt'yb Yunu.s'.lD Aşık Şeyhinin ''Tapt.uk Emre., oluşu da 
ııaııa olmak ihUmall bu noktadan red· manidardır. ÇUnkü Lu, nihayet bir 
dedilem,,z; çUnkü .A,şık Pa~ıı.nın da menldbcye istinat eden bir isimdir. 
Eektql olduğUnu muhtelit membalıı.r- Onun hakiki adı değildir. Binaenaleyh 
dan öğrcnmekt<'ylz. '"Taptuk Emre,, müstearını taşıyan 

Muahhar ''Bektaşllll< .. ise Yentr,eri· oahıım da ''Muhlis Paşa., olmak ihti· 
Jikle nlAk:ıdar siyasi bir t!'ieltkUl<!Ur malini redd,.deccl~ elimizde ıimdilik 
\"C ı:acı Bclttaş bu te~ckkUlde bir sem· kntl bir dehi yoktur. 
bol olarnk alınmıştır. Muhtelit unsur- Bugün bu mUIAhnzalarımız gBsterl· 
ları lhtıva eden bu z<lmrede BlUnlhğe, yor ki, mevcut \"Cslkalnra nazaran 
Şilllğ , hurufil ğe " nireye alt birçok Bny naif Yell>encınln !ikrlni muıa.· 
akldelt'r blrlc§mışUr. Esas n mu:iliba:: )1m bulmak kolay, r<'ddctmek gUç· 
BektB§ılarm 'Ucud:ı. g Urdlklerl eser- tUr. Esasen o da bu buluııunu riyazi 
ler de bu knnaaU takvl):4l etmektedir. bir kaUyctle iddia edcı-elt ileri ıUrmU~ 
Buglln mesela. "Plr Sultan Abdal., dekli, tnrlh ,.e edebiyat tarihi ile uğ
•'Kul Himmet., ..... gibi ,ş&l::leri lisan ra.şa.nları lknz etmek istemiştir. Bu 
ıtlbarllcı Yunusl:ı. muknyese lmkAnr hususta son olarak fUOU da ıöyllye· 
\'a.rdır; :takıı.t akide cl!ıetlle bu:ılarda tim ki, bu yeni tez, bize buglln ancak 
esaı;I mUşabehetler a.rnnuk bofuna şu kanaati \'Crcllrmlştlr: 
yo~nluk olur. \ Yunus'Un Aşık Pa~a olm&k lhtlm&ll 
~ halde tekrar edel!m kl, Yunul ku\"\•etlıdlr. Sntiı'ttln Nü:r.hct 

:·;;ıır~~iiW M ~ ç n< ~ mıtırnn:p·ı!lllir.·~~c 
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resı düşürüldü 
(Ba~ tarafı 1 ncldc) 

Bunların mürettebatından bir pilot 
sağ ve salim kurtulmuııtur. 

ingilterege 
top atısları 

( nıış tarafı 1 ncltlc) 
bir düşman tayyaresi büyiik bir 
bomba atmışsa da bomba denize 

Mahsullerimize her 
taraftan müşteri var~, 

BU SABAHKt no~IBARDBlANLAn düşmü~tür. 
. Manş denizinin her iki sahilin 

lzmirdcn Ticaret Vekilimiz 1 ye incirlerimizin mühitJl ~tı-1 
Nazmi Topçuoğlunu getiren )ıı alacaklardır. Parrıukltı. 1ptı · Tırhan vapuru bu ak~ saat ·'bütün dünya piyasası tJİ giil" 

Lond.ra, :!~ (A.A.) - Bu aabah Lon· 
dra civannda bir çok ı, erbabı evle· 
rınden çıkarken \ 0eya Jşlcrlne •gider
ken alarm ıeareUle karvılaı;mlı§lardır. 
'Memurlar ve ameleler süküııetle u· 
mumt .sığınaklara glrml§ler ve yolun 
serbest olduğunu haber veren ikinci 
işarete kadar orada. kalmıglardır. Bu· 
ııunla beraber bazı naklcye vMttalart 
l§lem..lşlerdlr. 

Tayyare dafi bataryalan .eabah ce· 
nubu ııarkl sahilini aşnn Ye dUşman 
avcı tayyaresinin rctakatlnd• bulunan 
on dUııman bombardıman tayyaresine 
at~ a.çmıştır. İngiliz a.vcı tayyareleri 
devriye gezmişlerdir. 

Bu sa.bah Dovrea mmtaka.ıımda ha• 
valarda l<'ransız ıahillerine Alman 
toplarmdan atılan öbUslerin sebebi· 
yet verdiği zaruıedllen Uc; lnflllk ol· 
mu\tur. Alarm derhal ç&lmışsa da in· 
fillk olan mahallere hiçbir tayyare 
hücumu olmamıııtır. 

BALIKÇI GE.'IİSİXİN DVŞt!R. 
Dt.iGO TAYYARELER 

Londr&, 2:5 (A.A.) - Bahriye ne
zareti t.ebUğl: 

Aretlc Trapper ismindeki balıkçı 
gem!si dUşman tayyarelerinin hUcu· 
muna uğramış -.e iki dü,man bombar
dım&ıı tayyaresini denize dUşUrmUı· 
to.r. Diğer iki dü~man tayyaresinin 
de huara uğrııdığı zannedilmektedir. 

' 
BATAN BALIKÇI GEMİSİ 

Londrat 25 (A· A·) - Bahriye 
nezareti tebliği: 

Resparko ismindeki •bahkçr gemi. 
ei dlişmanm bir hava hUcumuna 
.uğrıyarak bat.mı§tir· !n.sanca zayiat 
yoktur· 

1NG1I.tZ TAYY.ARELERt!'oı.1N 
no:nBARDll\IAjXLARI 

Londra, 21 (A· A·) - Hava ne
zareti akşam tebliği: 

Dün İngiliz hava kuvvetleri 
bombardıman tayyarelerinin ya.p • 
tıklan gilndilz harckA.tmda hücum 
hedefleri arasında: 

Fransanm !'limall garbi, Holn.nda 
ve Almanyada. tayyare meydanla· 
n ve diğer askeri hedefler, bom
bardıman edilmişlerdir· 

Gece hedefleri Rrasmda.: Ruhr 
ve Sterkraıle petrol ~fiyehanesl, 
Ren havzasında. Ahen:ınie iaşe de· 
poları, işgal altmda bulunan Fran. 
sada ve Holnndada 20 kadar tay
yare meydanı ve deniz tayyare Us. 
sü ile Boulogne, Dieppe ve Breste 
de muhtelif hedefier bomb:\rdıınan 
edil ıniş tir· 

Bomb:ırdnnan tayyarelerimizden 

!deki bataryalar ateşlerini kesti • 
lcr ve İngiliz hava müdafaa top
ları, çok yüksekten uçarak sahil. 
leri aşmaya çalışan Alman avcı· 
larına karşı ateş etmeye başladı
lar. İngiliz avczlan düşman tay. 
yarelerile karşılaştılar ve güneşli 
semada bir şehrin üzerinde şid· 
detti muharebe başladı. Kısa bir 
müddet sonra messerchmidt 109 
tipinde bir tayyare kurşunlarla 
delik de~ik olarak denize daldı. 

E..°''DAHTI TAYYARt~ İL}} 
KO!\'TROJ, JmtYORLAR 

... Londra, 24 (A· A.) - Alınan. 
lar bu akşam erkenden Fransız 
sahillerinden ingilterenin cenu • 
bu şarki kısmına obüs atmıya de· 
vam etmişlerdir. Obüsler fasıla 
ile atılmışlar ve hazar. dahilde 
kır mıntakalarda patlamışlardır. 
Çok az hasar olduğu zannedil
mektedir. Birçok defalar tayyare 
bataryalarımızın ateşile püskür • 
tülmüş olmasına rağmen 6000 
metre irtifadan uçan bir tayyare 
cndahtı kontrol etmiştir. Topçu 
bombardımanı üç dört saat sür· 
müştür. 

i'OPLA.R KAÇ SA.NTt'1ETRELİ.K 
Londra, 24 (A.A.) - Fransız 

sahillerinden İngiliz sahillerine 
ateş ctmi} olan Alman topları 
hakkında Röyterin askeri mah -
!ellerden öğrendiğine göre, bu 
toplar, muhtemel olarak 300 mi.· 
limetre ve belki de biraz daha 
büyük çapta telakki edilmekte .. 
öir. Bunların raylar üzerine kon· 
fDUJ batarya arabalarında bulun.. 
?uklarr; belki de ateş etmek için 
ilerlere kadar getirildiği ve bila· 
hara geriye alındığı mümkündür .. 
'Almanların bu çapta toplan ol • 
auğu malCımdu. Fakat bunların 

.Flanders s:efcri esnasında kulla. 
nı1nnş oldukları sanılmamakta· 
dn.. Bu topların kullanılmasının 

yeni bir harp safhası yarattığı 
tahmin olunm"lktadrr. 
lNGİUZI.ERlN HlJJ{ABJ<}LESt 

Londra, 24 (A· A·) - Hava ne
zaretinin istihbarat servisi bildiri. 
yor: 

Fransız .sa.hillerine yerleştirilmiş 
olan Alman bataryaları tarafından 
Duvr'un bombardımanına cevap, 
hemen verilmiştir. lngiliz hava 
kuvvetlerine mensı,ıp bombıirdmıan 
tayyareleri, Alman toplarının bu· 
Iunduğu mahalleri blribirinl takip 
eden bombalarla §iddetli surette 
dövmüşlerdir. Bir bombardıman 
tayyaresi grupu Gros • Net bur

18 de limanımıza ı:;elcccklir. 'Romanvava d:ı 1.cvtirt'8ğı 
VEKİLİN BEY Al'\.t...TI ' dercccğiz:" • Jillıjt 

lzmir, 25 - Şehrimizde bulu- İzmir ekonomi ınabıtf~·~r.1 
nan Ticaret Vekili Nazmi Top- yapılan tahminlere görc~5ı.ı.b 
çuoğlu dün lzmirc gelmiş olan rekoltasei 25 bin, iucir ., ,. i 
lngiliz Lordu Glenconner'in zi. palamut 45 bin. tütün ~\;J 
yaretini kabul ctmi~tir. Lord zeytinyağı 23 bin tondur. r 
iki güne kadar Anka.raya gide- pamuğu da 100 bin bal.Ycd

1 
• 

rek hükümcti için satın alacağı 
ilncir, üzüm ve tütün için rnüza. • Türk iyeye 

gelince 
kereler yapacaktır. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu. 
oğlu dün akşanı Tırhan vapuri· 
le lstanbula hareket ctmi!;lir. 
Vekil lzmirdeki tetkikleri hak. 
kında bulunduğu beyanatta. de. 
miştir ki: 

"- Ege mmtaka.c;ındo. mah· 
aul mükemmeldir. Yalnız üzüm 
rekoltesi noksandır. Bütiin mal .. 
larmuzm kalitelerinin fcvkal8... 
de oluşu, bundan sonra Türkiye 
mahsullerinin dünya piyasa.la • 
rmda en mühim mevkii kazan .. 
malarma yardmı edecektir. 
Müstahsile malının satılması vo 
nakli için bütün tedbirleri alıyo. 

· ruz. Azami kolaylığı gösterece· 
ğiz. Uzüm ve incirin borsada 
muamele görmesi için emir ver .. 
mm. Bu suretle bu mahsulleri. 
mizin hakHd !kıymetleri ile sa. .. 
tılmasmı temin edeceğiz. Mali. 
sulleriınize müşteriler fazladır. 
'.Amerikalılar tütünlerimizi a.. 

· ıacaklardır. İngilizler de üziım 

Roman -.Macar 
müzakereleri 

(Baş tarafı 1 ııcl"') ~· .• ..,cıcte.,,, 
mi heyetinin Berline gtv•· ıır 
ması şayanı kayıttır· JtalY~11 ııst 
pagandası. belki yalnız sııur ı:ı••1 
ile alılkadar bulunmaktadıt· t.1,I 

·rn '" bUtUn Balkanlarda va.hı uııı:'-
doğurabilecek ihtil8.tıar )·:ıra 
m da. milmkUndiir· . ·t tıJ 

T~r1'1} ' Tilrkiyeye g-elince. u Ol 
diaeleri derin bir atiı.ka ilC ,-euıır 
teyakkız bir ilıtivatla takiP r 
tedir. · 

Jandarma va 
hakaret eden 

bir kadın 
Lir~ 

Bir ay hapse ınafiP 
edildi 

j. dfll d 
'.Adalet isminde bir kil . ~ 

Niza.meddin, Mustafa, 1sJJ1a.l
1 d~t 

de i.lç şoförle Floryada ef ~~~er ) 
eonra avdet ederken şo f!lıılt 
da kadma tecavilzde. buıun·~ıı•'°' · 

(Ba.' tarafı 1 lnrldc) temişlerdir. Kadın feryada ;,cur·şl" 
BugUn Macaristanda ne~redilen mış, jandarmalar ycUşerek eli l'· 

emirnamelerle umumi nakliye ser- mıılardır· Hepsi Merkeıefe:l t s'J( 

vlaler~ t11.Qdi~e tAb' tutulmuıtur. o· rakoluna götilrülmüşJer. fıılt~ıı=111' 
tobUs hatlannm eftaeriİıl 'yarından hoo olan Adalet burada jatl 11~tııf. 
itibaren kaldmlacaktır. Taksi oto. ıonb11aısma hakarette buıunJl'I ,,rı ......, •11e ' A 

mobillerinin miktarı da pek çok a· Cilrmilme§hut mahkcnıes• o li1' 

zaltılmı.,trr. · len Adalet ı ay hapis vo 
3 

•• ,., " _.ıiltıll'I ~J 
Yan resmi menbadan verilen para cezasma mahk\Un t">' ceıı' 

haberlere göre, şark mıntakasma derhal tevkif olunnıuştur· 'f edil' 
doğru giden trenler adedi de şid· hA.dlııeel tahkikatına dc,·arı1 
detıi tahditlere tabi tutulmuştur. mektedir· 
Askeri tedbirlerin faılala.ştmlaca· j ---0----
b"l tahmin edilmektedir· usıd' 

Şurası sarih gibi gözükmektedir İzmir fuarı~ı bir g 
ki, Macar hükümeti. Romanya ile 
müzakerelerde bir çıkmaza. vanl. gezenler J:,ıııl' 
masma mücınade etmiye mütemayil h.mır, %4 (A.A.) - oııunctl ıırd° 

üçü dönmcm~tir· 

PLA,JDA.Kİ Hı\T.KA 

M1TRAJ,Y0ZJ,E Jit)CUM 

ı 
1 

nunu hedef olarak almış ve batar. 
;"!;', yaların mevzileri lizcrine muhtelif 

c;:apta yUksek infilak edici bomba
larla yangın bombalan atmıştır. 

değildir. Ve haklı te!Akki eylediği enternasyonal turmm bU sen~/ f' 
taleplerinde değişiklikler yapılma· ftl rağbet tahminden ustund · ~r' 
sına da mil!ıaade etmek istem.iye • yük ziyaretçi katllelerl ııerı~tl soP 

kti 
Duıı .ıtı 

ee r. gelmekte devam ediyor. . ııtıı ~ 
Budapc~tede iyi haber alan mah· fuarı gezenlerin yekOnU lS 

!ellerdeki kanaat, Almanynnm ha. yüz eekaen kl:lye varJllI§tır• Lonılra, 24 (A· A·) - Röyterin 
ö~'rendiğine göre. diln gece cenu· 
bu şarki sahilinde bir şehrin anıı. 
caddesine bombalar atılmış ve 
pl~jda eşhas U7.Crine makinelitUfek 
ateşi açmış olan Alman tayyaresi, 
blr lngiliz n vcı tayyare.si tarafın· 
da takip edilmiş ve dü~Urlilmliştlir. 
Birçok kimsenin öldüğü ve yaralan
dığı sanılmaktadır· 

İtalyan - Yunan 
gerginliği 

' (Jla41 h\nfr 1 r.C'lde)' 
./ 

'Ati nadaki İngiliz sözcüsü, ev
velki gün, eğer Yunanistan bir 
hücuma mukavemet ederse, tn. 
giliz hava ve deniz kuvvetleri 
derhal Yunanistanm yardımı~ 
koşacaktrr, demiştir. 
• Bu beyanat, İtalyan tehditle. 

rı dolayısiyle gerginliğin arttı. 
ğı bir anda yapılmıştır. 

İtalya ile Yunanistan arasın
da son hadiseler srrisi neticesi 
~larak,. dün büyük bir diploma. 
t~k faalıyet. kendisini gösterm·:
tır. İtalya ıle Yunanistan ara. 
sındaki hadiselerin sonuncusu, 
Yunan ?~duduııu geçmeye çalı
şırkt"n ıkı tayyarenin tahrip e. 
dilmi~ olmasıdır. 

lngilterenin Atina elçisi B. 
Paltairet, Elen Eaşvckili B. Me. 
taksas ile iki gö:-üşme yapmış. 
tır. Eu görüşmelerin ikincisi, 80 
dakika siirmüstür. 

yu~·A::\"tsT:\::\"DA TAT.11\IE 
<;AGRILA:\"LAR 

Atlna, 2t (A· A·) - D. N. B. 
Bazı ihfüıa.a allılh ~ınrflarma alt 

ihtiyatlar, bir ay milddet!P. manev
ralarda bulunmak Uzcre bugün da. 

Fransız eahlllerine yaklaşırken 
tayyarclerinıizin bazısı. hava darl 
bataryalarmm şiddetli ateşile kar 
şıla.şmış ve iki Alman avcı tayya: 
rt:ıL bombardıman tayyarelerimiz -
den birini tutmaya t~ebbUs eyle
mişse de muvnffak olamamıştır. 

İngiliz cevabı uzun saatler sUr 
milştilr· İlk bombardıman tayyare: 
si, evvelki gUn saat 21.30 dan bi:
az sonra. hedefi üzerine vA.sıl ol 
muş ve bunu diğer tayyareler bl: 
,ribiri ardına, dün sabah saat 3.35 
e kadar ~ak.ip eylemiştir· İngiliz 
tayyarclen salvo UstUne salvo 
bombalarmr alnuşlardrr. 

Ayni mmtakada Audenburg ve 
Saint • !nglevcrt civarındaki Al • 
man bataryalarının mevzii de bom 
bardmıana t.Cıbi tutulmuştur. • 

mez ır mahiyet gösterdiği merke- • 
kemlbi~ine mUracaatın önüne geçil· ---O---

/ zb>d~~At:f.ARTA NlllAl Ebedi şe il~ 
AXLASMA 1 ..... t11.". :i 

cr:ı.ıo,·a, 2.ı (A· A·) - Dobnıca Atatürkün Çan~· iiP'" 
hakkında Romenlerle Bulgarlar a- geli .. lerinin yıidÖJI .sf şıJ 
rasmda cereyan eden mü::o.akereler :ı: :f)btıı ıetl· 
neticesi bu akşam nihai bir anlıııı. Çankırı. 24 (A· A·) - gelış ıl 
maya venlmıştır. Anla"ım:mın bu Atatürk'ün Çankırıya ilk di111' ~J 
hafta sonunda imza edilmesi muh- nin yıldönilmii günil olaJl tıll'·"· 
temeldir. f · - ----...,,_ rada Atatürk anıtı önnııd9 çeltl"' 

' bir tören yaprlmış ve anıttı ıJl'tf 

SON · ler konmuştur. bir ıoP 
Gece de Halkevinde ----.. DAKiKA 

yapılmıştır· 
~.rot 

açıbı eıı~ 
Simav panayırı JJer; ..u· Bir taraftan bu harekdt icra edi

lirken, İngiliz tayyareleri diğer 
taraftan dah:ı cenupta S~int o Al ·· d h I • 
mer de Dinard'da, Brest civarına~ manyanın mu a a esı 
Lanveoc'da. Caen'de. Saint - En'· Londrn, 2;s (A.A.) - lng-lllz raci.· 

Simav, 2-l (A· A·) - tJl)ıi1 ~ı 
olduğu gibi bu sene dC l cıl' oP 

·el 11 ıo1 
zelliği ve hayat verı ziı!de e>,çıll' 
meşhur kaza merkC a,,1fl_fll ( 
üçüncü günü Simav paJ1"de'P'" ,,. 
caktır. Panayır Uç gOn ~ı.tll 

LI · yosu · BUkreıteıı blldJrlyor: 
cuc'de, sıeux'dc, Denubflla'da DUn öğleden ıonra birdenbire kesi· 
Tours'de, Orleans'da ve Chatenu· len Romen ·Mu.car mUzakerelerl ya· 
reou:ot'da dilşmıı.n işgali altındaki kmda tekrar başlayacaktır. Brlti§ 
h:ı\•a meydanlarına hUcumlar yap. Yunayted Presin TUnu Severin muha· 
mışlardır· biri, iki murahhu heyetin dün ak§a.m 

mU§terek bir tebllğ neşretUkler:lnl ve 
bunda müzakerelerin tekrar b:l§laya· 
ca.ğmm blldlrlldlğ'int haber vermekte· 
dlr. Aynı muhabir, iki taraf araıında 
müzakerelerin bqlamaıı için Alman· 
yanın mUdahalede bulundufunu :ili.ve 
ediyor. 

Hadiselerin 
tefsiri 

< Hn" tarafı 1 incide) 
lumat tahakkuk e<forsc İngiliz ka· 
blnesl lçlnde me,·cudlyctı tahmin 
f'dilen ı;ullı tcmıı.yillUne nlt tıüphc
ler ele çcldlcccktir , ·o öyle tahmin 
olun:ıbilir ki baş\'ekil Çöl"('il arka. 
da~lan arasında yapacağı <l<'ğlşlk· 
liklcr yine ayni l"ttkameft.c ola 
raktrr; yani Çembcrlaynm ~ekil: 
me!'I tnınu:ı: kablne!'>lndclil harpı:(· 
Jlk kara.J.."tcrfnl kul·ntıendlrecek

Hr· 
BASAN h-U!\IÇA n 

Macar hUkOmetlnln mllzakerelerln 
çarşamba günU Macar ııehrı Szegedin· 
de başlaması tekll!lnde bulunduğu 
söyleniyor. 

Röyter ajansmm Bükre, muhabiri, 
dUn öğlet!en sonra Budapeştede neşre
dilen yarı resmi bir tebliğde Romenle· 
rin zaman kazaıim.ak ve a.ekert ha· 
zırlıklarmı tamamlaya.bilmek Jc;ln ıtı· 
IUglrlzllk gösterdikleri iddia olunmak 
tadır. 

Romanya ordu.suııda bUtUn izinlerin 
Jcaldınldığı beyıuı ediliyor. İzinli bu· 
lunan askerler kıt.alarma UUhak& da· 

vet edilml§lerdir. 

decek ve eylüliln aıuncı 
panacaktrr. 

tlCIWii-=::=:~ 
• 

Göz Hekiır11 

Dr. Murat R. '}.fdıtJ 
.~ 

Beyoihı • pannakkaP'• 4tP" 
sokak No: 2. Tel: ,oı 
Muayene •e her tGrlii fll" 
ameliyab fıkara içifl ~ 

., .... mııımmımz:..::~ 
-

rı---Çocuk sekı.ısıl ,,ıa.1 
Ahmet Akk0fıl rJ"" ,! 

Takalnı, TaUmhaıı• pal•',..,, 
Pazardan maada be~~1f1 

ten 9011ra. Telef o!! --



~··· -30-~ 'Pt~eri taktı. fakat dığı ise Peter "Yanqılmu" da 1-
~ lCUre&ı &çt}Jnadan Yelkeni ki tq ara.ama koyarak ısa.JıJamııtı· 
llt ~tıyı Yenip ae.. Trlılta.nda bez çok kıymetli bir 

'~ iie d epey mUfkU. maldı ve Peter ilk fırsatta "Yano.. 
~" hlk~ Jdlıayet muvaffak ıılırlu" a gidip her 1kl paratUt11 de 
~ '-. ~ b.tıJt lfMb. RU!ıglr kuv. almayı taıarlıyordu· 
tı. ~~tekneyi eahlle PakeUeri. elleri se?'best kalmdı 
~ ~ •ilraue llerlet.. itlıı, mrtıarma bağlad:la.r· Mağara. 
~ ~.. IOara iatlkametl dan çıkacakları eırada sıı.hilden 

• dofnz defittir. eeıler geldi: 

' ""'-bq_ 
~\•"'el 
~ )-.. o ~l'tıı. teaaretine ve 
~ ~·IUılltıfa zayıt olduğu hal. 

'~~ 01 t&haznmuı kabil.iye. 
~ \' h\ıllııd UYordu. Deni& Uııe. 
l\ ~ty llklan altı aaattanbe 
'·oıı.k . ~ ~ Urelı.leri. ara 11ı. 

l\ıı toı~ 'htı.Jc dakika için ve bl.. 
~ 'tıı. Uzere venneyc 

ı, '-'eı\i 
~~dı~~ karıııuıda faz. 
~.~ t"Ja ı llt~lan al;"nyor, 

~ hıııunı&t.ıit 1~ avuçları 

- Peter! 
- Peter, nerede&ln! Peter! 
- Atıy:ıklannm yanmd& Trls. 

tlyannı bezden ya.ptlmıe bilytlk ka· 
yıklarmdan biri yanatlllllt!· lçin. 
den çıkan bet kiti onlara doğru yU. 
rUdU· lki grup birle,eince Rf.motto 

sevincini gWemedi: 
- Hiei kablelvuku ile Hana bl. 

zi bir fcllkete inandrmuttı, dedi· 

Varklcy eordu: 
- Nuıl hisli kablelvuku? 
Rlmctto. k15rfeıe ~ln\eyo ne 

suretle karar vetildlğini anlattı• 
- Kendisi de bWmle beraber ~'llıle lllli uyordu. 

\ "t l't~~le çok yorucu 01• gelmek üıtiyordu, biz onu yanımı· 
~"".'l ~lldd i kultıuıablldiklcri za almamayı tercih ettik· 
~ ~ eae:t .ınU.t~n3, hep \'arkley mınldandı: 
~ ~lerdi. liitglra ltal'fı kU. - Yazık! 
~' -..

11 
Hep beraber mağaraya dünın~. 

~'rtt da.ı,, ~ - t k -,_ \,, ~l'· •el'Mlıtu ayıga çarpıp ln. Jerdl· Peter atefl e rar y ... ar.l\en 
s~ıı. l'e~le tekneyi dol. V&rldey yiyecek paketini açtı ve 
k.:·• t... o.er "- Triatanhlara konserve ikram etti· 
""-ltaı':~lt~ euade bir kon-
\' .. ~ JnUte.tnadiyen su tkramW~l9llliluni)·etlc kabul edip 
~ ~e;, ~eınlda. Vanleyergalct.a veren Tri:!tanlıla. 
~ tıaa,~knıaYa b~lamt1lı, n ]tonurvcler pek meraka dtlfUr. 
I~ ~~ önce "Fok mil§tU• fakat bwılarm nereden gel
d.ti ~- ltlta ~tut.malan mU!!kUl. dlğin1 sormaya cesaret edemediler. 
'~ta.ı~: ıkta körfezin önUn. İhtimal bunlıır kay:ı'kts. bulunu. 
~ a._ .. ıtçı:neı yordu· Ancak bu takdirde o. 
' 'celr <l eri ise im. nun .11e'·1- g•~- neden 4'" kal~ .. ol. 

' 'tatt crec~e zordu· A.u.o ~ l< " 

\' '-~?l~~ri onla.n yerle- duğuna akıl erdiremiyorlardı· 
~ -...~iaç Nısgıır birdenbire Vnrltley btı saf ve temiz insan· 

... ""lle ~ dalaltika sonra tek. lara vaslseti anlatmanm zamnnı 
>eı. de~.U dığı zaman isti_ geldiğine kanant getirdiler. Kolo. 
._,:~: .., ttnıeu. niye döndüğU uman Hıuıın :ıarar 
d~.' veremez bir hale geUrceektl· Bu. 

" ltiireıcıe · nun i,.in Trlstanlılarm muva.fakati. 
·t~~ rı. alır mıımız? :1 
~ ~~ ni '.\'e y.ır.slımJ.1!1 terniıı ctıncSL}&%tt'!l;. 

""' ":lı, rilt • ' ,. ~dn..... gar yelkel\i mil. dı· 
de.ıı C\11. ...11tı. Pet - Yarık ki, diye tet."l"llrladı. 

"'' lt "l'tlt er nete ile· ~~ b' ~nlt~eyc !Uzum yo~. Hansı bera~r getirmediniz. Ona 
"-tl:f~.,Ir ~l 11 ıııtlkunet \'C ku\•· bir şl\rpr~hn vardı· Ne ise bu iş 
~)1lc !it ~:c-rse ''Fok bahğı biraz sonraya kalmı~ oldu· 4o' 'il~ gı atnnz. Bu itiraf!!\ sözüne devam etti : d' il ~lltıı, e ilerliyor ve Petcr - Ben ziraat mühendisi değL. 

'lı· ~.. 11Yla "U 'lv..n lim· ''Entelllecns seniB'' menııu. 
• JOt'dıı .. ""'!.·altmnktn 
' · Bir aralık bnıiır buyum· Bunun ne demek olduğu. 

)!... ~ı.... " · nu tabü blliyorsunu:'.· Bulunduğum 
-, ~ oı.ıı.t. b 1 13, bıı lıı ~ kU.,.eklcre ~eçc vapur ba.tınldığı zaman, korsan ge. 
l, ı... t ~cıt lnıı btınıcl'.ısln. • mi.sinin nereden mazot aldığını 
ıı. '"'ııt...._ · er b'ı ~~·"''il lca l!e kayığı, akın~ı. meydnna çikarmak ,·azifesi ile ce. 

~ }(~" •o~lılttara çarptmna- 1 nubi Af:i\taya gidiyordum· .. . 
~ l'et lt aı.t;ı nıUıkUIAt çek. Kaaaya uğradığunıı şukredıp 
C~ ~a( ~ala geldiler ,.c 1 d\lrmakt~)'lft'l· ÇllnkU mazot depo. 
~ r l1 "tıl:tr. Tam mTuı ' sıuıun • 'Yanafiıhnıız" da bwundu. 
~,~~ ~t dcği~i~. ı.ı:mal. 1 ğunu ıı.ncak bu ııayedc ke~fettim· 

lı':. lf1llnırıtı . Trlt!tımhlar hayretle oııa b3kı-
~~il1e 1 yorlardt· Varkley de,·am etU: ı <.' ~ı~enı::dE'n gitmek - Hsns hissi kablelvukula.rm. 
~ ~İle liiz~irın deği .

1 

d:ı bü:sbUtün nldanm3.dı· !'eterle be. 
ı. !tıent• ş . ö'-A . .htim' 1" •o'ı 1ttıc .z icabedccek, nim tu ı13te ~~uz ı a ı ::> .. 

' ~~· c değildi· Hayvanlarınızı öldüren a. 
~~il .;::rı \•erdi: damlar bir.i öldUnncktc de tered-

ı ~ı "llllUıu b' <lUeU:ıU .. liz E dilt etmezlerdi· 
tt ... '~ a • · ,....,c- -r'lıı... lt il 

1
• ~11lıızı lcu t H:ıssas bir noktaya dolmndut,'1.t. 

• , a.,.et' ru a.ızm. . 1 
1 tirdi! ·Ctfni nl b nu aniı• •an Varkley Trıstanlı ara 

~ :~ ~~r. ?lir at ıp , ir ma. ellplıcl;rtni. "Yanatıılroaz'' a sidi. 
l ~t 1 clercced e§ l aktllar· şlni. deniz tayyaresini, göıcUleri, 
' llt 'ra e odun top · · · .. · ölüm .. "t.ı..". 'ıt Ylğdtkt : petrol gcml!ıru.. gözculerın u. 
t ( ~~ ı ,~llclanı o'nı an. dcnız nU ve nihayet Peterlc beraber n1a-

• "IU;... • •'l!'!I b:l'··n:-ı ~l' • 14ltUktnn . ... "n zotu nasıl kullanılmaz bir hale ı;e. 
:~ · 't.,"(c l'cre u .... sonra l"C. Urdiklerinl tafsilatıyle nnlnttı· 

· ~., t• ~ıııt 'P ~ ·•1P u ·ı:uya 
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Nr. 270376 
Keman. Ut, Kanan, Taııbar 

Gl>ZLEn.lNDE.."ıl tÇDt GO~'Lt).&t 
(MUzik: Dr. Şükrü şenozan) 

BAOI HV8?tıı'tiN 
(:Mllzlk: Kemal Emin) 

Necllme Blnea 

Nr. 270377 
Keman, Ut, Kanun, ıan.rnct, Darbuka 

AYŞE:M ÇAPKIN BAKARSIN 
(1'1117lk: Zeki Duygulu) 

ÇILGINCA SEVERKEN 
Neva H1cu guel 
Küçnk Mellhat 

Nr. 270378 
Kenıaıı. Ut, Kanun, KI&rnct 

Yüz BİN SEÇME G'OZELDEN 
(Hllıdk: Dramalı Hasan) 

GOlU>tlM GECE PARLAK '1~'11' 
(MQzlk: Dr&malı Huarı) 

Liseler Ahm Satım Komisyonu Baskanhgmdan: 
C11181 lıl1ktarı Bebcrlnln T. F . llktemlnatı 

Adet lira lir• Kr. 

De1tıane elt'Ul a:so H 380 2~ 

Yar:ı t&htam 17 10 
Yeni açılacak 'O'.skUdar ( !lncU Ye Beyoğlu 2J.ncl Orta okulwı ihtiyacı 

oıaıı )'Ukanda cinsi, miktan, beherfDf:a tahmin tlat:ı ve ilk teminatı yazılı eı 
yalarmm 2 eylfil 19-50 puartell gUnU saat 115 de kapalı za?'f usulU ile el".ııilt 
mesı yapılacaktı?'. 

Ekliltme Beyoğlu İIUklA.1 caddesi No: 349 da !beler tatrm aatrm ko· 
mtsyonund& ~pdae&ktn'. 

l.steklllcr en az 3000 llnılık bu glbl i§ler yaptıklarma dalr resmt daire~ 
!erden &lae&lııl&n belge Te 1940 )'Ilı ticaret Odası ''cslkasl)1e ilk teminat 
Dl&kbuzlarmt havi 2490 1!11.yılı lto.nunun tarlfat.ı dalrcsbıdc haurlıyacakln 
n l•apalı z:ırtıarmı ,ukanda a5zU geçen snatten bir saat evveline lmdar 
komisyon reulftuıe makbUZ mukablllnde vermeleri. 

Teminat yatırmak, ıartname ''o numuneleri görmek Sstlye.nlerlıı Gala. 
tııaarny llseıılnde komisyon kAtlbllğiıle mUracaaUar.ı. {7350) 

Deniz gedikli erbaş orta okul 
, ~ · müdürlüğünden: 

Okuf umuıa ucrelle 2 türkçc, l ingilizce, 1 fizik-kimya tabıi Hım. 
fer. 1 tarih-coğraf ya-yurdbilgisi öğretmenine lüzum vardır. 

Şartlar: 
l - Oni\·ersite mezunu olmak veya Universiteden öğretmenlik 

\·esil:ası almış bulunmak. 
2 - Askerlikle ili~iği bulunmamak. -· 
3 - Ucrct mıkdan barem kanunna göre M. l\1. Vekaletince ta· 

yin edilecektir. Hemen .derslere başlanacai;.rından taliplerin acele Kn. 
sımpaşada Deniz Gedikli okuluna müracaatları. (7667) 

lnhlsarıar umum 
mOdOrlOğOnden: 

l - Mevcut ebat listesi mucibince (129.260) M3 sandıkhk ke. 
reşte pazarlıkla eatm alınacaktır. 

I 1 - Pazarlık 29-8.1940 per~mbe giinli saat 16 da Kabata!';· . .. 
ta le\ azım ve rnübayaat ~ubesindcki alım komısyonunda yapılacak-
tır. 

Ill - Ebat listesi sözü S?CÇen şubede görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için Ui}'in olwıan gün \'e saatte teklif 

edece'.deri fiat üzerinden yüıdc 7.5 güvenme paralariyle birlikte mez· 
ktlr komisyona müracaatları. (7717) 

• 4 • 
ı - Keşif ve 3:ırtnamesl mucibince idaremizin Şemsıpa§a Bakımcvlnde 

ynptırııcagı ısığmıık te81sa.tı tol pıır.arlığa 1<onmu:1tur. 
n - ltcşif bedeli H~.Ot lira muvakkat teminatı 33.44. liradır. 

III - Pnzıı.rlık 5.IX.940 perşembe gUnU saat 14 tc l\:abata,tıt.a levazım ve 
mUb:ıyaat §Ubesindekl alım ko:n.ISYOOundıı. yapılacaktır • 

1\' - KE~iC ve :ıartnnme ıevar.ım §Ubeslndcn parasız alınablllr. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte yüzde 7,5 r;U· 

,·enme pıı.rııtnrlle birlikte mezkOr t.omlsyona gelmeleri. <(7l'i76) 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan • 

~)\ •tc:ı eter nrn 1 Mnks:ı.dı, ba,ııına b',ı· kaza gelirSe· 
~" )\tı .. ()dun atn·or sıra u- ad&ya ilk uG'fayac3k müttefiklere ~ ~l .ıol'd "' , tekrar . . 

1 
•ft Muh:ımmen bedeli (9760) Ura olan l~ adet lokomotif ltazanlarını yıka· 

't ~t u. m~M:ıp bır vnpura ,·nzl:ı;ctı an 8""'- mnk için bezli ve clı~ı helezoni telll lflstik hortum (10.9.940) sah gUnU saat 
~~ ııı,t, U}"Udutar. n· Cdklann mUmkUn mertebe fazla ol. (l~) on bc§te Haydnrp:ıUQ.dl\ Gar binası dahilindeki komisyon tara!mdnn ka· 
'ı ~,' ı.:ıle.-ımlş mı.cunı temindi· palı zart wrulik a:ıtın alınacaktır. 
~ ilıereçıkırı kayıkla _ Majestenin hcpini.z sıulık tn· Bu l§e girmek iıUycnıerln {i31) lira ·(25) kuruşluk muvakkat, kanunun 

~ ~ıln~ş Bahlıc gittik.. H tayin eltlği vesikalarla tt<kli!le:ini muhtevi :r.arfitmnı aynı mın 11nat (14) on ' 
A. tl •. .i. epey ,.rı. .... :- lmı·.,, b::ılarısıntz. diye devıı.m etti· ans 6U ~ "i..,. ., .._.. _ ., dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lt\ztmdır. 

o.... ti... • • hayı:anlannııı öldürenlerden biı~ ~ ··ıı~ "'<llllden Bu. tee alt §arlnamclt'r koml3)"ooı111!1 parasız olıırak dar,rıtılmakt.o.dlr. 
., \'c esnı~kt olan adamı yakalayıp adaya ilk gc. c1·,s1) 
~~ ı._ deniz c OC'\'am 

~- l'le;::r~lırıı .Çok dalgalı \di. lecck lngıliz ''eyıı Fransız 3cmisi. l"•••••ı•••••••••••••••••ıl 

VA K 1 T .matbaası 
" ı..1,,....-.qen \ Ctdi: ne tcsllm etmek vazifenizdir· W 
tıı..~~ ı:i:leınc · Tmtanhlıtr tasdik etUlcr. 
~ ,, ı "11.t'ttı ) ı Pctcr. 
-ıt "-

1 
icii, bu ~ Eğer bu ha ( Dooa rııı ııar) 

t,. ~· tııya • ı. )~, ~Jiğirı ~la gele-''6. -tit \'akit s K ·ı k .d ~~~, . karadan E. adi Tek Tiyatroıu l ap ısmınz yenı en 
t . 'dirı dun.cıuı BJ ı;ece Tlıl<lim Altmte:pe hahoninde 

"-ıtllı\<tt ~~o:'~e .Yi:l-·eceği Ç!ımurda ZıurıbAk ''odvil 3 perde fa nzı·m edip açmıştır 
• ıı. . 11.Jltılar zıne sua· ---<>--'--... • tı •. 

t 11• aı-ar.utu R · R r· K.ta t b 

- Teğmenim, köşkün sahip· 
leri artık dönmüşler. Akşama 
sizi bekliyeccklermiş. 

- Bu akşam mı? diye teğ. 
men gürledi. Fakat hadiseyi bil
miyorlar mı? 

- Hayrr teğmenim. herşey 
kampm içinde kalrr. 

- Pek8.11. Haydi git. 
Emirber ayakla.rmm ucuna 

basarak odadan çıktı. Biraz son· 
ra teğmen de giyinmesini bitir
di ve aşağı indi. Başça.VU!J3. 

sordu: 
- Tito'dan hala haber yok 

mu? 
- Hiçbir haber yok, komuta. 

mm. Artık ... 

Eevet artık hiçbir ümit ka.l
manır~r. Teğmen Tito 48 saat· 
ttmberi ortada. yoktu. Bir bom
bardıman tayyaresilc gitmiş ve 
bir daha dönmemişti. Muh&k. 
kak ölmilştü. Aklına bu gelince 
Verani çıklıraca.k gibi oluyor
du. Bu ölUm bütün ha.yatmI zin· 
dan edecekti. Artık arka.dagmm 
iistüne ya.şaya.mıyacağma. karar 
verdi: Onun arkasmdan gidecek
ti; yemin etti. aneak btmdan 
sonra. ferahlryabildi. 

Kapıdan ~ıkarken gUnlük e.. 
mirlere göza.ttL Kendisinin hiç 
bir vazifesi yoktu. Dem.ek da.vete 
gidebilecekti. Böylece G&brlyel
la'yı da t0n bir defa görmilf o· 
lurdu. Fakat kızcağıza. ve onun 
babasın& Tfto hakkmcl& ne di
yecekti? Bir yalan .c>yJıemek 
daha iyiydi; çUnkU Titoyla ken. 
di arasında olan bir ilin aklı 
kalmumı istiyordu. 

Yolda ga.yeı yavn.ş yürüyor
du. Fakat kalbi Gahriyellayı 
görmek arzusiyle küt küt atr 
yordu. Onu bahçede bir ağaca 
yaslanmış gördU. 

- Gabriyella ... 

Kız döndü ve gülerek. Ona 
doğnı ilerledi. Yalnmbla.r. llk 
.defa olarak Yarilarmda. Tito 
)•oktu. Verani "Belki bu, son 
görüşümdür" diye düşilnüyor. 
du. Ve hatta onu bir kere öpüp 
kaçnuı.ğt düşündü; fakat bu fi
kir l1cmen kayboldu: Arkasın· 
da Titonun gölgesini görüyordu. 
Kız: 

- Gelin, bab:ı.m da sizi beldi
yordu, dedi. YUrüdüler. 

t çeri de profesör Anceli, Gab. 
riyellanm babası ve awltat Lu. 
ici kağıt oynuyorlardı. Profesör 
teğmeni görünce: 

- Aşkolsun, buradasın da bir 
kere biz çağmnadan gelmedin. 
Fakat Tito nerede? diye sordu. 
Diğerleri de gözleriyle aynı su· 
ali soruyorlardı. Vera.ni'nin 
korktuğu başına gelmisti. He
nıen: 

- Tito dün bir vazüeyle gitti. 
Çabuk döneceğini zannederim, 
dedi. Awkat: 

- Pekali ! Haydi siz de gelin 
bir dört el çevirelim, diyerek o. 
nu da davet etti. 
Teğmen bu f:cfer her zamn.n.. 

kinden fena. oynuyordu. Başı 
ağrıyordu. Tito'nun ha.yali l1Cp 
gözünün önlindeydi. Mütemadi· 
yen: 

"F.,ğer geçen gece sçn,in yeri
ne ben uçma.saydım ölilm senin 
başına. gelecekti. Buna nasıl 
razt oldun? Vicdanın azap için.. 
de değil ml? ... ,. diyordu. 

Verani o gün iki partiyi de 
kaybetti. Fena bir şansı vnrd:. 
Gece yatağa. yatar yatmaz he. 
men uyudu. Fakat kabuslar gö· 
rüyordu: 
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medim. Daima bana yeniliyor 
sun. Yalnız bir kere beni yen
din. O da ben senin yerine ölü. 
me giderken senin de ~chre, 

Gabriyellaya. gidişindir. 
Birden yataktan f ırla.dı. Ter 

içinde kalmıştı. Güneş çoktan 
doğmu.~. Birisi kendisine :;u 
serpiyordu. 

- Haydi kalk Vcrani. Ncr. 
deyse öğle olacak. Bu ne mis· 
kinlik! 

Bu Titoydu. Verani g~ ıiıya 
görUyorsanclı. Gözlerini ovdu. 

- .Nasıl! .. Ölmedin mi? .. 
- Ölmek mi? Bir o kalınıştr . 

Senin için ölmek pek te değmez. 
- Şimdi §Skanm sırası değil, 

Ti.to. Nasıl oldu, anlat. 
- Pek basit. .. Hücum eder

ken Dirdenbire mitralyö-z yağ. 
muıımn tutuldum. Hepsi tayyn. 
reye isabet etti Yalnız bir ta· 
nesi omuzumu sryJrdı. Derhal 
bil~ bombaları boşalttmı ve 
bir talilı eseri olarak tayyareyi 
ya.kmdaki bir tarla.ya. indirme
ğe muvaffak oldum. Yaya. ola.. 
rak kara.rgiı.lıa kadar gittim. !ki 
gün hasta.hanede kaldıktan ~on
ra hemen buraya koştum. Hep 
seni ve Gabriyellayı dilşündün1. 
Ta.bil siz beni unuttunuz. Belli 
kurt;arma.SI için Allaha. çok yal· 
vardım; çünkü ben.im de bir ni· 
şnnlım var. Ve hatta senden a. 
oeleci ciavrandrm: Onunla. evle
niyorum. Faknt sen neler ynp· 
tm? 

- Ben şimdiye kadar Gabri· 
yellaya kat'§I 6e?lf kendime ra. 
kip zannetmişthn. Demek y:ı • 
nılmışım. Demek sen ba.§kasııı: 

!evi yorsun!.. 
- Neler düşünüyoTSun, Alla 

haşkma! .. Tabit Sa.na. .daha ev· 
velden nişanlı olduğumu söyle· 
m16tim. Haldkaten toysun. Ben 
seni tecrübelendiriyordum. O 
kadar prsmk olmamalı. Bundaıı 
sonra artık 'kendin mm-aff ak o~. 
m rya. çalış. 

Verani cevap vermedi. Şinıd . 
ye kadar Gabriyella ile ancak 
bir kere yalnız bulunduğunu nn · 

sıl söyliyebmrdi. Tito'~ göl. 
gesi hep onları takip etmiyor 
muydu? Fakat şimdi iş deği§
mist,i. Hemen köşke doğru yü~·1 
meğe ba§la4r. 

Gabriyella. bahçede bekliyo; 
dıL Vcrani hemen: 

- Tito bu ak§am da gelmi) 1. 

cek. Lisansla gidiyor. Evlene 
cek. 

- Çok memnun oldum. Kasıl 
iyil~iz mi? Dün ak§am neniT. 
vardı? Bana kızgınsınız zaıınet 
tim. 

- Size mi? 
Gabriyella o berrak gözleri!· 

le bakarak gülüınsiyordu. Dl. 
sefer hakikaten yalnızdılar. V e 
rani, Titoyla olan bi.itUn hidise 
yi anlattı. 

Gabriyella. sessiz dinliyordu . 
Belki ağlıyordu. Birden onun 
dudaklarını saçlarında hissetti. 
Titriyordu. Bu kadar büyük bir 
saadet onun göğsüne sığmıyor-
du. 

Yavaş yavaş bahçenin karan 
lıklarma doğru yürUdüler. San. 
ki bir tek vücut gibi görünü 
yorlardı. 

O akı;am da oyun oynadılar. 
Fakat Teğmen Venni biitUı 
partileri yendi. 

Ş. A. 

• ·-'! Uaktldar Uıle slnemaamdA tıu a 
fam 2 film tUrkçe sözlıl 

ı. ~ ~ııaırt·. •hp geunne a§ıt ı.z:a ıyatrosu ı p. meı:mua, go.ze e asar. 
aı~ı, t 1 P.unınrdRn • : 1 23 4',Cıı stos Pazar gtmtı ıı.1<,a.mı Tabiler namına dizği i~leri alır. 

• · Vıı.l"klevin k bın Cedlltpn~ndn A:.ak Dnh~ıılnıle ı·•·······-···••llil•ıil••······ • ullan. l "KNıdhılnln ghl~I .. Volvil (3) per~ 

1 - Lorel Hardi 
periler diyannda 

2 - Günahkar 
melek 

Tito ile yükseklerde uc;ııyor

du. Tito'nun tayyaresi birden 
a.tel aldr.: Alla.hım!.. Alev
ler içinde düşüyordu. Şimdi çok 
Slcak bir yerdeydiler. Tito: 

- Sana bir ti.i'rlü oyun öğrete. ı ••••••••••••• 
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71 
.Menecerin söı:?eri evvelıi u· 

m4ml1 bir gürültü ve itiraz!a 
~:arşılaşıyor. Kimse de J{emalı 

bırakmağa niyet yok. 1' aknt az 
siıren bu umunü gurult' • .. ~n son-

Zafere kadar . .1 Deniz 
Spor, 

ra ruhayet 1{c mdırı mc-ncccrınrn 

macera, aşk romanı 
Yazan: SACIT TUGRUL ÖGET 

hn.klı oldtl'~'l. • t .rı . Nl:l:lı. ::>a. , Kemalin meneceri asabi bir 
:oııdakikı ın hqJ:.ı E cmali eı.kış.. harl~ketıe· siga rasmr pencereden 
._,yarak salcm•m ka pısına ka.rlaı att ıktan sonra devam etti: 
vc;tilruülcr. 

Kemal, k ııpı ııın oıı t:nde :ırka 

cııışlarmm cl!('nn ı sı l. ıı r k<'n göz· 
ıerile miitcmadiyrrı hı r ~<·y 2.. 

11yon.lu. 

Faka t bu arayH;ı u7...ıdık<;a \'C 

aranılan da bulunmadıkça göz · 
ıcri endişesııı i büsbütün meyda· 
ıa \'UruyorJu. 
Şu anda Narnnı görebilmek ve 

;01.leriıtin içine bakarak elini sı
curken : 

- Allaha ısn1arladık ! .. 
Diyebilmek için bir çok şey. 

. ri !edaya hazırdı. 
Belki böyle bir emrivaki kar

· ısında kalmasaydı sabaha ka. 
dar baloda ka.lmalarıru menece· 
rinc söyliyecekti. Fakat artık 

işişten geçmişti. Kapının önün
den geri dönmek imkansızdı. 

- F'akat ne aksi şeydir? .. 
insan her zama n bir de mpvaf. 
fakıyetli dcvre8inde kendine su. 
ı kast ışJer. Bı:nh:ır muhtelif şc· 
killcrde olabilir . Fakat eminol ki 
l'emal SC'ninki en tehlikelisi .. 
Baloyu da bu tehlikeyi önliye • 
bilmek için terkcttik. 

- Çocukrnuyum ben? 

her gün biraz daha çöken, içiıı-
1 

deki spor heyecanı biraz daha 

ölen bir insan olacaksın .. Ve ~e. ~ 
ni işte bu Yaziyettc Amerika.da 
ringe çrkaracağmı. Fakat zafer 
için değil.. Kararnuş gözle_ 
rin, ka.nnyan ağzın, perişan ha· 
line bakıp ağlamak, koca bir 
zaferi gözyaşlarile yıkamak 

için ... 
Hayır Kemal!.. Bu olmaya

cak.. Dün akşama kadar içimi?.. 
de büyük bir gayenin heycca.. 
niyle nasıl çalrştık, unutmadın. 
Şimdi gaye çok dalıa. büyük .. 
Fakat hedef çok daha uzak .. 
Elimizde yalnız bir ümidimiz o· 
lacak: Çalışmak .. Çünkü sporda 
muvaffakıyet kapısını açan ye
gane anahtar budur.. Bu kapı 
Belki hile ile maymuncukla da 
açılabilir. Fakat derhal kapan. 
mak üzere.. Halbuki çalışarak 

ulac:ılan mU\·affakryctin ze\'kı 
Deniz mevsiminin yavaş yavaş sonu geliyor. 

tutunca artık büsbüt:·n veda ec!eceğiz. Merdivenleri inerken koluna 
"lteneeerl ginfü 

- Artrk gürültü, patırlı her 
şey a.tlatıldı. Şimdi güzel bir 
uykudan sonra yarın tam oır 

sükflnet içinde Saltıµna. de'\.Tesi. 
ne kavuşabileceğiz. 

- Henüz değilsin.. Fakat 
çocukla.53-cağm yani §uunma 
hakim olamadan hareket ede. 
ceğin devre gelecek .. Hattiı gcL 
di bile .. Seni kaç senedir tanı· 

yorum. Fakat sende bu ak§am 
rastladığım hali hiç göremedim. 
Demek ki tehlike eşiktedir. içe
ri girmek istiyor. Sen buna 
çok mü.sa.it vaziyettcsin. Kısa 

bir zaman daha.. Ve işte ten. 
likeylc kucak kucağasm. O za. 
man ne olacak? Sana zehir 
olacak koskoca bir Amerika se· 
yalıati.. Gözün dünyayı görmi
yecek.. Seni sanki cehenneme 
azaba sokmağa. götUreceği7.. !. 
çinde yalnız bir arzu bir hedefe 
doğru koşacak.. Derhal lstan. 
bula dönmek!.. Hasretine ka· 

vuşmıl.k-:-Bu-seyahat uzadıkça, 
üzerinden gUn1er geçtikçe sen 

ve temin edeceği şeref dUnyada 
herşeyin üstün.dedir. 

Meneceıi bir hatip kesilmiş. 
ti sanki.. Söyledikçe söyliye· 
cekti. 

/" • YATILI - YATISIZ - KIZ· ERKEK -

HAVRiVE LiSE!S 
Of! .. Evvelden çalı:şmak, ant

renman en zevklr şcyidi. Biraz 
intizamını bo1.Sa kendisini ra. 
hatsız hissederdi. 

Fakat§imdi ? .. 
Şimdi ne kadar üzücü, ne ka.· 

far zoraki f.eymi§ gıöi geliyor· 
du bunlar! .. 

Ayaklan ileri hiç gitmek is. 
temiyordu. Fakat kapıda. kendi· 
sini bekliyen otomobile binme-o 
ğe mecburdu. 

Baloda daha kalmak isteme. 
sinin sebebini menecerlerine na.· 
,,ıl izah edebilirdi? 

Asık o1duğunu itiraf edemez
Jı ya',. 

Fakat otomobil durdu .. Şişli
de büyük bir apartmanın öniin. 
de indiler .. 

Apartınanm kapısını açarak 
girdiler .. 

Aynı geoc ... Saat dört .• 
( /Jevamı var) 

Atletizm Ajanlığının 
daveti 

Atletimı .Ajanlığından: 
30 Ağustos 940 Zafer Bayranun. 

da Sivas ve 1·9·940 tarihinde de 
Malatyada yapılacak Şark Grupu 
atletizm milsabakıılanna bölgemiz· 
den . a;a~da isimleri yazılı atletle. 
tin 26-~.:nıo pazarteal g\lntı aaat 

Saraçhanebaşmda Horhor Caddesinde Telefon: 20530 

ANA - iLK - ORTA - liSE 
ıerl Eski t&lebentn eylUllln bc§ıne kadar velUeriJe beraber mUraca~;, ederek kayıdlarmı yeolleıne tfo 

Eskl ve yenl talebenin kııyıdları her cUn saat 10.17 ye kadın' yapılır. BUtllnlemelere 27 ağUııtol 
eaktır. Yabancı dlllere ilk ımtflat dan itibaren b&Jlanır. Son ıımıtt& fen rıubesl de nrdrr. 

ITnlcbe mektebin husuııt otobUı \ ' C otomoblll ile evlerine na=l·r·----------~~~ 

·-- -
lstanbul Valiliğinden: 

Semti sokağı pal'!Cl ~o. Kapı No.11 Cinsi l:l~&Sl Sahibi Te.kdlr 
Flruı.aga K.aııatuy l anıa 79 la:&nbul belcdlytsl 

Defterdar yokuou Hı Eaki: 63, ıs:ı, :17. 59 Meryem 
,, ,. 

Yeni: ıııs, 117, 119 arııa ou.ısu 

·uı FAkl: oi3 
,. • .. 

Yeııl: 115 araa 111.00 
' Eski: 49 .. .. 20 

" Yeni: 111 araa 9 .2:1 
2" l'All!! 37 

,, 
' 

.. 
~ rw: 99 anıa 

Hrm aşık olmak kafi bir se_ 1 
bep miydi? 

J4 e k:ı.dar iki fotnğra.fla birlikte 
TakPimde bölge binruımda Atletimi 
Ajanlığına gclmeleıi rica olunur. 

.. Zl 
15.Z:S 

l!'.lkl: 47 • Bell1c.- .. 
Yenı: 109 e.rn :S7.75 

Ya. Naran? .. Baka.lmı onda 
kendisine karşı bir temayül bir 
alamet var mıydı? 

Fakat :'\lüz!?yyenin söyledik· 
Jcri ? .. 

J{cmn.l bunları hatırlayınca a
c: .. ta sevindi. 

BUtün bu dalgınlığı, sonra 
ani olarak gözlerinin parlama. 
sı, ve mütemadiyen dUşUnmesi 

mr ne::crinin gözünden kaçma· 
uuştı. 

Cebinden çıkardığı sigara pa
ketini .Kemale ur.attı. !çinden 
bir tnnc de kendisi yaktr. Derin 
bir nefes çekip öfledikten sonra: 

- Sigara kadar insana arka. 
daı olan şey tasavvur eoileme.7.. 
Çünkü her sevilen arkadq!. kn· 
vu§Dlak her zaman mümkün de
ğildir. Ama bir tiryaki için en 
ıyi arkadaş olan sigaraya ulaş. 
mak nihayet elini cebine sokma· 
ğa bağlıdır. Sen pek tiryaki de
ğilsin ama görillüyor ki düşün. 
celisin .. Sigara da düşünocleri 

dağıtrnağa ve insana kara dü· 
şüncclerini teskine birebirdir. 
sigarayı sevmezsin ama söyle
diklerimin doğru olduğunu her 
halde bilirsin .. 

Kemal ciddi cevap verdi: 
- Sen her zaman doğru söy. 

lct'Sin. Bu geceki ntU\'a!fa.kıyeti 
senin doğru göriişün \'C doğru 
söyleyişine nıedyun dc~ilinı ·~ .. 

- Öyle ise şimdi de doğı'\.l 
hareket ettiğimi takdir ettiğin 
için sa.un te.şckkür ederim. Bu 
gece baloda s:ıbahn kn<lar kıı Jır, 
yarın erkenden baloya gid~r ve 
uykuya orada l\ııvuşabıJ,rdik .. 
Fakat düşündiim de bu balonun 
\'Ücuda vereceği yorgunluğu fu. 
zuii buldum. He!e bu yorgunlu. 
~a bir de müUıi§ bir zehin mcır 

gnlesl ilave edilirse .. 
- Ne demek istiyorsun? .. 
- Benim gözUmdcn kncar ım 

zanne.diyorsun çocuğum? .. Vak· 
tile biz de dövüştük. D'z de 
şöhrete kavu§tuk .. 

Ahmet. Osma.n. Şevket, Fikret, 
Ferit. Sezai, Melih, Kimn, Rıza. 
HUsPyin }Çilçlik Atıl, Htlse)in Al· 
b:ıyrakdar, Şerif, Ethem. Kemal. 
Hayri. Necip. 

25.8.940 Pazar 
12.30: Program \'e mem. 

Jeket saat ayarı, 12.S5: Mllzlk, ı -
MD.nlr Nureddin - Nihavent oarkı; 
2 - SadetUn Kaynak: Nihavent pr
lu, 3 - Çorlulu - HlcazkO.r ıarıu: 

• - ..... - Hlcazklr tUrkU, 12.~: 

4 Ajam haberlerl, 13.05: lılUzlk, 13.2~: 
H .30: Müzik: Radyo aa.Ion orkcstra.sı, 
18.00: Program ve memleket saat a · 
yan. 18.05: MUzik: Pazar çayı (Pi.) 
18.30: Müı;fk: Ha!lt Melodiler (Pl.1 
18.45: YUzlk, Radyo caz orkeatrnsı, 
19.30: MUzlk: TUrkUler, 19.45: lılemle. 
ket ıaat ayan, ve ajanı haberleri. 
20.00: :P.IUzlk, 20.115: MUzlk: Fasıl 

heyeti, 20.45: Konuoma, 21.00: MUzlk: 
Seçllmtıı yen! oarkı ve tUrklller, 21.so 
Müzik Yarasa OpereUnln Jaısalttıru11 

fekli, 22.30: Memleket aaat ayarı ve 
Ajans haberleri, 22,45: Spor aerv1at, 
23.00: MUzik: Cazband (Pl.) 23.26/ 
23.30: Yarınki program, 

···-~"'·-~--· p y • 

Femil Evvelce hadınlar te
nis müsabakalannda e
te'klik giyerlerdi. Sonra
ları kadınlar arasında 
ŞoJ·t denen pantalonlar 
moda oldu. Erkekler de 
ozun beyaz pantalon ye
rine, diz llapahlarının 
üzerinde, lusacıklarını 
giymeğe ba§ladılar. 1 

Kadınlar herhalde 
şortlarile rahat etmemiş 
olacaklar lıi şimdi kıya
fetleri gene değişme yo
luna döküldü. 

t 'l :ığlıgın kıyrnellnl ıakdır cdcıı 
'ıa rıınlara Adet zamanlarında se· 
\'C !eve kullanaca~ı mikropsuz, 
ıırnk, yumu~ak \'C sıhhi en birin. 
cf mahrem IU\'Olet heıleridlr. 
En ince rlblscler altında bilt 

helll olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
ller eczanede, kadın berberlerin. 
de \' e ~uvalct mağaralarında 

bulunur. 

z;.ı l"t - Cldo merkez Uk okulun· 
d:ın aldığlm tasdlkDıımeyl lııybet· 

Yuflariki lllişede yeni t im. i'eni.Blni ~ıl<!ırııcağtmdıuı eskisi· 
· k f '[ b. ı n1n hUkmU yoktur. lenıs ıya etı e ?r genç cıoonln oureü köy\inden 

kız görüyoruz. Tavuk!;ııotıu Bu.eyin Yılmaz 

;:ı EskJ: 39 Ucan .. • 
Teni: 101 &nıa 1:ı.:zs .. Z7 Eakl; 35 Hll.seyin Hayrettin. 
Yeni: 99 arsa 19.25 Mustafa, Emine 

Makbule .. 
30 Eski: 29 Azize Fahir• " 

Yeni.: 91 . ara& 40.215 
24 20.75 .. 

" .. 
28 20.25 .. ,, .. . "A 

., ,, ,, 29 240.tlO rıı ~ 
:=-ukarda g61terilen yerler Flruzaf & 12 lncl ilkokula ilhak edllmek üzere 12 9!5 tarihll ka.r&1ıı.ı:ı-kan huııust tdare namına tıtlmllk edilmektedir. Kol B&htplerln1n bir diyecekleri varsa sekiz gUn zafl 

bllcllrmelerı. 

Kararnamenin ııeklzlııcl maddcılue tevfikan tebliğ olunur. (777') 

Zonguldak Sahil Muhafız alayı satınalma komisyonundan: 
Cine! lluhammea Miktarı Tutarı teminat !balo thalo ihale 

fiyatı akçesi tarihi giınU aaatl 
Lr. Kr. Kllo Lira Lr. Kr 

Un 12,92 40S2t0 62744.f 3887,23 5/ 9/940 Perıcmbe 9/ SO 
Sığır et:f 0,27,5 183090 5032!5 3774.38 5/ 9/ 940 Pellembe 10/ SO 
Bulgur 0,14 36500 OllO 383,25 5/ 9/ 940 Perıembe JlfSO 
Tosya pirine.. 0,33 36300 12045 903.38 6/ 9/ 940 Cuma. D/3~ ;il 
Kuru fUUlye o,2ıs 36:100 9125 684,SS 6 / 9/ 940 Cuma J0/ 3

0 
~ 

Sade)'a#ı Urfa 1,40 12000 16800 1260.00 6 / 9/ 940 Cuma 11/ S ~;t 
Zeytinyağı 0,6'5 3000 l6SO 123,75 9/ 9/ 940 Pazartesi 9 

9/ 'JO ~,a Kuru eovaıı 0,07 1'500 lOl:S 76,13 9/ 9/ 940 Pazartoal ~. 
Tuz 0,05 11900 09!5 44.63 9/ 9/ 040 f'aznrtesl ıo ,,,_ 
Sabun 0,4.2 9500 3990 299,25 9/ 9/ 940 Pazartesi 10130 '-
Ye§llmercımek 0,16 8000 1280 96,00 9/ 9/ 940 Pazarte.sl ll ;,t 
Çay 5,.50 700 38W 388,715 10/ 9/ 940 Salı 9 v ~ 
Kırmızı biber 0,50 800 150 ll,25 10/ 9/ 040 Salı 9/S ,_ 
Zeytin taneııı 0,30 2:;oo 750 156,35 10/ 9/ 940 Sah 10 ~ 
Beyaz peynir 0,55 ~l 1375 103,13 10/ 9/ 0tO 8alı JO/ SO llr.:. 
Kesme makama 0,2!i 10000 2ısco 187.50 10/ 9/ 940 Sıılı ll ~ 
Çekirdcluılz nzum o,2:ı 4l!OO 1125 84,38 11/ 9/ 940 Çar§amba :;so llr"M 
Kuru erlk 0,20 41500 900 67,50 ll/ 9/ 940 Çarpmba 

10 
;f!~ 

Salça 0,30 8000 2400 160.00 ll/ 9/ 940 Çar,şamba. 
10ıso Patatea 8,08 10000 800 60,00 11/ 9/ 040 Ç:ırıamba 

Gazyagı 0,22 1500 830 24,7S ll/ 9/ 040 Çar&'4l0b& 11 so ~ 
Arpa 0,05 287000 14350 ~076,2!i 7/ 9/ ll•O Cumartul P~0 ,tır.,.1 
Kuru ot 0,06,:S 21:5000 1397:1 1048,13 7 /9/!Wı Cumartesi JO 

0 
"~ 

Saman 0,03,5 124000 4340 325,50 1 / 9/ 940 <:umıırtcsl Jl/S ıuatd~. 
1 - Sahll muha!r.r: alayının 9 aylık ihtiyacı olan clruı ve mlktarlarlle muhammen fiyntıarı r::ıe Jil"'" "J . 

kalenı erzak, mayi mahrukat ve yem blzalarındn gösterildlğl veçhlle kapa.it ve açık ek1111tme ııut'C 'f"!. ;~ 
konulmuştur. ııııııd-

rl U ~w 2 - MUnakaııa ber cins erzakm tıızumda göste len g n ve saatlt'r<le Zonguldak belediye " 

~ ~~ 
8 - Kapalı olarak mUnakaaaya konulan erzak \'e yeme talip olanlar 7.arOarını en ı;cç !bale "-' 

saat evvel komlayona tevdi etmfıı bulunacaklardır. ıe"'~ 
' - .MezkQr 2' kntem erz:ık ve yeme alt §&rtn:uuclcrl görmek lstlyenler alayın birinci tatıur ıı.' 

bilirler. 
11 

ııı.ı 
ırıl \ t) :ı - MUnakaaaya JşUrak edecek olanlar yukarda gOııterllcn mu\·akkat teminat akçeler uıdııl' 

banka mektuplarmı veyahut istikrazı dahlll tatıvtılerinl mU:ıa ltıısa ı:tınUn<lc!l bir gUn evvel z.,ııg 
ratırarak makbuzlarını almı§ olacak !ardır. ( 7581) 'A 

· Tashih ilanı ... uıı_rd ~"/ 
ti ... ~- · 

Haber g-azotealnln 21·8·940 tarthll ollshasının 6 mcr ııay!asında lntl§ar edı:n ~ongııldıık .ıı11b rııı.ı.:-!11< 
•.maımn \coml.&yonunun 24 kalem aıcvadr gıda.iyeye alt lldnın ilk satırındııi'.l tıkmck .!Utunu ıuı.l 'll 
~dakl şeklide Un ihllyıı-:ı l!Ave edllm l~tir. Tashlhen llart olunur. ( 7777 > J'll!IJe 

Ci.n!!l lluhammcn fiyatı Miktarı Tutarı Tem!nıı.t ınll<tarı tsrftıl ,~ 
Kr. S. Kilo ı.r. Kr J,r, Kr. 
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