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~<:§" 
h 13tler nnzarmda Duçe dninıa 
naltlıdır, ne ya.parsa doğrudur. 
~enaJeyh olan biten şeylere 
1lıı\ı teıu sebepler ıı:rrunağa ne 

Ilı var? 

Yazan: 
e Ca tYaiçın 

Ilı 

ı 'l'aı..y AN gazetelerine, rad-
l"0la.rma bakılırsa, 1tnlyan 

~ etinın ve İtalyan crl•D.niliar. 
11 harp b:ı.,slııngıcmdnnberi 

\ '~ Saflcte yilrUmU olduğu· 
~ etrnek liızmıgclri. 

ran J;nzetclcrl dııha düne 
eye kndnr fogllterc)i Aiide

\ \cı~Oşlırıımı , kunılilıyruna;ı; ha· 
\ c:lıtıu~ gibi tas\ir ediyorlar. 
~~ l!lüttnnktnld 1n!,rlllı.Ier inle. 
~ ltnışter, nthhlnruıı nasıl tes
~ ~Ccckıcrtnl <lü:.ünüyorl:ırdı, 
't4ı_ 1ııı;ııtero muhasara nıtın
~ l ti) düne gellncc,>o kadar 

~Pngandn ''ıı.sıtnlariyle bu 
~ e rnnvaffn1'1yct temlna· 

t, ,.,~laya neşreden İtalyan md.. 
~eteıer1 birkaç ı;Un içinde 

~l ~Ütün b im bir İngiltere 
lıt tl.ieı-. Me~er o aciz ,.e mMJn ste bütün dünyaya dnl budak 
~ bitmez tükenmez cn·et 't! aı-ıııa ahlp. munzzam ve 

~llı bir lnı1laraf-0rlulunu~l Bu 
\, tiır lorıuğuıı her tarn.fındruı top. 

eı.ıer, tnn :ırcJer, foııklar, 
~ .. 'tc h rl T ~etirm' '! r. t~ 
Vfı ita böyle mlllıte:1em bir lm
tlıığn karsı yalnız bn~ınn 

I~ l'<t!a mllcadelc edlyormuıı. 
~!arın nnsıl mUcadelc et
~ Öylcmeğe Jınect yoldur. 

~ttlce gösteriyor. Ynlmz, 1-
'ı.ıı ~ imdiye kadnr 1n~ltr. 
~ lttıal'f'tli bir lmpnrntorhik 
b 11 hJimeylp da filmdi mi n· 

\ ~ tıııu ha her alilıklarmı mernk 
tltı eı. lmbll midir? 

'/
11n1ar imill 1ıı~ltcrcyf hu 

lıt ila,,nıetıı, şc\ kctll \'C sah <>t

. kilde tn.s\ir etmekle kendi 
~l etıcrlnl tabii, hattn fjercf-

t l'tnek ı toolldcri nşUillrdır. 
bir taraftan kendilerine bir 
i(apı 1 ~mal iı;;terltt>n eli rpr 

ı 

l 

Adrlyatlk ıl<'ııblnrlc d~ harel•f':ttn ?ıuluıını· ;;n ba~lı3 nn fngl llz drımmnı "ınt'lnn bir geml-
~~----~--~--~ 

I 
Şimali Afrika 

cephesinde 

Sehir etrafındaki 
çember daraltıldı 

Maıeştıl 

Gıazyani 
LİBYADA 

200 bla kişili orciu 
toplama~_ 

(a ı ııor 
nahır , 1 ( A.A.) - B. '.B. C: 

Bardiaya taaITuz, gittikçe artan 
bir sür'atle şiddetlenmekte ve 
hakiki muhasara şeklini almak
tadır. İtalyan garnizonunun yi
ye~i mevcut olduğu cihetle, 
nihayete kadar dayanmıya çalı
§ıyor. 

l\füHASARA ÇEMBERt 
Londra, f1 ( A.A.) - B. B. C: 

i alyada 
İngiltere ile 

sulh şayiafarı 
r 

ltalyan ajansına göre 

Llbyndn P.!ifr edllrn lt:ıt~'lln 

gen°rolkrl dem biri-

A•n vt·t uk ceM ~r:nd 

Yunan iz/ar 
on köy 

işgal ettıleı 
Bir İtalyan albayı 

esir edildi 

!a 
y 

ar so ok 
o .. e de 

zayi veri · riar 

• 
1 

Donanması 
Akdenizden sonra 

driya kte ·de 
harekatta 
bulunuyor 

Avlonya limanı ağır 
)plerla altüst edildi 

al a 

l~ndra, 20 (A. A.) - İngiliz 
o.mirnllığmın teblJğl: 

Akdeniz donanmo.sının ağır ve ha. 
fif cfü:ütamlan !talyanlann Ar
navutluk~a olan hahti muvasala 
h larmt ,. l T'l k • :"(' l' dt ~ ~ 
tık denızmde b zı bJtrC>kctlc:rdc 
bulunmuşlnrdtT, 

Akdeniz donanması b::ışkuman • 
danlığmın bildirdiğine göre 18 bi· 
rincikanun gecesi Amiral 
Vittel Pridmn'm kumandası altın • 
da bulunan kruvazör ve torpito 
muhriplcrinden milrekkep filo Ad· 
rivntikte Bari. Drnç Jimanma kadnr 
olan kısmını tnmamiylc tnramı§hr. 
Hlcbil' dURman g<>misine te"'noUf 
cdilmemiıitir. Ayni gece zarfında 
b1zznt başkumandan tarafından L 
darc edilen zırhlılard:ı.n mUrek • 
kep diğer bir kuvvet Taranto bo· 
<{azını geçerek cenubi Arnavutluk. 
tnki İtalyan kuvvetleri için en 

(Dm· mı 4 r n ·lide l 

ua;yada kö 
yokıu:u 

ür 
1 

tııeınıcı f."ti ldc:r edenleri 

~., ~ lıatalıı.ra düşmekle, giriş. 
\~~ dU ünmemeklc itbnm et. 97 tren seferi bu yüzden 
~' ltaJ akıll:ınnn. getinnlyorJnr n l...ondra, 2l (A. A.) _ B. B. C. tatil edildi 

~isuıa ve 
Tepedelen 

tah i9e 
edildi 

:il Yada fMtr.m rejimine kar v· . Ü k I d Atinada neşredilen resmt Yunan Londra, f1 ( A.A.) - B. B. C: 
ıJ 1 en~ dilşmıınro propa- ışı m za ere erı n en tebliği: ltnlyada kömür fikda'nı yüzü:ı-
h htzı.nt fa ızm orgıınln.n •ı J :Muvaffakıyetli taarruzlar neti • 1 den Brcnnerden Sicilyaya kadar 

~ ~Yolar \"e gazeteler işte bu l Q lj Q y l (Devnmı 4 Unrüde) ')7 tren seferi tatil edilmiştir. 
'\ t .12 ADADA YİYECJ<JK 
. ~ atknıa \'armadan yapıyor- ha he, dar R irk ar sat 1 r ı a Kl'rLICI 

\ ~lan, onlar için dnfma Hnmııı!lllil!llRllilllD ııııı, 111 lliliffıijl',A:ıtı l.oilClra, 21 (A.A.) - B. B. C: 
ftta ndo kalmak mukadder d . Utobus biletrileri vn iki ada ve şarki Afrikada 

L \ib l.:cttır. e t m e l ;:r İngiliz ablukaSIDin tesirleri şid• 
·\ fııı"lıı•-- lngtllzl-_._ 1'' anlı1- Q TOBÜSTEl'İ7.., detle hissedilmektedir. On iki 

141" cnu on w.. IA>ndra, 20 (A. A.) - Dally ğm 
) ~ cabnk imdat yeti5tl. Telegrapb gazeteslııin eski Pnris yıyece • az ıgı şı e c 

!Piyasada nazım olacak bir 

• • 

e d umaş stoklarııııa 
et . ı frill!! es f te ı ecek 

Yerl:manar Pazarları her nevi <um. ş 
sto!darını amarnladr, satışa çıkarıyor 

Ankarad.ı.n bildirilen mnliinıa. 
tn göre, hariçten getirilmı-ktc O· 

lan dcıi, çuval, madeni eşya, 
çay kahve, manifatura, knğıd 

gibi eşyaların idhal şeklini tan. 
zim ve idare maksadı ile kurul. 
muş olan idho.lô.t birlikkrinin 
vazife ve salahiy€tlcrirıc ye11i 
bir istikamet verilmek üzcl'e 
tdkiltler yaptlm.,ktadır. Bu t d 
kikler n• ticesinde bu idrnlatta 
nazım rollınü oynayacnk bir o 
fis ihdası da nıuhtemel ve mev
zuubahis .. ir. Böylece idhalat ifi. 
leri memleket ihtiyaclanna dı. 
ha uygun şekilde tanzim edile. 
cektir. • 
Diğer taraftan yine Ankıırn

dun bi!dirildiğine göre, SünH•r. 
b-ınk umum :rrıüdürlüğU her ne 
vi kumncra nid stoku il•m.,1 et 
mek üzeredir. Bu stok p~k yakın 

• • il 

bir zamanda Sümcı bank satış 
mağazalarında satışa çıkanla
caktır. 

Diğer t..ıraftan bütün toptancı 
kumaş tacirleri ile perakende 
kumaşçıların, ellerinde mevcud 
kumaş stokunu önümüzdeki ay 
içinde htikümcte b'J irm<',.c 
mecbur tutulmaları muhtcn 
dir. 

E Gti 

8SAYFA 

Bugün bütün men:ıleket k iiltür müesse~elerinde 
büyüll vatanperv~rin lıayatı anılıyor 

Nnmık Kem llıı nolR) ırd'll.t knbrl 
BııgUn, bllyUk \"Dtmı ralrl ?\nmılt Kcru .. ıın d ı''ltnıııııun lCO lliıcll yıldo· 

nllınUdlir. 

Bu münasebetle bugün öğloden onrn tl'nhe.rsıtede, m ·tftplcr~c ve luıll • 
cvlcrlndo mera im ynpıfarııl$, a~ rı ll;)Tı hnzırlnnnn pro~am gore b:ltüu 
kllltUr rnUcsscsclcrlnde bll;) Uk \ıtl:ınpcrverlıı hatırası anılacak, hayatı ve 
eserlrrl ıınlntılncnlctır, 

Bu ınllııııscbetle fiçUııcU &:ı\•fnmıuia Nnmıl• Kemalin CS ~c m"'el n~· 
redilm~ bir mnl•a1 1 ile beşlnd sayfanıır.d tıuıınmı~ fildi' Bd:ımbrımızın 
dU5Uncelerlnl bulııcnksınız. 

~lr... Dı~rdn ya •rla lcunliık adada · k 1 v 'dd ti 
l'iıı.ı kar serpt tiriyor. Otum.bilen, ayak· mahsustw· ve bir krtlrk baW!ös-

' de hatırlarma getirme- :O~b:rl, J.Jıuısanm vaziyeti bak· ta durabilen bahtiyar yolenlnrdan term~si beklenebilir. On ikı ada - - - - -- yüktür. Zira ttn.Iy:wbrm Ama\"tıf 
'\..:: .r'tııınnı tMdnki mnğtnbl- a §urtlnrr yazmaktadır: 'b' k. Af. 1 l T t . ı ;;..., 

Hadiselerin 
~:"lııJ t "Zanneıdildiğinc göre Peten, Al. kadınlar, lcürkJü, mantolu; bnylıır gı 1 şar l rikadaki ta yan e S I rl Uo .. lı:gal c til.lerl gUn4cnb:?ri Ad-

ı. .. " nıavntluldaki rica • kuvvetleri de aylardanberi ha- ._____ rlyntlk denizi Otra.nt boğ::ızmda 
"OYle izah etmek ,.0 mazur manyanın mümessili Abcu'c, Vi§l paltolu, ııardö um. Şoför kaputlu. riçle bütün irtib:ıt ve temasları- lap:ıhlmıstı. nu dcnlze hlı:bir cc;. 
'" hükümetlnin siyasetini mlitareke Yolcular titriyor~r... Bu kala. nı ka.:vbetmi.,terdir. ı·talyanlll nebi harp "eml.-.inin gı"rmc ine ih. ,~ Ylne kendi hatalarını ahkıimnın istlnada devam ettirece· "" " l'ar llfin etmekWıı h lın ne ğini _fak. ·.at .§erefsizliği kabul etmi. balık 1ı;lnde, nefesle ı mmn ı ıa. tim:ıl ,·crflml~·ordn. ()~le ı;örlilü· 
11.d sö 1 zımJ;elen otobU tc titriyorlar. .--................. , .... ,.,,,.,,,,_. Akd • d ~·or l,f in.,llizlC'r Yunan sıılılllerin 

'? e cderf Bir gün CV\'el yeeegmı. y ~stir. Bu titreme, dışa.rdaki ımluscplrn- r en~ z e de \'e ndalıırıııdn deniz \ "C hımı li . 
~ltikleri tn"'ltcre rneg~ er o Peterun elınde bulundurduğu 1 .. • titr tın 1 d ı;.ıl n 1 teri nldıl.tnn sonrn arlık Adri ...... tllt ı... 0 ' k ı d F f'I n n, ruzgurın c c e6 • u .. 

"Q\"\ctllyml kf 1'1mnli Afri. oz ar ~eynnın ~ "rnnsız 1 osu Don~ nması deııiılııln bu m:ısuniycti de yol' of. 
lıı. huH,,. ~ nun Abikayn gönderilmesi imka- biletçinin • fö:crinıtckiııe ellılsc de. M t A 1 . •ı · · 1 ·~'t " akıHa.m ha~ ret nre. nı da mevcuttur, Bu takdirde Al - mel• c:ılzsc • rejmlirde ince elbise- muş ur. 'rıya. ~ın de ~·.den 7.. ta ı 1 t ı "' · iz v ? den f)cl• az farkı kalmıştır • 

O uıhnunan, o misli bu· mantar milde.hale edomİ'-'CCeklcr. :s n ; kirli glimlcğınln dUb'lllCS ar ın ı, yol< nı U • .ı r:ıkat hö~·le de o! a tn~liz do· 
' 'tı.o .. sekiz mllyonluk Halyan (De\'ıımı 4 ünclidc) yakMmdan dinıdll\ d15nrı uğnyan nnnm:ı 1 Otrnnt boğnzmdnn gL~O" 
\,"~ 0 nüne katıp bıldırcın gi- göğüs kılJannı; clirselderlne ,mdar relc A, lon\'nYn \iiz tonluk lııfi'iik 
\'t) "en Ymıanl truıa çarçabuk yorlılr. kısnlmı~ ceket ltolu içinden mo • Yazan : HASAN KUMCA 'f 1 nıadd(.";i nt:ırlt<'n. 1ta1yan don'.lnmn· 

~ 'tlstlrceek knda.r ruı kud- ı~aşlstlcr naznrmda Du~ clalmıı. mor birer patlıcanı nndırnn ellerl. • ı ~nlııız Adı1\ntl~ cle[~I. blitiiu 
l ~\ltet eseri göstermiş. haklıdır; ne ynpıı.rsa doğrudur. Ill· nl görmekten doj;'11ll Urpe.nnc \'C 1 NG1Ltz harp ~eınilr.rl Ot. \lttl"niıi s:ıN:ın bu J:iirülfülerl 

"''1 ı h ı bite ı h rant boğazınd:ın gcı;crel dıı~ınadı mı~ Bö\lc~; c nnsıl oldu 
\ 'b Ordusuna mnğlUp olan 1 uruma ey ' 0 nn n §ey ere mu - titremedir. tt:ılyıı ahillcrini Bari 'e ı\nıanıt . da r:i'llcn 1j•j ~tml"n b:ı<:ını ı;ı'• _ 
~\ ll Ordu~"n İngiliz yardımı_ telif sebepler nnunn~"ll no lüzum Belediye, otobils sahiplerini, bi- luk ahlllcrlnl Drnç llınnmna im- rnrak n<"•ba hu güriiltiilcr nedir 

'<'linı lllhe etmekle kendi \1\r? Faşizm madenfıd ıtalyuyı letçilerlni soğuktnn titrctmlyccel•, 7 el Sa1 ada dar tamdı. A\lonya i lıe.lcsial boın Iİ\e <'tr.ıfn balonağa lib:um gor. 

~ 'lııl~ln muhtelif cbep- I mağlfıblyctc ilrüklemiştir, ııınğtü· mill}tcrilerfnl til>sinclirmcdcn yan· ı BE 'I b:ı.rdımnn etti. lli~bir t:ırafta hi~· mcc1l? 
~lq edeceğini mnnedlyor. biyet tta.lyn. iç.in dob"l"Udur ,.c hak- lanna ~olmhıp . bilet kesrbilecek D 1 bir tt:ılynn muım,·<>nıt'ti giimıccll. lfal i!mten ltah·nnın bir Akı.11 

tıes lı tte ... A d Dal • k ... bl hl 1, Bunu resmi tngiliı. tcbliiii blltllrl. ılcın· ... ım-ı<:ı ver n•ı. °"·o'; mn; va1.!-
~ lıfle ~psız hnzll'lık TZ \"e a· lıılır. Bakınız, bu ruııı.n ın::n c bir ,·azlyete sokmaya meC'hur et- -ıı•ı•ı•o•••rn••Y••:•~•.u•t•;;•"•r•u•~•:•~•••o•ı•~••~•'l•z•'"•m•u•:;;:.... yor. "' yete h:ı'nr<'a bnnd:ın ı:;iiııhc etnıo· 

l ~örrnliş oldulrlermı ı faşizmle hcrnberdim. mC'llılir. -······-·------------------------ Hitdlseııln At.denizde lınrp ':wi. mc,ı;. ruüml•ün olmuyor. 
_____ tlrıtt cttllik-.rfnl diit;UnmU· ' ___ n:..::ilSQ=.:.!Ş:.:rin::___:Ca:.:' :.:hl:.:t:..::l:='AL::=:::::.!.':::U\_-___.'----~~---..;:"~~~~~~-~--------.!........l.!e~Ui!:........!b!!!!a!!!knno!:!:!:!!ı!:!!nolidan!!:!!.......ıoı.ı.lıiilılıu.ı.ı.ı~"'-A&ı.ı.::.....----....,.;w;;z.ı~·~uıı:.r!l=.lıl=ı::.::ı~----
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NA~llK KEMALiN DOGUMUHUN 
.. ZÜ c·. Y Ü .. 1 

1 

B uao .. bir TIU-1, FJrlııln do· 
~tlll1anuıı ) uzuncu yılım me

rns1rula lQ.a ll.ıyc ru~ 

Uir uıe ••• ıı.: ..... t ı~ııı lcUltıir, s:ınat 

ft) a fllti.r tu,·ilıu ... c ) c.r a, .. u t~r 

li.ı ısi,·etJ bu ı;lul ,. ilelerle anm:.k 
ı1 o lı1r lm..1r9iıı.ıwııJt \llZİfet.I dır , ,.ı unu, onun fikri ed~bi veyn sanat 

lu) metlerini bütün bir millete daha 
ı, l tanıtm3k onuıı fiklrlertnl yay
Dl:lk fr.:ıbın:b t:ıUJll \"e tenldd etmek 
ıı;:n de lj i tir fırs~ttır. 
Naııuk Keıx:.lln dc:;umunun yll· 

ııllııcil ,)'ıl'1öuümü du ti;.Jlt CJ~.ız ld 

5Cllcl.:rJmıbal ~ı.:.11.Ja bar ı;ok 

m;.uıakaşalı.ı.r )&1ıal:ıı.f leiılıı .. t: veya 
aıe,,uınde uırçuk ıwzl.:r 'tU)'kn..•l:t bu 
03lrimlz.in bkilu deier \o kıyme

..tlnl bize anlatmağa ve öğretmete 

blr vc.~lle olsun. 
Ve gene llmlt ederlı. ki bu;Un 

lhtUnlli!rllO IÖz. abe:ık Jıatıplerln 

N:unılı ite.:!~ pıırbl' •·f' tu-wrak· 
lı oılmlclcrle ruım:ı.kla iktifa etmlye
rı.;;< bAi.O oa .. ıı ll.aıi nı uid:AJ bU tahll· 
Unl )'UJI ı.:ılılr. 

hlll:u.ı,.:.ı ~) rt ml!slim ajanları n1.· 1 
aıt" :ı1 Ur:ı.retl .)'D.bancJl:ırırı elln(le ı 
wb.,;i~urJu. Dcr .. be,l:k dnhll1 Uc:ı· 1 
rdl.ı lnl.I,J:ıfuııı mıını ol.ı~.:ııJıı. l•a· ~ 
kat bana rn{;.ıı •u l;ir t1.prak m~· 
)eline tl&)ıı.ııan bir yerli Uc:ıret e;er· 

nıa)eSl ya.':ış, yııvnş ı;eli)lyorJu. 

Bu ıwrma.} e ~ aoawa \'e Uı·r!~me im· 
k!hılanoı arayacak bir seviyeye ula· 
o:nca miıl'adel ini yapmı,tır. llite 
.Nı:ınnk l(emll bu mtlcııdelenln flliir
lcrlnl 1\l!t~t paşa vesnlrclcrle birlik· 
ta tem il cıtrnlştlr. 
~:ımık U.enıal bu ı:Umreye geıı,me 

hnkinlarını verecek bir lyasl dr(;i· 
ıtkllk isti.} orılu. Ve bunun lçlu c.ıe 

hürrlyetpen·ercll. Onun latedlğ'I bUr· 
rlyet mC$rutt bir ısnlt4n:ıta taraftar 
olan nı::ıhdut bir lıOrriyettL 

Tilrk c.emiyı.ıU bıı"&an o merhale· 
terden çol< daha Uerlerde ve ınuo.'11· 

ıt4D1 lnkılAbııu lnWşaf ve U?k4mlll 
~ttlrme yolund:ı. llc rlomektedlr. Türk 
lnluli'ıbl :\amık Kemall çok ıertde 

bınıl,mıştır. 

I' ' .. • ..... ,,,.. 
~ 1•• • .t. . __ ,_._. • -

E 
Hayvan mıntakala • 
rınd~n telgrafla 
malumat istendi 

CELE!lclR 
Bayram İçin besiye 

hayvan ayırıyoTlarmı~ 

Evvell gaıetemlz tara!mdan a.. 
lilkad:ır makamların nazan dikka· 
ti celbolunan ve flat murakabe ko· 
misyonunca tcUdk edilen et flat. 
l:ınnın yUkeelme!l meseleıl Uz:e· 
rinde vcr:ıen karar muc!blnce fiat 
muralrn.be bUrosu dUn İ8tanbula 
hayvan ıevkeden Karadeniz bite. 
leleri ile eark vilô.yctlerl valllcrine 
birer telgraf çekerek bu vilayet
lerde mevcut ve tstanbula sevke
dilebilccck kasaplık hayvan ml.kta· 
n ile kimlere alt olduğu ve fiat
la.n hakkında malOmat istemiştir. 
Bu suallere gelecek cevaplar fiat 

Ankara radyosu bir 
imtihan daha açıyor 

la ımtıbaaa ylll ek mus'k' b ıg;sf nden 
ZIJ ade radyoJoalk ıısıuer ııreb.ıecek 

TUrkl)'• radyidifll.zyon postalan • b.ılmuotu. Ozrendtğtm'ze ıısre, bu çok 
TUrk mu:ılklsi kt8mmm ıalalı ve Türk 1 ıııkr lmUhand& bllha.laa seıı aaııatkfLr
musUı.l.al aanatk.\rl&n kadrosunun lamı~ ancak btrkac muvaUııklyet 
ıengtnleıUrilıneal lç!ıı Anka:a(!a bir kaycJodlldl!tlnden mo.tlOp neUce alma· 
ııca vo saz mu bakan yapılllll§ yur· mamro ve bunun içlıı bir yeni lmUhan 
dun ber to.rıı.fındM gelen HS ve ıuu: daha atılmuı uaa lUbarile kararlaş· 
1Janntk&rıarı blr blt&rıı.f JUrt t.ara.nı· tınımııtır. 
daıı gayet ııüu bir lmUhana tabi tu· f}ohrımin plon malamata göro ye· 

Mec1isin dünkü 
toplantısında 

Dl lmUhe.na 1ea onatkt.rlan kabul o
lunacalcb:r. Bu autkArl&r d& yük· 
1ek mualkl bilıt.tJ.ı:ıd:m ziyade kA!i 
derecede muıılkl tarblyea1, fakat bu· 
nun yanında iyi bir radyofonik ses a· 
ranacaktır. Bu ıruretıe radyoya Türk 
musiki kmm.ma güzel sesll muganni 
ve muganniyelerin alınması kabil ola· 
cağı kanaati vardır. 

Bundan ne anla§ılır~ 
I 'ŞU garip dünya" denli; 

gibi "Şu pırlp Son 
gnf'' da der.ilse ycrlcllr. 

Sütunlan anunnda oı.uyuca 
na töylo blr ta,·t!lyesl gö:Unt0 1 

tl: 
d 

"Kendinizi ııcbtpsb: yere 
gun ve ne,şcbiz baJuyors:ıJllZ ı;e lı 
bl !!thhatlnlz,ledlr. xoorübCS1 

tay. 
Bnrnunnzu ııs;; dellT.fnl, P o c, tı. 

ğınrzla bastırın. \'e y:ıJn1% şol J;O 

filo nefes alıp &J:ı.mndığmı:ıı 
trol cdin17.. Eğer neres al~ 
ııanrz, nczleslnfa demddlr ,.e 0 

i:lUğ'.nlzin sc~bl budar.,, 
Bu satırların muhnrrlrl b1l 

moti ner;cslzllğlnden ortaf& • 
olacak. "-'.,f 

"Burnunuzun aağ dellsı-
mağmızla bastınn" ne detne1' 

h! f 
lnsan° ya "bunm laLDadJll 

"pıı.rmağını burun deliğine'' b"' 
rablllr. 

?"ııınık h.emnl kimdi f Nıunık 

ernall yetı:tıren de\Thı t105) .ıl ,.e 
ek->nomllc .. :ırtııın neydJ 1 l'\'nnuk 
li~ keıı:!l de\·rlnde nuıl bl.
ıı:llinreyl tt-mall e:=JyorJ-.ı f Hangi 
b rel'ftln, bmıgl lumıldıuuem fikir 
lı:r!nl y:ıyıyor, l:lme ve ne ı;::ı h\lr
?lyct mUca:lelesl yııvı~ ar Ju. ı~.ı -a· 
ptlım1u.a hakkımla tam bir llklr .. 
ü.W.tueı.uı.c ~ ) .. :.....,.. 

Fakat !)UDU da tf'barU:z. ettirmek 
isteriz ili wMlnde ve lçlnıle bulun· 
du:u ,artı:ır zıra51n.;a cumhuriyet la 
temeği dllşUııawııı:J olı.ıu:;-u lçlıı, 

milletten bnlı ~tm"ylp Ummetk'n 
bahsettiği lt1n .N:ımık 1'eıuıill teıı· 

kld edemeyiz. BugUne nazaran &:e•l 
olan Namık Kem:ıl kendl devrinde 
yarın I"'" ,;aıı;u,mu, olaıı bir ~alrdl. 
Fakat bu~:ııı onılnn tmrı•etıl~nlcr 

~ğer onu bagUnktl TUrk t"eml~ .. Une 
U:ıım obn bir bllrrlyetln ~nboltl o
lıırıık g'l'nçll~ cüstl'rmeğ'o kalkı,tr· 

lıtrsıı hata etm~lmllr. Her phslyet 
ve kı)·mete olduğu ~:ıı !"Jamık Ke· 
mali de zem veya methederken onu 
krndl denlnln ı:ırtı:ın içinde gür
meğo ve öyle dcğrrlrndlrmt>ğe mr.c
buru&. 

ı murnkabe komisyonunun ıelecek 
1 perşembe gür.il yallacağ"I Içtimıı.da 
1 tekrar tetkik olunacak ve et fiat. 

örfi idare 3 ay 
uzatıldı 

6rll idare 
Jıumandaıııı ba 

saliah çe:ırımmo 
r;eldl 

TrUklye radyodiftıeyon poatal!-l'mm 
garp musikisi kumu ttzerlnde do ay
rıca me~gul olunacaktır. 

Haydi ba emrt, muııarrlrfıl ısJI 
sıkmtısmdan yanl13 ,.erdfğlııf 
yatım da, demek ıstecIIğinl f' 
lan ve pa.rma~m ~ bıı~of 
nadonıza. ~!'!alım. ı,te b8k 80 ıc 
nefes alamryo1'07" demek Of.J 0 

Nıımık Kcm:ıl yeti'.)tl!:l de\'lr.U 
memlekette l•oyıı bir dercbcyllJ1'e 
ciııyn.ı:ın Lir saltaaat vardı. Avrupa· 
d:ı be erı.ınye lnld~ınm hemen, 
hemt'n en son !IC\1yeslne ,.Wcsclmll 
buluııuyor J:.ı. Osım.nnlJ lmparutorlu• 
i;ru ocnebi ı.erwayenln hem ılyue
t.lıı, hem fütl~ len bir y:ın mllstelll" 
l:?I' "' IJL Bu aennaye ınemlckd cln.• • Suat Derviş ................................................................ .: 

T arih'i deniz romanı: 
- Boy orta, ynı yirmi: dif, 

göz, kulak, boğaz eağlam; cö;1Us 
ve karın muntn.:::::n, kuvveti ye • 
rindcdir; hiçbir snkathğı yoktur. 

Şövalyelerin yanıb::ı.ş:n:lıı.ld k1 • 

tip .~e csir:n admı, ailesini, evvel· 
ce nQ io yııptığını, nereli olduğu. 
nu bir klığıltan okuyordu. 

-:-- Heni ya ... Yok mu'! .. Takdlr 
cdilan flat on 11 k!z duka altını ... 

B:u:r alıc.lar Mlrln yanına ka; 
dar çıke.blllyorl r: d~h:ı yakrn ' n 
bakl'j·orlnr: yahut bıu:ubruu yok. 
)uyorl:ırdı. 

Se,kiı altm veren oldu: lkl.1.e'ıl 

ona çıkıırdJ; sonra bl?'er, yarım· 

":ır arttırıldı, On on bet d:ıklka 
l!Onra yirmi bir bu~uk altına koca 
göbekli, kefiyeli ve entarili bir a. 
elamda kaldı. 

s~t:ıJ gltti!:c;e h:ırarctlenJyor:lu. 

Oğtey'n kızarmış etler, ıarar tar 
geldi. ~lrlere birer rarı:a pe!:si· 
met ve blrkac; ze:t1.ln ve-rcliltt. 

Oruç reis arkajaşlar:nm ba:şka 

memlcı!{ctlere göttırülmP.mele inl 
dua ediyordu. ÇU:ıkU aı:iada kr.l • 
dıkça görUşr.ıek ve bel?tj tir giln 
kaçmak yahut kurtulmnk ilmldi o· 

bcaktı, 

Turna Hııısanl:ı itam Ömer! bir 
d-.ğinnencl nlJı; Uzun Durmuş bir 

gemiciya .. a~·Mı: Bodur lehmrtle 
ırnr Ml:S•ar:ı Vl:ı~yos e.O:ın da zen. 
gla l;ıir Rum da ke.ldl; her birine 
satrn-;ıMık'e.rı esirlerin hllvlyetJe • 
rini, renk ve !}ekf11crlnl bildiren 

kfığrtl:ır verll'yordu. 
En sonra Oruç Rel! blltUn bey. 

betiyle ortaya ç•karılrlr. Uı•ın bo· 

yu, geni$ o:nuzlıı.n, k:ı.butk giğ • 
Sll V.S gergin ac1::.1~1Crf bJU\n f-ÖZ' 

takdirde iki alıcı adctA kumar oy 
nuyorlardı. Vlasyos daha kumu 
çıktı: 

• - Anlqalmı ~ 

Dedi. 

- N:ısıl? .. 
- O.ı altın v!rcylm vazgP""' 
- Ben ea.na vereyim. 
- H:ı.y1r ... Ortak alal.:m, 
- Alalım, 

O zıımana kadar arttırma Qç 
yUz yetm~ alt:ıml yllkselır~U. 
Artık ak Dam da olmu11t~; paıar 

boşaldı. 

Eılrlerlıı bir kmmı beı on giln 
içinde limana uğnyan ıcml!crle 

r..a:!oataıı göttlrUldlller. Kalanlar 
ayak:lanrda blrP.r zlnclr olduğu 

hal:!e aahlp!crlnln verdiği işlerde 

c;ıı.l:şıyorlıır; lllzum ıörUldllğU za • 
mıı.n parMı mu!tablilnde şövalye • 

!erin eTl'rinrle tıuı taıw·orlar, hPn· 
dtk k:ı.::tror'ar, fürı:ın'"ll hı.mallık 
ediyorlnr; sefere ~ıkılınca geı:ıller 

de kilr~k ~c!clyorlardı, 
Falrnt Vtasyos Oruç Rc•se h1ç· 

bir ff'!Y yn:ı•mn·j·o-:d•.ı: h=ı•ta onu 
ııs;;ğmda tele zincir ve demir ol • 
duğu h:!lde k le lc:ln:le sarhe"t hı. 
r ı-..,..1-tı. l<"'lco TUrk bur:ıda enoy· 

C! tan:dı:clanı rı:u:ılamı'jh. Bur.Ya • 

rın nra!'ırıda ev\'el:::e şeh:;acle Kor. 
kurlun don,tt•;;r bir tlc ret gı>mi. 

s!r.ın r~isi oı~n Ali rtü'l de vardı; 
elll yaş!armdaki bu adam t:cuz sa· 
tılmıştı ve şehzade Korkudun her 
l"nc o'tlt·ğu gihi kaprctl>a~J)'l glS:ı· 

dererek onu ve daha bl~-<>k eslrle. 
rl kurtaracağını söylUyordu; kapı. 
cıb:ı.~ı satmnldığı Tllrk E'!-irl~rin1 

en eskilerinden ıcçermli ama Ali 
reis 0:-uc; Reisin hı?men kurtarıl • 

lan hak.kında kat't kal-ar verile· 
cektlr, 

Yaptığ:mu: tnbki!cata nsramn 
son zamanlarda kiıfi derecede k:ı.. 
saplık hayvan J,u!11nıunam:ı.smın 

başlıca eebebi celeplerin kasaplrk 
olarak gelen hayvanlardan besili· 
JerinJ 11eçerek civarda daha ziya
de besıye koymnlarıdır. Bu suretle 
~ehre eı::uıcn ıt?. gelen knsr.rlık 
hayvnn miktarmdan bUyük bl?' kı. 
amı daha azalmaktadır. 

Vakıa Kurban Bayramında kur 
banhklarm bugün kasaplık hny. 
vanların ettiği parayı tuta.blleceğj; 
şilphel'dir ama, celep ve toptancı-
lar bir ah,kantılt nctlc~l olarak 
bu işe girişmektedirler. 

Diğer taraftan celepler, et fi
atl:ı.rmm daha fazlA. yük.~eltilcce. 
ğJnl evvelki gilnkU lçtlmaında flat 
mura!:abe kom'svonunP. b!ldlrdl.k • 
!erinden dlin şehrin h!r~nk ycrl~. 
rin.da kauplar etkı bir kontro!n 
t.!ı1i tutulmu~lardır. Bu kontrol 
devam edecek ve IUzumıuz yere 
et fiatlannı yUkseltenler derhal 
&dliyeye verllec~ktfr. Dlln toptan 
et ııatışlarmda 6·7 kunıı, kad:ır te
nrzzUI kayd~dilml;,tlr. Bunun pe • 
ra'.ccndo ı:ı•ı;s1ar:ı c!a aynt>n lnti!ral 
etmeel icap etmekte ve bu nokta 
kontrol edllınekt~dJr. 

o -
Ban~calar' a!<i 
İngiliz liraları 

.uu hususta kararname 
m~r=>'·c~e g:rdi 

Ankara, ıo ( A.A.) - B. M. 
Mecl~si bur,fn doktor Mazhar 
Germenin b~kanlığmda. toplan. 
rnıs ve cel!c açı!ırken Bolu me· 
busu dol;tor Emin Cemal Suda. 
nın veia.t ettiğini bildiren tez
kiresi okunmuş ve hatırasma 
hürmeten bir da.kik& ayakta sU. 
kOt edilmiı;tir • 

Hırsızlık yapan kız 
mahkfım oldu 

17 ya~larmda Neriman adında güzel 
ve teml.a gtytnm!f blr kızdan ikinci 
sulh ceza mahkcmcııl tara.!mdan, hır-
sızlık ıruçundan 2,l5 ay haplı cezıuıma 
mahkQm edUmlttir. 

Okunan tahkikat evrakma nazaran 
Neriman, geçenlerde Kocamuııt.afa· 

p~:ıda oturan ŞUkranm evlııe h!lllct 
çl olarak girml~, ve tkl ~ ııonra 
blr tınatmı bularnk ev sah1bln1n ktlrk 
manto.'!Wlu, elblselerfnJ, mucevherleri· 
nl ve ealr C§Y&la.rınt çala.rak k.açmq· 
tır. 

Neriman bundan eonra Samatyada 
oturan Ayveye mıaaı:rUğı gttmt§ ve 
ertıe~l s!\b!\h evden çıkarken Ayşcnln 
de tıs lira kıymettııdelct bırlcunu çal· 

Bunu mtıteakln 23·11 .. ı.940 dil 
altı vi!~"ctte bir ay müddetle 
ilan ve !":..11·1940 da ı.:. Meclisi 
tarafme::.n tasdlk olunan ört: 
idarenin hitammd:ı.n itibaren ile: 
ay mi.i_r1r1ct1e uz:ı.hlmn:m:ı. ait auştn'. 
B:ışve'talet tezkiresi okunmuş Karardan sonra hı~aı geno kız he· 
ve müttcflY.nn kabul edilmiştir. men tevki! oıunmuıtur, 
R!!~ame:le mevcut maddeler- 1 • • 

Den as!;:eri. tayinat ve yem ka.. }Kazanç vergıs•nın 
nununa. milı.evvcl kanunun bl· H 
rfnci maddesinin tefsirine ait t 1 · tı• 
mazhıta ,,%1.!rinde gecıcn müza • S JD a.(S; 1 
kereler ve VPrllen izahattan son 
ra. kııbtll f'diltl'ltc;:tir. Haziran sonunda değil 
Bin~ ~e ~zi vergi~i kanun. hu ay nihayeiinde 

tarı htı'PlnlerınP. tevfıknn ver- • • • 
ı::-Id~n h:tf~!ıa e'!;'cn hl\kmt şa. ver•lmehdır 
hıs.tn!':ı eit r.-ıukat::ı."lt ....... ,rıı 
men':t111erin klymctlcn1:r;•.:ıe· 
sine ait k:umn nyilıclEl ile İsve. 
re si'l::ır:ş e;i!n'İ;} olan şimer.di· 
fer müt& 1arr~k leı·G.:r.ımınm Tlir. 
lciycye ithalLri m"hletinin, Tür
kiye - Fran~a ticaret, konten· 
jan ve tedbc anl::ışrr larivlc 
merbııt!""! ı-·:ı:i'n-lE>rinin temdJt 
lcrin'! ait kan ın ırı.,~hac;r.:!m da 

Mali flcnt'nin httdrandan ha. 
za.-ina devam edi::;i b:ızı mtikel· 
l~f'cı i a 1\.l:ıtmnkta , .e vergilerini 

v 'ktinde veremedikleri için cc. 
zah tediyeye veya icr:ıl taidba. 
ta u~amaktadırlar . 

En g~niş mükr11ef kitlesini ve 
her sınıf halkı alfı.kadar C' en k11. 
z:mç vcrciid tnksi.l:dnin tedi) e 

va ne,eslzJJğimb: do bandsll 

geliyor. 1 ı. ııe 
Ya solunu kaJX'yrp saitY Jkfib'I 

alamadığımızı anlarsak, ya 
do nefes ala!ıilip de ıı 
yoksa 1188ıl tefsir edeocğiı. 

Ve mJnelgaralp... ~ 
l·a.lnrz kağıt değil, ayni .,. 

pıe\• 
da yazı \'O fikir dulığı d3 
Bundan ıı.nea.k bu anJA.51lıt• 

ıı. 

ffiiim, eoıaııı 
General Refik l\1ÜJlit 

vefat etti ~tc. .ı~ 
Tanınmı~ nisaiyeci do :tııtıııir 

nn,ızdan general Refik fc!J 
Gülhane hcstnhanesinde 611Jlı etmi~tir. Merhum, nskeri. ud 
ye dairesi reisliğinden tc1'1l ıı 
dilmişti. Kendisi Gülhalle bi . 
talıaneeinde Benelerce se~ bl 
lik ve profesörlük yapa.: 50 
çok doktor yetit}tir:rn~ur~ı.ın 
zamanlarda. İstanbul u 
meclisinde aza idi .. 11 

Merhumun cenazesi bU~ıoJl 
at 11 de Gülhane bıı.5 ıtııl 
sinden askeri mcraslıllle i' 
nlmış, n:ı.m:ızı Beyazıd. c~ıi 
de kılınlıktnn sonra EditI1 C 
şchidliğina dc!ncdilı:niştlt~ ıı 
na.ze meraı!iminde bir ço tibb 
kerl ve ı:ıh'il erkan, ns!terf ,.1a: 

\:• """~ ye tnleb r-1 ve parti "e ı.{l 
i er...,. 

mencublan ve beled ye ı.ıştı.ı 
TUrk parasmm kıymetini korum• birinci mUznkcre!eri yapılmıfr 

hakkmdakl kararııwneye ele olarak tır. sinde bllhasaa mUk:llefleıln bu __ _.0..__ ___ _ 

hazırlanan kararname Vekiller heyi! · Yine but?Un~tü top!antıda bi. hatası görUlmekteJir. Celal Bayarııt 

doktorlar, dostları butunlll 

tınce tasdik edil~rek me.~yet mC\'ki rinci müzakere eri vnnılan maö· 1940 maU yılına. aid kazen«: 
ille konmu~tur. I'4rarname §U<lur: de!er arac:cTrda Tilrkh·~ - Alman vergilerinin son taksit müddeti teşekkürü sııl>l 

B.uık&lar, her ne ıekUcia oluraa ol va 8"'1.'3md:ı. f"1'1~:1hnm1~ olaTI mali senenin sonunda değil, bu Ankara; 20 (A. A.) - cel 
sun muhatıtrl~ri ut:ı:dlnde bulunan ve ticari ,.,,ı·ı--: ~]p• .. •e-e mü+adair ay souur.da bitmektedir. Miik~l- bnşv<!kil ve İzmir nıcbustl ıı§1' 
bulwuı.ch.1' olan tııguız llralıırııu Cum h•ı~u"'t n .. '.,"'M""'\ h"Nlt Cb. 1) lcfier l;c:z<mç vcrgil"'dni bu ay Bayar Anadolu aj::ınsınıı · -..ıı 
h.ınyet merkez lıankasına tevdi et· liste-:r~c if=-ı fa~'ı' i ya,·1mn: nil•ayetine ka~ar ödemefükl rl dakl mektubn gBndcrınişl~; 
mette mtıeburuurıar. Bankalar, ancak sın:ı ait layih:ı dı b'J1unİne.~da ta ,u:~ir:1e yilz(le on i!avesile ver· " Bürü!c o-"lum Refi ~e-Y 
Cumhuriyet merkez banka:ıı Ue muta idf. :;i tah.nil".tına gcçilm.C'm ve bu bizim için "Ok acı oJnn ölU1~1 
bık ı:aır:1ak •urcu ile muhe.biı:erı nez Meclis mi'.tealn!l ktimıtmı pa· ~ enıleJ'. ••· 
din:le ıuzum•J kadar tnı;illz ıırası bÜ zartesl günU ''~mac~ktır. mükellefler ha~kmda icrai tn:J. den ileri gelen el . 1' ılı 
ıu:ıdur-ab.l!rl~r. B:ınlcalar muhtaç ol ı:: c c= bat yapılması ıcab etmel.t'!·lİ'·. mı1htelif suretlerle i~r1l ·ıe 
dukları ln:ll z ıtralarıru dı, bir pl Gc"Cn h:ıft:ı iri,.,lf' ft..n1<:ı"aY Burıım kin mii.kclleflcrin k~z"r.ç funda bulunarak beııl ve :O~rı 
J ı.ı.Ja dJv.z s::ıt.rıı~k .ıo .. ı.t .. c tcnıw a;tm=~ 0 1.,,., fı;l ... re' 1'r:Flve T.rcniu. vcrbilerhin son taksitlerini ni. teselliye çalışan bUtün do gek 
cu.:.ne;Jcr. B::.n!cruar lJıb!L'.;:: lirası po· ı• t"'m T~o:-:;c e--ıı Ali Rız'l Artun- hayct bu ay sonuna kadar ti~i mıza ve sayın nıatbutı~ t~ 
zıo) ..ıuıar.nı ayrı gi ... ;lerecek umuınl k::ı.1 Aı:knrad"n bu r;a,balıki eks olJuklıın maliye tahsil şube!:?- kilrlerimiziıı arzına delale 
poz'syon1:ırı gıoı sunu ıunune kı.pat· prc~!e r,~'ıt:mizclekl Itn.rargtlıına rinc mür~v.;aat ederek ~m~m~ıı rica ederim.'' 
m:ı.ga m couruuııar. cfönr.1~t:.ır. ödemeleri ic.ı.b etmektedir, i Ccldl sayıır 
~~~~~==~-~-~·~u=~·====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ sı 4440 c o 46 au::s • -w: ~ 

Yeni Sabah 
H~cyln Ca:ııt Yalçın, ''Dalltan me· 

ıelclerinde blr TUrk tezi,, lıaşlıltlı ma· 
kat~ine, E:ılkruı devleti~ •• nln b'.rlblr
lerine sıkı ve samimi dosttuk rabıta· 
ları lç:U..:e )a~:ıJ :ıL!!lp yaşıyamıyacak 
larını veya bunlardan blrınln diğerle· 
rint nUfuzu altına almağa yahut onla· 

lcr:fo h-ı•·raTıhk uyandırıyordu. masını temin edeb:Jiı'ml§. rı iııt\11 ec!erck bUyUk bir bUkQmet 

ve lcruı fec!cklrlıltlarfle u:uıı uıtı1'Q b· 
ları b:ıtırlaltıklan B.'.>nra makale.tine 
§Öyle devam ediyor: 

rubumuı:un dıırtnlUderlnde Untıne re
ı;lım"z bir llAğUlıK ve muhabbet dııy
d.ıtıımmm cöstf'rmek için bunlnrd'\n 
ba.lısedlyoJ'lll'.. T.lrk, alyalll WdmJ:-et 
b:ı.lummdsn B ~llumıard:ın allkaaıru 

kaı'ıyen l<es:nt, l11e bunun Ttlrll ı~·n 

oe btb ilk blr fooııklrlık o:C:ııtu ıo 

n .. tk:.uılarıla )l\fr.nuı dostbrımı7.a an· 
lat.:n:ı.k lı;lıı tıwılud::.o ba!uieüyon:ı;. 

B:ı!l~.ınlı dv.,mm.I <:ı.t ı:ı. ~:ıc.ı!t!~· 

ğ'um oral ra.ıı g.ıçu. Bu;üıı 'rürk;uı e· 
Un den çıkm~ o ) erlı.-r IMıı şlmUI h 1A 
bir ıla ı,_ılıı vardır. O hali dal bar:Ja• 
nnı blr?m~ caat &!yam edebilmek t1:la 

elll .ooe fasıla ile sah.mfıW bir Nfll" 
hate katlandım. 

Vul:uf ehll ona ll:i yfü: altr:ı fi:ıt Oruç reisln etki tamdıklan a • kurmağa muvaffak ol;.ıp o!amıyacağı· 
bl~tt: evvelce b!r gemJ salı1bi ra.cıında eslrlcnlen başl:a yerli nı tetkik ile ba~lamalttad:r. 
olc'•J~ b"lcllrll.n'"e müşterileri ço • Rumlardan ds birkec ki 1 vPrih; llı.h:ırrlr, Osmanlı lmparatorıu:u· 

nun inblt:ıt vcı l'lkırnz devri tıcbetle· 
ğaldı. Çllnkil o.ilı>"I zcn'!ln r:'d·ı • lw'!l1n1'''"n biri de ~::ıntcrla.l{lııdi; hu rlnln kısaca anıntııamıyac:ığını. tnluıt 
ğundan, onıın bol rn,.:ı verlleı ek 11dam:n il:I grm!sl \•ardı; ayn· za. Bıılkanlard .. l.ı arru:ım.ıt k:ıybctmcıru 
ku'rlnrılnc:ı~ ~!J'\. !l1dl. manda zeytin, zcytinvağı, bsharot ı.ın en tlrlncl flclx'bl ,,:nrak Frıırunz 

Vlaş) 03 Uç yüz ıı.l~ıı ka:lar ü7r>rhe tirarPt \'PTJl)'or·hı; va'<tile j' Jn'<rtfltıuıın d-.ı.yııya geUra1.,ı mllllyı:t 
çıktı; AvtailaO!! U~er b"şer nrt'r • b!rl-aı; d:fa HldHllye gelm''J. Onıı; ve hUrrtvet tıltlrlcri utıces!nde muh 

makta devam ettık~ öte1.t! 1e ~- Rc!!!e epeyce alışveriş ctr.i~. '1rl 1 t&~I! uruur.:ır ı::. hayat b::.kkı ve istik· 
rar edlyordo B,.lld )Üm blr uı· ta _. ,.~. :.mrnıı. g:rı,t kJerl mucadel~nın 

• -
1 

raf da birlblnnln do~thı""'nu ka. ı&tenle'bUecc;tıiı kaydetmektedir. 
manda e.Uestnden beı yüz a tm ı zanmışlardı; · şimdi de aruıra gir HUııeyin Cahlt Yalçm Balkanlann 
kada.r "~~ı a1mmıun ınUmkUn-iU: ril§Uyorlardı, kaybedinceye k&dar TUrk mllletinln 
Wdn buııun a.kııi de olablllrdl Bu CDeftllll 'ftl') .... 13ııbaasa. .Anadolımun yaptıl'ı can 

"ll.ı no:.~ıı!Ar li.ı<ırlııde l:lraz darma 
mııın aebebl \111'. khnlzdo dalaıı. ).ı.tı 
yan bu .} ar .ıyr, el. ı;~~ eooJlyen 
iınlclln ohaıyun bu höt.ıaııırı Call.ıuı 

l:ırd:ı hürriyet \'D lı.tiblülleriııl kaz.an 
mıe ınllletll're ko.rşı bir ı~ın ~·e dil,' 
m:ınM< hl ,1111 alt'vlenırl< için nıeı ola· 
ral< k·ıllann1l!k l<ıt~mlyonı1A Bu mnh· 
tcrl'm ve m•11tcı!des hl 1 dl l:lr hırıı 
\e bı:ua, ı;llkln ve meıırur tılJ' em· 
perycll.ı.me Jl1a ol iWI dlw e p.ropa;.ıı.ıı 

da ve dem!lJOJI eaert ola.mk ortaya 
atnuyoru:ı. naru. Dalluuılarm, nıhan 
ve manP.ın bh:lm için hl!A bir vatıut 
oldufuaa,, Balkula• clenlllncıe lıAIA 

Blzlm Balkanlara '*lfılıtnnm 181 
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b:yesi 

_İıı?iliz kuvvetleri Libya ara-
~ cbhili.-ıde mevfillcrini iyice 

~e et:ı1i.:; 'bulunuyorlar. Çöl· 
~ :ıpJan yıldırım taarruzu 
Jyalıdan~ri on üç g~n ka

,. "eçti. Bu taarruzu ynpanlar
ıı bazııarnu ibile hnyr .. ~" d·j. 

"1'en bu şa~ıla-cak h:ıı ekctin 
"affakıyetine amil olan l'l1-

laruan bazılarını takdir et
l §itndi mi.imkün olmu!jtur. 

r: -,ru.1atfakıyet sırrının iı.mille
. n en mW-.imlerinden biri hiç 
!>'.esiz ki 111criliz umumi ka
"t.~ın;n, ilk harekat p!fınının 

tıa tında gö3te .. -mi;J olcluğu iti
• Ve tniikemmeliy ttir. Hare
·t in1Hşaf ettikçe mc ·z"i ku-

11~cı. he:; e~erinin b ·· ~tcnniş 
.ı. 

" ~!arı ani karar ks bili) etlen 
:nut1.1.lmn.malıdır. 

ıtalyan ajaaıı 
mazeretler sayıp 

llö~Cyor 

İngiltere çok 
l<uvvet ll 

İngiliz 
bombardımancıla

rının akın ları 
Garbi A lmanyada 

mühim hedefler 
bombalandı halyanlar muazzam 

kuvvetlerle çarpı!}ıyorlar 
Londra, 20 ( A.A.) - Hava 

. nezaretinin tebliği: 
. Rom~. ~~ ( A . .4..) - Stefanı Dün gece havanın fenalığına 

ajansı bıldmyor_: . . I rağmen. hava kuvvetlerimiz. 
İtalyan şark ı~tıhbarat aJan- Rhur mıntakası ile Gavbi Al

sı, ~üy.ük Britnnya t~r~fırd3.n manya üzerinde birçok hrdefle
nrnl1Lelıf harp

1 
s~hal~rm.aıı ltal- re hücum etmislcrdir. Bu hedef 

ysıya ka~~ı t~ 1şıt cd·lmış ola~ ler meyanında ~sun'i petrol fab
l:~•'Ye+,erın loOO tayy.arc. 4.2::> ı rikaları, elektri ksantralları ve 
bın a~xer ve yarım_ mı_lyon t~.n bir demirvolu iltisak merkezi de 
hacmınde hı:rt> gemıl~~ınden ~u- vardır. Duisberg civarında iki 
r~kke~ ~~dugunu ~:sr;n etı;:c:••7· l;üyük yangın müşahade edilmiş. 
d.r. E>utun bu kU\' etler A .... d~nız tir. Kolonya civarında petrol de· 
saha~ında toplanmıştır. . polarında yangınlar çıkarılmış-
Brıtanya ordusu lngıltcrede, tır 

~~us.tı:alvada, Y;ni Zclanchı:da, Du~t-eldorf'da da birçok yan· 
Hı.ndısLanda ve ımparatorlugun , <>'Inlar çıktlrılmış ve tayyare da
saır ~ısımlarmda ~op _anm1: seç- 1 fi toplarının yerle~tirilmiş bu
me a,,kerlerden rnurekkeptır. Bu lundu,:11 mevziler bombardıman 

k 1 d.. b'" .. , 1 • , 
ra am ar uc;manın ~.'<' ı~~~·~ e<rlm~tir. 
~ıs:bette' gay~ctlt'r .g~tercl:'.~.~~ 1 Es~en'e b'ivük c~pta bombalar 
'~ ltal)an a~kerlerının b~:; ~k atıJm1~ \"<:" 4 infilak sada•n du
bır cesaretle ne kadar bayu~ yulrrıuc;tur. 
ku ~·etlerle h~rbetme~ ı:ıecbıı.~ı- • B...,r-~·d<ı b::ı.~ı hedeflere çok ~l
y:?t1nd~ kaldı ~ı:ıı sar:ı rı-en r:;us· ,,.., ı·· ~ n r iicıım edilmi!' ve bura-
t . c·· ·ı· ' 1 d .. ..... \~c ' 'l 
erı~·v.· o~~ı. ıa nut.rnnc.a a ~_,y- , da c;ok büyük bir yangı, miişa-
lendı31 sıuı bu ordunu~1 tet:hıza- j hndn edilmi~tir. 
tı r:eren te~1l"rn~ ''" a0ı1 ,: oslan- Diin ~a.hil servisine mensup 
berı <?emı'bı ~ frık:ıdan d~. n~m~k ~ay_\·arelerimiz, Le Touquet tay
su;e~ıyle .... 1n~ı1tc-~".0"'' 0 tııı~ ~r~l- yare me~·danı ile Cherbo•Jrg ci
~ı~tır: 1ın:1nrrılız Fr::ek•lının \'armdaki l\faupcıtus lu.v:ı mey
ı~~desıne .gore. bu .. t'"~ .'"at en d-ırımı muvaffakıvctle bornbıır
yuh:~k cınsten ~rnf:ellah. kıy- ı dı:ıınn etmişlerdir. 
rz:euı ta.ı:kla_: ve h77~t. İnP'ıltere- Bu harekata iştirak eden bil.· 
nın ~endı m~ıdnfaac:ıı wın n".~}ı aç tün tayvarelerimiz üslerine dön· 
oldu~ asrı toplardan murek- müşlerdir. 
keptır. 

-----~--

t "'U taaı.TUZU11 ilk sU:lıasını ha
ta başlamnad. a ti:-!t~ç haf

t\'\ el yapılmış elan keşif ta
ı<ı' n teŞkil etm~l:tcdir. 

l'ı ~a &ece devrıyclcrinin bazıla- Bir Je.pon a sker i heyeti 
1taıYan hatlarının gerisine üç Avrupaya geliyor 
a.ıı k mesafeiere kadar gfrmi- Tokyo, ~O (t1.A.) - Almön 
l'lı.uv::ı."fak olmuşlar ve hayati ve İtalyan ordularının daveti ii-

~"llı t zerine bir .Tapon askeri heyeti· 
· eti haiz m-ı.JCımat elde e · nin yakında Almanyaya ve !tal-
' erdir. Bazı devriyeler de çö- yaya. hHeket ede~ği bilcliril
tıyarak büyilk tehlikelere mektedir. 
g-erntlşic.r ve ltal.:anlnı m • Heyet halihazır haı binin ka

., il tarlrlarmı te. 'Jit etmis;ler- zandan tecrübeleti V'1rinde tet-
t kik edecektir. • • · · :i'bcia mev~iir~·n yakmla-

.. 

i :ı .ınayu ta:-lnla,.ın:n t"c-!J~t 
~tbniş olması, bu m~vkıe 

a ı taarnız ctmcı-te olan t an'·· 
~ :~...ı zayiat vs:ncdcn piya
'l de y:ı.rdımda bulı.nma..,1111 

•.ıı. eylcmi~tir. 

, ':.lah.ılli kın!'l:mdo. heyetlerinin 
i\ararlıırla hard·et etmeleri 
~arran.i'nin 1.aptınclan soma 

~ anııştır. O z ... r:mndıı.n itiba-
ll ~ ta çöl kuvvetleı i kuınan
"1 'I'üıngenerııl O'connor ol-
'·. uz~re bütün kumandanlar 

bilsiı ele alaraK seı i ve ha-
ctli • b 1 ''ararlar vennıye aş amı~-

r. lier mukr..vemet noktasr
tı 1.eınizlenmesini bckliyecek 

• d", zırhlı kuvvetler büyük 
e\·irıne hareketleri yaparak i-

İngiltereye dünkü 
tayya re hücumları 

hafif oldu 
Loııdra, 20 ( A.A.) - Hava ve 

da.lıili emnivet nezaretlerinin 
tebliğ: : · 

Bugün gündüz münferit u~an 
dlişman tayyar~lr.d bazı ufak fa
aliyette bulunmuştur. Bir bölge
ye birkaç bomba dü.ı:ımü~. pek az 
kişinin ölmesini ve yaralanma
sını ve binalard~ b , zı hrısarı mu. 
cip olmuştur. 

:f. • ~ 

l...<mdra, 20 ( A.A.) - Diin ~e
ce dü~man tayyarelerinin İngil
tere üzerindeki faaliyeti hafif 
olmu.'}tur. Fakat gecenin ilk 
saatlerinde başlıyan bu faaliyet 
~l!.P.-. ve cenubu Earkidn~ bir-
~~~mba atılnPştır. Hasar az, 
myiat pek az olmuştur. 

---~---
. Vaşington, 20 (A.A.) - Beyaz 

aaraym ml.sa!lri olan Holnntlıı vellah· 
dl,prenses Jull.ana, bu Rk~am Va§ing· 
tondan Nevyorka hareket etmiştir. 

• Berlin, <ıO (A . .A.) - Stefanl, Ye· 
nl $ovyet Rcfiı1 Vladmir Joı·jıc~·ıç De 
knnozof, dün Hltlere ıtimatn:ınıeslni 

verm~tır. Meras!tode hariciye nazırı 
ton Rlbentrop c:a .hazır bulunmuıtur. 

• V~ington, :o (A.A.) - Blrle,,lk 
Amerika harbiye nezareti, lngilterc· 
acn alman tisi.ere gonderilecck ola.o llk 
garnizonun, ikincikAnunun ilk günle· 
rinde Terre · Neuve'e hareket edece· 
ğinl bi!d.lrnıLştlr. Bu garnizonun mev· 
cudu gizli tutulmaktadır. 

• Helsink.I, 20 (A.A.) - Eaki Fin· 
lA.ndlya reisicumhuru Kalllo trenden 
inerken n1are,şal Mannerhayınm kolla 
rı arasına. dilşmtiş ve ölmüştUr. Yeni 
reisicumhur Rytl'nin eerefuıe hazırla· 
nan bütUn merasim lpllıl edılınlııtir. 

~ Prestoria 2\l (A.A.) - Belçika 
elçlllğinin bir tebliğinde, cenubı Afri· 

kada bulunan 1935 1941 kur'alı Betçi· 
kalılar askerliklerini yapmak Uzeıe 

&ilA.h altına çağnlmaktadır. 
• Boston. ZO (A.A.) - Bu sabah 

mahallt saatle ikiyi yirmi beş geçe 
Nevenglaııd hUkömetı dahilinde geniş 
bi.r mmtakayı Enrsan bir zelzele ol· 
muş ve binlerce kişi ya taklarından 
fırlıyarak gecelik kıyafctıerlle eolmk· 
lnra döktilmilştUr. Ciddi hasar yok· 
tur. 

• Lizbon, 20 (A.A. l - D.N.B. Ha· 
len !spanyada bulunan sn.bık Ro· 
manya kralı bugUn veya yarın Liz· 
bone. gelecektir. Ka.rol!ln Amerlkaya 
ı:itmek niyetinde olduğu söylenmekte· 
dir. 

Loyd Corcun nutku: 

italyanlara nefes 
aldırmadan 
vurahm 1 

"Şarki A kd enizde 
kuvvetli bir Y unanis· 
tanın bulunması 

menfaatimizedir.,, 

Londra, fO ( A.A.) - Dün A
vam Kamarasında Başvekil Çör
c;ilden sonra söz alan Lloyd 
George, İtalyanları nefes aldır
madan vurmak lüzumunu kay
detmis ve demiştir ki: 
"- E.~er İtalyan lara karşı 

harbi fliddetle sürdürürsek im
kanlarimız fevkalade artacaktır. 
Haı·bi istemiyen milletini teşvik 
için diktatörÜn elinde mağlubi
vetlerin hicabından başka bir 
.Şey yoktur. ).!illeti daha fazla i
Jeri süremez. Düşmanı bütün 
kaynaklarımızla vuruyoruz. Dar 
belerimize dayanamıyacaktır." 

Lloyd George, Yunanistan 
hakkında beslediği itimadı teba
rüz ettirerek de şunları söyle
mic:tir: 

''- Yunanlı, şimdi olduğu gi
bi. davasının d:)ğruluğuna ken
disini idare edenlere imanı olur
sa. iyi bir asker birinci sınıf bir 
muhariptir. 

Şarki Akdenizde kuvvetli bir 
1 Ymıanistanm bulunması, mede

niyetin ve İngiliz imparatorlu
ğunun menfaati icabından oldu
ğuna inandım ve bugün <le inanı
yorum. 1914 - 1918 harbinde de 
Yunanlılar Selanik cephesinde 
bazı müttefiklerimizden da.ha iyi 
harp etmişler ve birinci derecede 
olan askeri liyakatla.ndır .ki kıs
men Bulgar ordusunun yıkılma
sını intaç etmiştir. YunanisLın 
göstermiştir ki hem kafa.qı ile, 
hem de cesareti ile yenebilir. 
Bunu yapmakta devam edecek
tir.'' 

Lord llalllalrı 

Vaşington elçisi mi 
olacak? 

Londra, 20 ( A.A.) - Röyte
r~n diplomatik muhabiri yazı
yor : 

Londrada iyi haber ala.n mah
fillerde İngilterenin Vaşington 
büyük elçiliği için halen ciddi 
surette ismi geı:;en zat, Lord Ha
lifax' dır. Evvelce Hindistan u
mumi valiliğinde ibulunmuş o
lan ve epey senedir hariciye na
zırlığını yapmakta bulunan Lord 
Halifax büvük hükumet tecrü
besine maliktir ve Vaşingtona 
bütün harp Ya?.!yeti hakkında 
g<'niş malılmat ile gitmiş ola
caktır. 

Eğer Lord Halüax, lngiltere
nin Vaşington büyük elçiliği va
zifesini kabul ederse, bittabi ka
binede bazı değişiklikler olacak 
ve Lloyd George'in devlet nazrrı 
.sıfatiyle harp kabinesine girme
si de siyasi mahfillerde fazla 
.sürprizle karşılanmıyacaktır. 

• ,. •• .. ~, • { ' 4 
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Bir Uldr 
(Bir Harbiye • Ak'W'ay araba.· 

••··· Saat 4,30 • 5. TrkJım tddnn: 
BUotd (Şebeke t diyen bir • tl'-

teriye) - Pasonuzu göreyim. 
Müı:tcrl (kıpırdayacak halde ol· 

madığı için ewelce hazırladığı bir 
l.lnıyı güc;Jükle uzatarak) Harbiye· 
de inecr~m, loprrdaıtaca.k ha.Hm 
yok .. Biraz 
rim. Kes bileti sen. 

Bilet~! - Görml"den kecoıemMD. 
Bir başkası - Oğlum, Harbiye

ye gidN'ekmlş işte .•. Kes de sonra 
~örürsünl 

(Bllet('i bileti k~er ; l'erir. Fa... 
kat paranın üstünü ,·ermeye y&· 
na. maz... ı·ana_şınaz değil, yana· 
~amaz. ) 

Müştf'rl - Hani paranın üstü! 
Blletd - Kıpırdanacak halim 

yok, nııınl vereyim! 
:.\lüşt<•ri - Bend(>n p&-'IOyu iste. 

me .. ini bltiyordun ya... İş kendine 

geHnc,p, değişiveriyor dem"' 1 
Bir ba<;ka~ıı - Hııydi ('Ok etme

yin, ödestlniz. 

Biraz öt~e, bu konqmaya lnı. 
lak misafirli~ri (>den üç arlaulıt§tan 
hiri: 

- Bilmem bu tranr•ay lşt nuıl 

düzeltilecek. Gazetede elmdum. 
Tramvay azlığına çare aranıyor

muş, durak yerleri azaltıln.Mk, be.· 

ıı seferler blrl~eooknrlş ae 
derıılnT 

- Ben bununla da. kabil .._,.._ 

cağı fikrind(>')im. 

- Bana öyle geliyor ki ~k de
ğil~ de ~ine fayda~ı dokunur. Me., 
selA benim a.1ihma. bir şey geldl •• 
Oazcteye hlldll"'licm yazar mı aca· 
ha, diye de düşünmedim dejll . 

- :Seymi o? 
- Şu Şişli • Tünel, 1'1~ka . Tü-

nel, Bilmem nere • Tünl'l tram· 
vııy la rma. })('nce hiç lüzum yok l 

- :Soorn? 
- Neden olacak, Altıncı dalro 

lb Tünel arasmd&Jd m~afe ne 
kadarcık yer. Tepeba'rndaa da 
Tilncl • Galata§tlray arasma gf".Çl. 
'erecek hirçok yol ,-ar. Tiuf'le ft• 
liyen bütün ara.b:ı.lan hiç olmazaa 

Erninönüne kadar .i5Ietnıclt 
- Fena bir fiklr değil hant_ 

Eu &ıkı::ık zamanda blrc;oklarnnm 

't'\·indlrir. 
BURHA,.."'ııi IlURÇAK 

Namık Kemalin 68 
sene evvel çıkan 

bir makalesi 
"Biz ne bedbaht milletiz ki içimizde muke.ddeı 
h:Idiği fikir uğruna canını değil m enfaatin i fed3 

edebilecek elli kişi bulunmuyor,, 
100 üncü <loj;'uı.ı .ulı kutlanruaau müıı:ıschı'tllc büytlk '"at.an ~:ıl!i ~:ı.mıı. 

l\f'malln 11!72 de Hacliluı gazı-teıılnln 2~ lklıı<'itf':ri.a tarihli nush;ı9ınd:ı ın 
ti,ar ı-tmtş bir mP.kalP.!>lni :ı!;tllğıya nakl,.tliyorıız: 

.Memleketimizde Sultanahmet 
meydanı vakasr efkar.ı hürriyyet 
ta.rihinin ~elhi olduğu gı.inden beri 
&hlAk-ı siyuiyyemiz bir derecede 
mtişevveş olmuş ki memleketimiz
de, ashabı hamiyyet görüyoruz: 
Kendinden büyük bir sa.bibi ha· 
miyyetin huzurunda bir diğer sa. 

Aı>habı hamiyyet 
Ra.sgeldiği müıstaiUcre: 

görüyorıı.ı: 

- Efendim, bu yolun neticesi 
~rkrnaz. B!z bir kere lazım o!an 
dereceye vasıl olalım; hami yetimiz 

varsa o vakit gösteririz. ~ka 
türlü çare yoktur. İptida derepi.n 
önüne scd çekilmeye muktedir ol· 

hibi hamiyyetin sözü açılır da malı da, sonra de~irmen yıı.pnuya 
"O adam filan fiilinde veya filan çalışmalı! Aksi halde sel hepimi. 
fikrinde muhtıydır" sözünii işitir u götürUr. 
işitmez: Yolunda, fakat başka tarz ve 

- Evet, biçarenin hüsn-1 niyye. şekilde yine birçok he:eyan söy. 
tine diyecek yoks:ı da fikri yan- lerler; halta bu fikri kabul etmi. 
hfŞ, kendi cahil! Bahusus, lıer ne
dense efendimizin kadr'i nlilerini 
bilememiş. tnşaallah. sayei devle. 
tini7.de terbiye görilr ! ., 

Gibi ağzından döklile döküle bir 
taknn lakırdı söyler. Odadan dı. 

şan çıkar. Kendi fikrine muvafık 
birtakım adamlara: 

- Süphanallah ! Acajp hallere 
uğradık! Kendi fikrimizde bildiği

miz zevata da bir mesned gördük· 
çe hoşuna gidecek lakırdılar 11öy
lemcye mecbur oluyoruz. Alılıi.kı. 

mız bozulmw:ı. Halimiz nereye va. 
racıık? Eyvah, eyvah! 

Gibi birçok koca.kan feryatları
na başlar . 

yenler indlerinde ya a'kal-i nA!I, ya 
cbleh·i nasdrr. 

A'kaJ·i nAı:ıdrr: Eğer· kendinden 
büyükse; ebleh.i niısdrr: E~er 

kendinden küçükse ... 
Menfaatperestler goruyoruz: 

tuttuğu rn~leği bahis ve teredıfüd 
mevküne ıbile k~urmak istemez. 
Buna dair bir .kelime i .. itir işitmez 
işmi;zaza başlar, bumu.Qdan d~n 
bin pnrca. olur. 

Menfaatperestler gö:-liyonu:: 
Herhangi bir fiili eorulsa elini u. 
ğuşturur, ~uratmı buruşturur: 

- Ben ne yarıabilirim? Vakit 
böyle icap ediyor. Allah cannnı al

(Devamı 7 incide) 

~ :lenıeıerine devam etmişlerdir. 
lıt ~teınadi tayyare bombardı
b atııarına. maruz bulunan ve 
ıı~~llla u~"adığı için kuvveima
~ "i:vesi kırılmış olan İtalyan 
lh~etıeri, geril~in de kesil
."§ Oldu... bilA.;..';; cihetle yer ~~ gunu ~~ 

teslim olınıya. lbaşla.mıştrr. Fi.Iha.kik& (Akşehir) cephesinde BOY OK HiKAYE 4 Yazan: İLHAN T A RUS Birden dclışetle geriye döndüğü : 
mil ve yengemin kollarına atıldı • 
ğnnr hatırlıyorum. Gözlerimi aç • 
tığnn uımnn artık oda kapı:m ka_ 
panmıştı. B~ ucumda ab!am kıs 

kıs gülüyordu ve yengem, parmak 
tarının arasında küçilk bir şise, 
endişeli gözlerle ytiztimc hakıyo't

du. "Adam! .Adam!,. diye s:ıyık • 
ladığnnı bugün hatırlryoıum. Za • 
ten o gün de sa),kladığm.ı pek iı.. 

lii anlıyordum. Fakat yine de 
''Adam! Adam!,, diye mırıldan -
maktan kendimi alamıyordum. 

\·engem Iamb:ıyı tekrar yaktı ve: 

SEK RET ER düşmanlar olduğunu, onlarla har· 
~::=======~=======I bet:tiğimisi, Niğdeden taburlarla 

2agrepte 
Bir hırvat gazetesi 

idarehanesine 
!~ı bomba atıldı 

Zav 
~Ja 9Tep, 20 (A.A.) - D. N. B. 

~tıslllnı muha:biri bildirivor: 
lıdaşvekil muavini Maçek tara
~~ idare edilen Hırvat çiftçi 
~ tsınin n:ı.'>iri efkarı J{rva tski 

':Itik ıga.z~'"si idarehanesine 
a ~ ıki bomba atılmıştrr. N'lühim 
~r olmuş ve bl.itün camlar kı· 

'lU Ii!;ır. İdarehane ya.kinmda. 
l'lıı Unan iki ev de hasara. uğra
"a m.ır. Faillerin sağ cenah Hır
~ı t tnuhnlefet partisine mensup 

Uklan zanncdılmektedır. 

1 • llernn 20 c A A l - Stefanı. Baa· 
rı t n · "' rıkı plyıısaya 

1 ı'll ol n ı .ı ı.ıılt1.ıum idam edil· 
.lir ,,. 

asker gittiğini, mızıkaların çalın . 
dığmı ve kırınw bayrağmıızm en 

önde giden,uzun boylu, iriyan, 
llS&n giblmr askerin elinde dal. 
galandığı:Ôi; sonra baba.mm ıı.skeı
lere sandtklarla sigara, tütün da. • 
ğrtt.İğmr biliyordum. Evintizt! her 
gece lba.bamın arkadaşı olan zabit. 
ler gelirler; misdir odasında sa. 
bahlara kada'r oturup konuşurlar, 

ild üç sefer semaveri kızdırıp çay 
pişirirler, iç~rlı>rdi. Annemin boy

nıında dört tane lıe!fibirük vıu-dı 

ki bir gün b:ıbaın onhn istemi§; 
kırmızı kordeHi.sı ile bir kağıda sar 
mı.ş ve alıp götilnnilştü, Sonradan 
ağa.oo:;im bana beşlbirliklerin &s • 
kerlere ekmek, et, soğan filnn al. 
ması kin toJ>Çu kumandam Saıni 

beye Yerildiğini ııöylPmi!;!ti. ~ami 

bey k:ıpı l:arııı komşumuzdu. K:ırı. 

sı, ço~ukları filan yoktu ama, e· 
vinde bir stirü zabitler, Mkerler 

KAVRULAN ADAM 
vardı. Mektepten dönU!!te her gün 
beni pencereden ça.ğtnr, masuı · 
nm .da ka?tısına otnrtur. 
sonra askerlerden birine emir ve. 
rerek: ' 'Efendiye bir limonata. ge. 
tir!,. derdi. Söz arasında ş.i.mdi 

Sami bey amcanın limonata.smı 

hatırlamak ne iyi oldu. Zavallı 

Sa.mi bey amca! Çizmeleriyle ince
cik b6.ealtlarmm arasm:ı bazan bir 
bacağmu sok.a.rdl:m. Fera.h ferah 
gi?·erdi. Her yemek vakti ~nüne 
bir dillin ekmekk bir çay tabağı 

reçel ve bir damlacık tereyağı ko 
yarlardı. Onunltı. doyıırdı. 

"Bak, dertli, sen bu kadarcık 

~eyle doyar mrsm? Ben doyuyo . 
rum işte ... ., 

Sami beyi Niğdeden başka yere 
tayin ettiler. Yine günün bir.inde 
ba.bam akşam tizeri adeti 
veçhile pencerenin önüne oturup 
kahve ıekeriylc konyak içerken 
nğlamağa başladı. Annem telaş • 
lanmıştı: ''Yahu, ne var, söylese· 
ne bana da ... ,, 

"Bizim koca Sami gitti!,, 
Annem de ağlamıştı ve ben i· 

çimd~ yemek yemiyen ftdamrn 
hali budur, diye dilşümnUşt\Sn. 

sonra İbrahlınden korkarak kaçan 
bu dilşmanlar kimlerdi? 

Yengem kapıyı açarak: 
''İbrahim,. diye seslendi. 
Ve geri geri çekilerek kapıdan 

mümkün flldu~ kadar uzal.-ta dur 
du, bekledi. Ablam saçlarmr bir 
ha,·lu ile örttü, yatak dolabının 
önüne gitti. O suretle durdu ki 
kapıya gelen, hatta içeriye bir a· 
dnn atan bir yabancı, onu göre • 

mezdi. 
Biraz sonra merdi,·enlerde bir 

ayak se!li belird.i. İbrahimi ben 
de merakla bekliyordum : Bu ne 

Ne söylilyordum? Evet, bu düş. bilyük, ne kahraman bir adam ol. 
manlar kimdi? Konyanm ortasm • malıydı ki yalnız se!:iyle kapının 

da, geceyansı rokaklarda at k~· dı.~mdaki düşmanları kaçırmıştı. 

Hey gidi Sami Bey amca ' .. Hey 
gidi aslan! ... 

"' . . 
~~ e ~ a!Mlmm k~ı YW'&nı .. __ Ka_ pmm ağzında dunnu.vtum: 

"Adam gitti, dedi, korkma yav
rucuğum ... Of, bittim a dostlar. Ar 
tık dermannn kalmadı!" • 

Ben ona bakmıyordum. Gözle ~ 

rimln önünde İbrahimin o dağ gi. 
bi bUyUk, yUksck, korkunç haya • 
li dimdik duruyordu. ômrUmde bit 

kadar iri, bu kadar uzun adam 
gtmnentlştlm: 

Dö~emeyi sarsara.k bize doğnı 
yilrUmtlitU., ( ..Devczm& t1aT) 
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an a Ya an llarbl 

Fransa yolile 

i~aly"~va ask r 
gönder J~ 3Kmış 

<&~ tarafı l m·ido) 
cesi.ııde yeni !tratejik mevziler it· 
gal et.tik. lta\y nlardan alınan bir 
çok t-stı'l r anısında bir albay da 
v:ıruır. r.!imize ı;.:c;~.:t gan::nctkr 
aı.ısmeı bl~ mi.lb :cun.-ıt 'e top. 
ıor mevcuttur. 

Tı.~ .. :U.... - ·.; ~i T:;.HJ l.YE:Sl 

l.ondra, 21 <A. A.) - 'rc!e.,;z. 
yon mUtehaesısı İngiliz Daird 
renkli televiz. 'On y:ıprlm,ıı,srna mü· 
sait blr U!ul kf'~fctmi fr. 

(lh'> tarafı 1 ncido) 
hııy:ıti 'ıir ınııe limanı olnn Avlon. 
~ :l\ ı a ;ır bit· bombardıman nlt.ln: 
almıştır. Yüksek in.filiı.kh gü leı • 
!erden 100 t~n. ka.d3r atıımı,.tır. 
mitil l bu lı:ırcJ at f'Snnsmcla dilı: . 
m~rıın hiçbir mukavemetine te".'I. 
düf cdihnemtştır. 

·~ .. 
Ut. j ;,• 1 r ,pt 

. ~Iünakwnt vel:ıli Ceviet Ke.. 115.t v ... kili Cevdet Keriın ~ 
rım fnc ... dnyı dün, y nın"'a r:-.ıu- buradan dön 'ftinde (ieııtlt 
taka liman r~isi Refik Ayantur 1 de tevakkuf ederek aevıct töi:" 
olJuğu lm!<Jc Silivriye gid rek yollarının Eski.,ehir cer ~ 
rıhtım ve mendirek inırıatı'll Jerlııi ziya.ret ve tedkik ~ 
tedkik etmiştir. Sant 18 de S~- tir. Cevdet Kori!l'l tnced8~,rt~ 
livridcn dönen vekil, burada da knradan sonra Siva.sa ~ ,-oı· 
hnva is~aı:ı~onuı:ıu, pistleri göz. ve Sivastaki devle~. deı1J.I~ f' 
den geçırmış, İstasyon müdtlrü tarının büyük cer atölye! 
Abdullah Bülbülden izahat al. zeccktir. ınit ""' 
n:.ıştır. Genişleyen devlet de .,: ı-

Londrcı, .. O ( A.A.) - Müsta· 
kil Fransız ajansı hildiriyor: 

D4ily Teleo-raph ga~te .. inin 
eski Paris m ıhabirine gö"1: Al
many'l Fransa yoluyi1 1talyay.ı. 
Alman kıtaatı -;öndernıek kara· 
nnı vcrmi~tir. 

TAlıt~ıumı\'. J,:TTl 
Londta, 21 (A. A.) - B. S. C: 
Arnavutluk cephesinden gelen 

he.bcr?ere g6?e halyanlar Tuped...., 
lcnlc füşul'ayı tahliye etmiı.l rdir. 
Avlon.Y~Ul İngiliz filoau tuoJm· 
dan bomb<4rdunanı ®ben Atmada 
l;ı iyUk bir memnuniyet uyand:ımHı. 
tır. 

Gaı"'tecilor önünde keşfinin 
tatbikatın: gÖ"teren B1ird, 75 
e.ant!metre uzu.'lluğwıda ve 60 
santimetre geruııliğindc bir tell' • 
v'zyon aynnsı üzeri\ldc, cjvarcla 
bulunı:ın bir atüdyodan verilen re 
sixnlE.ri ta.bii r~nklerilc aksettirmiş. 
tir. 

HAD1SE:"'t~ EHEMM1YET1 

Dmulr~. 20 (A.A.) ~ Röyte
rin denİ6cilik muhabiri yaz!yor: 

Londra dipJomat;k "na!tfil~. 
rinden öürenildiğine nazaran. 
Fransanın isrral altında bulunaı. 
kısmındnki Alman krtaatmdan 
bir kı mm:n i<-~al altmda bn
lunmıyan kısmından ge<_:irilerek 
İtalyava nakli rususunun · 
men umumt sulh muahedes':r.e 
konulması hakkında mareşal Pe
ten1e bir anla:,.-maya varılaroadt
ğrrdan Hitler Alman krtaatını 
Fraıı:::ızlarm rnfuı.aatlesi olmada.n 
bu tcP:ır 'tl-ırdan scçirmeyc ka· 
rar venni tir. 

M ıv.ıa;BEI.ERt~ TAFS1I:.ATl 
Atin ı, 2;1 ( •• A.) -~ l .;>s.ni bir 

Yunan sözcüsü clün ııkşaro unları 
bılcilrn.ıl~~lr: 

Arnavutl~k hı,ıdudunWl şark sa· 
bili mıntnl:n~ndn 1talvan kıtaatı 
Porto • Palermon körf~zl yanında
ki rcevzileri terkederek şimale 
Hinı:ı.raya doğTu kaçmışlardır. 

H'ar,r dolay121le mer'f olan ni · 
z~l1'.r'Oı ıııuhalli' ha.rC'lı:Ct etmem~ 
olmal: iç'n CE:'reyan telden nnkle. 
d1\mi,"}tir. 

tn~iliz harp gemilerinin Adri
ya tik denizine girebilmiş olma
ları ltalyaya yeni blr bUyi.!k dar· 
beni)l indirilmiş bulunması de
mektir. Harp, bu suretle, ltalya
nm ~iğinc katlar götürülml•s ve 
lt .. lyanrı Arnavutlukla b-~tün 
mUn:ı.kaH'lt yollarının tP.aITuza 

Ö~-rendiğunize göre, münnka- !arı r;ebekesi içinde varif ~ 
hemmiyeti gittikçe a..:,tan1d- lB 

Krtantın nakline ait hanrlır:
lr r i'· ...... ı e~flmişt· . Kıtutm 
Borclou;· nımta:msmdan a -rı1mı· 
ya fımade bı,ıundukları söy en· 
mek«··dir. ~::ın Z't.J'l'l"rtı..,,.,ı~ tıı'ı: .. i· 
ye ermen bu ·rtaat halen Poitou. 
da"l itib"rPn İspanvol hududuna 
k.sıd~r E:!l~il bovıındnki mıntal:a
da hulunmnktadır. Bu kıtaat 
§İmdiye kadar İfpanyada hare
kata geçmek veya PortP.kize kar· 
6I kullanılmak tize .. e ihtiy3tta 
bulundurulmu~ da Hitler İtal
yadakl vaziyetin vehamet ke8-
betmesi ÜT.erine Jıun 1 arı 1talyaya 
göndermiye karar vermiştir. 

Almanyada bulunan kuvvet . 
!erden gönderileGek yerde Fran
sa•fa bulunıı.n Alman kıtnatımn 
gönderilmesi Framnz demiryolu 
6e-be1·c-sinin Alman demlryolu 
§eb<>krFin<ien daha müsait bu -
lunduğu ve Akdenize giden yo
lun da~lı.k mmtakadan g~tiği 
suretiyle izah edilmektedir. 

Bundan maada bu yol Marsit
yada.n Cenovaya kadar uzamak
tadır. 

Borde.,.ux'dan ild yoldan isti
fade edilir: 

Bunlardan biri Perigneux ve
ya Angouleme'den, Lmim~·· 
den, Lvon'dan \'e Modane'den 
ge"~rek Torinoya gider. 

İkincisi Tolulouse. Marsilya 
ve Vintimille'den geçerek Ceno
vava gider. 

ltalyanm bu lkl ~hrinde bıu
lundurulaco k Alman kuvvetleri 
biltün imalŞi İtalyan sanayiinin 
kontrolünti temin edebil~ektir. 

Alma rtiesasmm şahsi menf11-
atleri ve planlan doh'-'l. 'vf P. 

Bitlerin İsvicrenin bitarafl ~na 
Tia •et eti..,,,,..;: s nılmaktadrr. 

asallı 

.vıaı rı 

1 
uğratılabileceği halen sabit ol
muştur. 

İngiliz deniz kuvvetleri. düş-
Merkez mıntaknşında Tepedelen 

c'vannda yakından sık!ljtrrılan 1 . 
talyanlar şandl rlcat halindedir. 1· 
lcrl"'meğe dcvar.ı eden Yunanlılar 
bunları wip e ektedir. Tepede· 
lenin y&l:inincle ıı:ı.Utln.ı bU' Us teş. 
kil eden Kis:.ıra'nm civarında, çok 
şiddetli mukavemet gösterdikten 
sonra bir İtalyan mU!rezesl geri 
<;~kilmeğe icbar ed imiştir. Şimdi 

Yunan topçusu Kisurayı dö\"ınek· 

Lımanda ıki 
kaza oıdu Fi:ıt müı·akabo komisyonunun manm hiç bir mukavemeti ile 

makara S:ltıŞ fiaüarını tcsbit et- karşılaşmamıc::tır. Bundan şu 11e-

tiğini yazmıştlk. Buna gôre tice çıkarılabilir ki. düşman. ~..... 0 .. . d .x...... 
· . .' niz cüzütamlarından bir ka,.ı bu un gece ynnsına oc;1·u, 

15.5 metrel.k sıyah ve bwy..ız tu . d b 1 rd . · l.. , Hikmet adında bir motör Kadı 
felılı makaraların 1 muna.ralısı ı . rmc kte • b. 1 d • köy önlerinde kaya,~a vurmuş 

· o 1 cıvar a u unuvo u ıse. mnıa· . 
''3 

40 
c.. 1 8 ~ 24 reı.;e ve ı n ır rnre aııa " , 

.. • - w numara.ı~ı .'D'. • nu kacınm:"tır. Deniz hava. krvvet· j tehlike gcçirdiflini anlayan kap-
marahsı H kum~. zıncırlı sıyah lel"~nin ,arantoye yaptıfiı hü- tan etraftan imdad istemeye ba§ 
ve beyaz maka.ralc:rdan 180 nıeL cumdıın sonra, Adrivatikte ltal- lamıştır. 
reUk 16 - 20 numaralı 20 kuruş yan zırhlılanna rastlanması bek- Liman ve emniyet beşinci f'U. 

ve ~~ • 50 numal;'alılar. 18, ~n~li lenmi~~o~. fakat ~azı hafif lta.1 - be memurları derhal, vaka ye
len ıse 18 olarak tesbıt edilnu~ yan :uzu.tamı.~~ ~~e karşılanma- rine yetişmişlerdir. Yapılan tah 
Ur. sı m.l~mkün goruluyordu._ . kikat neticesinde Hikmet nıotö. 

tedir. 
Şimalde Ywuuı ilerleyişi çok 

mühim olmuş ve İtalyanlar çok a. 
ğır za)int "'ermişlerdir. 10 köy iş· 
gal edi'ml§ ve civar tepelerde bir 
çok ftalyan askeri ceeetlcri bulun- AfrJJıada b&rp 
muştur. (B~ tarnfı 1 ocldc) 

Daha şimalde bir Yun.an devri. Libyada. Bardiya limanı etrafın
ye kolu kendisine adetçe on defa da. lngiliz muhasara çemberi, 
yük~k olan l:SO er ve bir ııubav- i<ld tr b. tt d lm kta 
dan mürekkep bir İtalv. an kolu~u ş e 1 ır sure e ara a -

dtr. Marer-ıal Grazvani'nin Bar-
sanruıtır. diya<la mahsur buİunan !ta.lyan 

Yunan sözcUsU, dil~manın hü • ttimenlerine yardım göndereceği 
tün mukabil taarruz tef}Chbüsleri· 
ni kıran ve müstahkem mevkiler- hakkında hiç bir alamet yoktur. 
de taze kuvvetler almalarma rağ. GRAZY AN1'NİN GAYRETİ 
men ınUe=ısir bir surette mukave • Kahire, !1 (A.A.) - Öğrenil-
mctine mani olan Yunan kıtaatı . diğlne göre Mareşal Grazyani, 
nm teşchbtlıı f'krlnl \'e l:uvvC'ima· Libya.nın dahilinde 200.000 kişi
neviyesini tc-baliiz ettirnılıtir. lik bir ordu toplamakla me§-
İtalyanlarm şiddetli soğuklar guldür. 

yüzilnden d!! zayiatı çok mtlhim CEPHEN!N v AZ!YETI 
olmuştur. Kahire, 20 ( A.A.) - Bu akşam 

Haber alındığına göre, Yunan buraya ıelen haberlere göre, Bar
makamatı merkez mij'ltakasmdaki diya etrafında faaliyette bulunan 
vaziy·eti çok memnuniyet vertd ~e- lngilız motorlu ctizıt~lan, takri
Jakkl etmektedir. Kisura civarın - ben 24 kilometre uzunluğunda bir 
daki tepelerden Yunan bataryala · kavi halinde limanın etrafını ku
rının ttalyaı_ııaz:a nit tabii ı:nUştah. satan 1talvan müdafaalarının ba. 
kem mevzılen bombardı:rr.anları •. • h' = d ğ ·ı ı kt d' 
"Ok mi' a•ı" im t ... H' ı' • rıcı mu ıtıne o •ru ı er eme e ır. ,. H'"" r o uş u.. ımara c 1 l\" h ed"l . 1 l 1 "ermd11. cerPven !'tmeltt~ olan mu ' er .. ~u asara .,. ı mı~. o an ta yan 
harebelerin, bu ehri almaktan far. garnızom~ .. tngı ız ve ımpara!orluk 
ıa. Av on.vafl' (iden bUyük !\Shll ~uwetlennın hU.~mlarma şıddet
yoluna hakim tepelcr'n i~ı:ı.linı 1ı m~kav~et gosterrnl.'kte devam 
matıµ' bulund~·ıı zannedilme!<te • etm~.,tedır. • 
dir. Yunan ilerle'ıi"fnl gerfütirmek !NG1L1Z DONANMASININ 
için bütUn gayretlerini sarfetmPk· YARDIMI .. 
te olan !~lyanlar mllhim bir köp. Londrrı, 20 ( A.A.) - 1n.gılız 
rUyU atnmdardır. matbuatının bildirdiğine göre, 

Dıger taraftan, Akdenız fılosu .. .. M"h .. rd sah·ıı · .;s 

başkumandanmm, cüzütamları - runun u u ar ı. erınııen 
nı hiç bir zayiat vermeden Av _ 80 n:et~e ~t~dar açıktakı ka~·ala 
lonyayı ağır bir bombardımana ra bındırdıgı ~nla-:ılmıştır. lm: 
tii:bi tutacak bir vaziyete koya- dad kuvvetlerı k pt n Kadrı 
bilmiş olması çok ı:ıaya.nı dikkat- .Azbeki muhakkak .bir ölı.imden 
tir. Sanıldığına göre, Taranto- kurtarmışlardır 
dan kovulan ve Napolide yeni- Bundan başka dün gece Ku. 
den bombalanan İtalyanlar fi. ruçeşme önlerinde de bir deniz 
~?!arını barındırmak için yeni kazası olmuştur. Kaza, kaplnn 
usıe: ar.am1cıl~rd1~. . . . vapurunun, gaz yüklü Zafer mo. 
. Şım~ı. Adrıyatık .oenızı İngı· törüne çarpmnsmdan ileri gel. 
lız denız kuvvetlerıne açılmış miştir. Vaka şöyle olmuştur: 
bulunr~~a?ır .. Bu sebepten d<: Karatleniz, Ereğli limanına 
lavı muhım mkışaflar beklenebı- bag·ıı Zaf t'• .. ş l 1. 
1 

. er mo oru, e .unı· 
rı. ·d 1000 Adriyatik denizini kapayan panyasına aı . tenek0 ~az, 

ve l.tı.giliz zırhlıları taraimdan 5?0 teneke benz~~· ~?, ~?ed ~e_:ı. 
geçilmi~ olan Otranto boğazı, an- zın ve gaz varilı yur;lu ohugu 
cak 65 kilometre genişliğinde- halde Kuruçe§me önlerinde du
dir. Bari, takriben 162 kilomte- rurken Ereğliden kömür yUklii 
re şimalde ve karşı ım.hilde Dra~· olarak gelen ve yanMmak isti
dan da 8.§ağı yukarı nyn~ mesa- yen Mehmed kaptanın idaresin. 
f~e pulunmaktadır. !ngıl!z ge- deki Kaplan vapurunun sade. 
mılen: ~a.ptıklan b.u ~a.r~Kett~; mesine uğramıştır. Çarpma n6 ti 
~usolını ı;ın Ç~~.de.fa gı;ılme~ ce inde motör parçalanmış, ha. 
dıye tavsıf ettıgı bır denızde bır mules· a · d .. l .. 1 ··r-4-u D" 
kaçbin mil murabbaı bir mesafe .. 1 cnızc 0 m mu!i.. r. <>-
içinde dolaşnµşlardır. Mu~olini- kul:n h~muleden. 921 gaz tene. 
nin Arnavutluğu işgalinin $ebep- kosı, 20 aded varıl ~ıknrılmıştır. 
lerinden ibir tanesi. muhakkak 578 teneke ile 50varıl suhrm ce 
ki, heme hemen dahili bir deniz reyanına 'kapılarak kaybolmuş. 
mahiyeti arı.eden bu denizin iki tur. Aramalara devam edilmek. 
sahilinde de üslere sa:1ip olmak te<iir. 
ve bu suretle bu denizin tam 
kontrolUnU elde eylemekti. 

lNGİLlZ DENfZALTISlNTN 
FAAL!YETl ıılnemnsmı1a 

Ş~alde ceplıenin öteJtj bqmdıı İngiliz kıtalan Ilardiyanrn dı§ 
kar ,.e &rs iaıe işlerini güçleştir • müdafaa hatlarını zorlamışlar -
mektectir. Hava şartları rfolayısi · dır. Liman, de."lizden İngiliz filo· 
le İtalyan tayyareleri faaliyette sunun taaJTuvma ıığramakta ve Londra. 20 ( A.A.) - Amir~l-

[l'e\·k ıllidc mıl\affpklyf'tle dP.vnm 
ctmı>kte olırn 

bulun~amakta•Jtr.' ta_uvarelcr tarafından• bombar- lik dairesinin tebliği: 
CBa.5 ta.rafı l ndde) u lnailiz Friıın+ denizaltı "('Tr;"i 

dı~ L' d h eke•-'- d c::tmaı bö1"etıiııde Yunanlıların dnnan edilmoktedir. .. " •• r EMİL JANNiNGS'tn 
µ, ıman a ar ı..ouo uran "" o.e. ccmtbi l+-n},.,·a. sftı..ı'Jlerı' a~•kl"r·n-

F a f·ı Al ı · ·-· li cesaretleri. merlc~ mmt3kaeında . w." ~u • r nsu ı osu manya çın """.ıı · tNG!LlZ TEBLİG1 da ltaluan denı'z n-ıijn<>k<> ·ın· t•r.1 
ke teı;kil t '- ukab·ı A! lti muvaffakıyet haherleri üz"rine J " • ' , • .., .,. e memes.ue m 1 • • K-ı.~re "0 (" " ) O t.. kar"'ı IDU\'affakı\•0tle faa.ıı·" tt"' 
n'ka s·•!armda da Alm"'"'"'ay b'r kat daha artmu:trr. Son 48 sa· ....,... , ""' n.n. - • .. ~ ,, .. ,, ~ 

" -" a mu- .,. eft 1• I ·1· k tl · t bulunmaktadır. · . hasmı bir Fransız filosunun mev - at Ismde bu krtnlıı.r ıırk sık taarru. if"'lr"' nın ız uvvc erı umıım 
eudlyeti 1tnlya için ve dolayı.sile u ge~lcrdlr. İki mUhim tepe karani.Jı tnrafmda..'1 ne~redilen 13 - 14 l{anumıevvel ırecec:i, 
Almru:ıva ieln bir tehlike te3kil e. daha işgal edilml§tir. Bu tt'pe'el"" rc0 mi tebliğ: Friant denizaltısı, Spartivcnto 
d~cekfr. den biri Ostroviça f'lilıille!inln öte. Mısırda: Ba.rdiva civarında burnu acıklannda ağır vültlü in-

HiU"rln Fransa:;a değqıtirllmlş ki yUzUnde bulunmaktadır. 8u böl· vaziyette de7i~ll~lik yoktı<r. şe gemilerinden müre't{kep hir 
bir sulh t kLifinde bulunması, hat· gede !tnlyanlar çok ölU vermiştir. Sudanda: Gallabat ve Kassala kafileye hücum etmiştir. Dil~ -
tA vışı vaeıtnsllc- İngiltere ne an. Bunlar y:\nındıı soğuktan ölen ruı_ civarr.H a k~lf hareketlerine de- manm bir iaşe gem'gi mllhal-·k ::: 
ı:rnm~·a çalr ması ihtimal dahilin- ker!ı~r de vardır. \r3m edilmektedir. di~er birisi de muhtemel ı:::urette I 
dedir.,. Kenvada: Sim::ı.l hııdut mmta- b:ı.tırılmıı:ıtır. 

Jılrııt1ı~ı 

T 

l\lü,~na ~h~rl gl:lnnt>ğf'l 

koı;una7~ Fırsntı kacırmaymı7-

12hir ve Sivas ce!" atoIYe. e Jı.8 
yeni elemanlarla taltviY~ .ıı• 
rar verilmi§tir. Bilh{lSS!l ;~ ıııııll 
naka lQ.t vekilimizin cın~.~ 1"" 
telif istasyonlarda şirtı ·~i ıcı:I· 
dnr ikametgah, nbar, gtaı:i,-cf· 
lıınılan veyr. harab bir ~ıc·bif 
te bulunduğundan ıne :1 ,ıl• 
halde bırakılan vagonlefl ~· 
ratle faal hizmette kU 1 ~·fO 
cnk bir hale gctiriirnesi Si'"'' 
lunduğundan Eski~bir v .. d • 
cer atölyelerinde geceli ~~ııfill' 
Iü hümmalı bir faaliyet 
sürmektedir. . bııPd,ıı 

Münakalat vekaletı ı~rı"'ııı 
sonra devlet demir yol tol'"' 
bütiln ihtiyaclarının bU 

8tıirıet 
terde kıırş '""'ma~ı için ~P:· · 
v r- •. Bunun için 6 ,a 
hir \'C Sivas cer atö!yJ!er: ı~ 
kadar bulunursa o nisbet 11~ 
viyeci, tornacı. frez~i. ktı). de
kv.ancı. boyacı, a~ı.:ne~ı.!Jl'.ı! 
mirci, sustncı ve birillc r , c
maran o-oz alınmasına :knrı' 
rilı:niştir. e be' 

Bunların milraca.:ıt edi~c, . ., ı.. 
men imtihanlan yapı}!letı1' rerılt
yakatlerine göre Ueret ' 
ccktir. 

ı' ,- ,,,,,,,,,,,,, _ _.-"" 1 

j100~ 
Bir 

Mevlevınitı 
hatıra ları 4 ·' 

,,.p 

i 
Vaktiyle hatırafarıA• Y 

bırakan: 

ı Ahçı lbraltitn o-1' 
14 üncü yazıd"' 

11 

Yfö: sene ewelk1 'J'Urk ~ 
İlk rtı,tıy •ler. 

I
• 'l'aJebcslne maa§ b&J~ 

mektcr. 
ft 

I
• Ziya P&§allQl ~111' t-1'• 

mektep ha.yatma eJt bir 

k~ hlklye5i. 

Bu hatıral:ı.r, 100 eene e~~ 

ı 
lstanbul hayatınm bir iç Y"' 
bir nyqası halindedir. ,,.,. 
- Pek yakında IIABE~ 

lllflflJfl flJJJdltdlJJI f I 

FHANSA (LE l\IOZAKERE Topkapı • Maltepe yolu kasında Boran köyUııe hücum 15 • 16 KAntmuevvel gecesi. 
\.E 1TAL1.A Belediye Topkapıdan Maltepe eden bir dllc:man mllfre7.esine Friant d~niz:ıltıı:n. Kalabra sa-

\'ıılnız bu,,·tlk n~ldarn ı;aJıne olıın.~ Da.ima ııeyeo:ınlı a\;Jlntnrııır 
~ n-a.nnn ... Tuna sahlllerl bir çok filmlere mcvm olmuştu. Jl'tllC»i 

Rom:ı. 20 (A. A. l - Stcfanl a. ve Halk::ı.lıyıı gi':lecck yolun ye. hiı.dicıe mnhclline vct~m şarki hillcri açıklannda, ar{ır yüklii o-
jsnA!'lı bildiriyilor: .. , d niden yaptırılmasına karar ver- grun mukabele Pdarak iki dUq- larak cen ıbıı. do.\ru !'evretmekte 

m:ınya e rransa arasın a I . ti B 
1 

'd . . manı öldünnüs. 70 deve ile bir· bulunan büyük bir !talva.n -pet-
eere:ynn eden görlişmeler hakkın· mış r. u yo a aı keşifler ık- ~ok h:ırp m:ı!u-r.1c~i iP.-tinam e- rol samıc C?emisini torpilltmiş 
da Roma •iye.si mahfillerinde şu mal olunmu§tur. dilmiştir. Zaviatımız voktnr. ve batırrnıştrr. 
cihet k~d~Um~~wr ~ lt~yL -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
da bu mrselc hakkında az maliı· " ~ BürON tSTA:\'BUL llALKI GUL.\U'JK~N KTR(Lll"OR ÇUNJU J)l)J'.'}'A KO:'\ftH.LF.:R KRALllj!~ 
mat mevcuttur ve herhalde bahis 
mPv:rnu olıın ııey, doğrudan doğru. 
ya Frıınsu: • Almn.n mUnuebetle. 1 
rlnl alükndar Pden bir mesele te
llıklti olunmaktadrr. 

Romada şu cihet ılave ewllnek. 
tedir ki, mutlak olan mihver te • 
sanüdil, her fırsatta yeniden te • 
yit olunma:, a muhtaç değiidir. Bu 
teyit llizumu, bahis ıneV%Uıı olnn 
bu mesele h~kkında daha az. varid 
d 'r, çlinkü müzakereler, söylendi. 
ğine gl5re, yalnız doğnıdan doğru. 
yn iki milleti alltkadnr eden mese· 
lelere inhisar etmektedir. 

ITALl'ADA suuı 
Jd\'A YETLF..Rt 

1.on:Jra, 20 (A. A.) - ~lüstakll 
Frnrunz ajarusı bildhiyor: 

Da.Uy Mail gazetesinin İtalyan 
hududunda bir muhabiri, bir yol. 
cunun ltnlyadalrl yabancı :mahfil. 
lorden topladığı mnlilmatı naklet· 
mektedlr. Bu malfUIU1.ta nazaran 
bntUn f talyada yakında İngiltere 1 
ile mUnferlt bir zulh aktedlleceği '" 
oayi&ları dolafına,ktadı:r, 

TORKÇE SOZLO 

3 AHBAP ÇA UŞLAR 

SiR T E 
Şaheserlrr ph rt ile 

St>ylrcllerl 2 saat im' 1 :ıb:ı ıle gilldlirmektettlr. 

T Urkçe Sözlü nüshası .. EKveSA AY 
M E L E K !llnf'mlllamıda 

Bog\Ut aaat 1 ıM tendlAth matine vurdır. 
' . "'!' ıl 1 ' 1./.1. 1 ' 1 " ~ /•• ' • ' ".,':al . .. . "' ' 

1,,' 1, '• 111,111ı ı '.· ı 1 '!' '/·ıt'·ılı =i•;·.;l.:ı ı +!ı ıl'.~!lı!f! 111f1J'lj'~t :il :, .. : : !ı .:#fr.ı"! h ..... 

de göreceğiniz 
ROD ~r\NOOR rııe hnr ç:lGA.lli ORK~ TRA 1NtN ııftfdPdlği 

TUrkte 

aviTuna arkısı 

Umrunt htek Ozerlno 

mde en çok be~Jttlen 

----SAl~O~ 



-
":s'I. il AN1 eski bir lilf mrdır, 

IUttr "Tabr.yli b<'şcr mulıtc. 

111_ • b l'k tir scyden zn !i 
'"'IC. ller ln.s:lnm bir merakı 

~r" derler. Bir m e:ırlf'e 
11 

. alnn bu süz bir riyaziye 
~turu lm.ib.r doğrudur. 
t\ot, h rk te ı ·r merıili 
~r. Klrol k bli tutmaktan 
~ alır, klmbl yilııncktcn hoş

llır. nazı ı nt 'ey 1-i>pt>k b • 
Yl e' r, "1 da ç:r;r:'k 
ebze eti tlra ktt'n, bah:;ıe· 

de bel bell~m !;:ten 7:1."vk duy:ır. 
t ~ o.nınn:ı..cnvn, incl,rin 

~ltı.sm.n ı Jll rnn olnn, d dlko
lt 11l~ b:ı),l:ı.n, peııt>cre!erc!cn 
0rnşu loıb.mu ,.o t.:ı.dml:ı.rruı 

Cözeıuycn insanlar da. varclır. 
Volh.!l.sıl ı 7,:unanmm dı mda. 

~:r funi, bir e~l uğnı<ıır, bir 
lir1u va.kit se~trir. 
l iliz :n:ı. '°'d 1 Mi t r Çör· 

ıu <le ha mcr:üdı lr~anbrcl.nn 
dltluir. F knt o bo z:ııruınlann. 

:ı., t-.atnsmı '· ı ~ip 1 "ndinl 

Hayatı hıı.roket ve faaliyet 
kelimesi~ le hulô.sa edenlerin ba.. 
şmda gel n ayın ba.wC'.dl, da· 
ha nnzırl.en t:\til z:ımanlannı 
~eıç.irru~ köydeld l'ö5künde yor 
gunJuğunu gidermek için nasıl 

hir e~le:ıcc hulmu~tu blllyor 
D1U,'}Un\IZ? DU\'lll'Cllık 1 

Tanı yorgunluğu ~de.re<'Ck 
bir mcrok doğt1 mi! •. 

B:ılıçcsinin etrafına kendi e. 
liylc ördüğü dnrnrn, bu ~bı us
tahı ı ııannnk ısıl'Dll:}lardı. 

Vaktivle onun dun.reıhkta 
~österdi:;ı hünere ha)T.ın olup 
~nualı mranlar, bugün de 
garp r.ölünde dU3mannı bn~ma 

ör<liiZril çorap kn~ı.;;mda pnr. 
mı;ı.l< ı ınyorlnr. Uattii pa;rmak ı
s1rnı:1'.da <fa kalmıı.dıl:ır, nerede 
i"" kUçtilt clilleriııl yotncaldnrdı. 
Rrinmez b ıı 1 de ynt.mu,ıardırl 

A~ ol! Bunda parma.l< ısmıc.ak 
ne \'tlr sanki? ••• Çörr,11 mademki 
ııı:ta bir du,·arcı olarak taıım. 
mı" \"e söhrct lmzanmı"t~. On· 
<lın da nncnlı bu lı:ıreket bekle. 
ncbllirdi: 
D"~şmnnmın tıa .. .nıa rorap ör

me1' ! 
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) Tanınmış fikir adal'nlaıının 
~•••••••••••••••••••••~ ~~V"il~'V"''Y1~"~r<"•..,,..~e~v~ ... ,.,~. ,.,...,..i;..c,,.,.. .... PW"<...,,,_,.....~~-.. ..... ,. 

•• yu 
Kırılan Türk ir 
yeniden diril. 

ustala Şekip Tunç ı ~ 

Türk milleti hangi medeniyet ve zihniyete 
girerse girsin bu sesten daima müteessir olacal~
tır. Çünkü bu ses.' Namık Kemalde toplanar. 
kendi avôzıdır. 

Bugün Namık Kemalin yUzUn· 
cü yılı kutlanıyor. Bu münasebet. 
le, büyük vatan eairi ha.kkmda, 
memleketimizin tanınmış eahsiy.et· 
lerl ile konuşan muharrir arkada. 

de ve az • 
'l 

• 

ve sese 
fktısat Fakültesı Dekanı Omer Celal Sarç divor l<i: 

lktısadi llalkınma ihtiyacını da idrak etmiş 
olan Namık Kemal )'Qlnız edebi görüş zaviyesi 
içinde kalmış değilğ bunun çok dışına çıkmış bir 
meThaledir. 

tıı'. direcck 1 1 rl rsşmamı , 
' ' tinl yorucu i re s-

t:r.• tir. 

D .. ne nltmr mi!ıek taşında, 
Dahi ln!':ını bir lş ba.5mdn ! 

ı.AEDRI 1 
şrmız Semih Ağlı'nm yaptığı mü
lakatları neşrediyoruz: 

''- Kanaatimce, şairler içinde 
en bUyük olanları bir aşk, bir ccz. 
be halinde hama.set duygulnnnı 

terennüm edenlerdir Bu baknn
dan, Namık KE,>mal edtplçrimiz L 
çlnde en ziyade teferrüt ct.mlş, 

hattlt bununla da kalmıyarak ede· 
zlyatm zirvesine çrl..-nuş olan bU • 
~iik in.sandır. .,... • ..,u+e>••~ 

İz !ı edilemiyen bil." hadise 
& ldister Jan isminde bir zatin (dur!) emrini verir. Fakat. ihti: 
~e evvel l-ondranın Heiroarl yar kendi~ \nden umumlmayacak 

~lnt" :le gUzcl bır evi vardı.Fa bir kuvvetle ö1;1Une çıkan demfr 
~t etrafı ticarethaneler ile kap- knpıyı açarak Ust kata çıkar, 
~ca hısım akrabası bu yeri sahneye doğru koş:ı.r, ve bir a

'atarak dnho. sakin bir köşeye ralık: 
~.kthncsini tavsiye ettiler. Ev ıle - Efendi, satmaynca.ğım, sat· 
~ ediyordu. Jan istemiye is· mayacağım, diye bağırmıış ve 
ettıiye ınülkUnU sattı. ~imdi bu yer açılmışta içine girmiş gibi 
t' l evin yerinde muhtt:şem bir gözden kaybolur. Tiyatro bekçi. 
1Yatro yukselmektcdir. si ertesi günU hadiseyi 9Jllatır. 

!,,!.!ister Jan i"e bir sene evvel Dinliy<'nler ihtiyarın 1a.Iif edi. 
·~ahın rahmetine kavuşmuştur. kn <:Pkıini bh:'"'T''O C".k\ Eahibine 
Şitndi isuıinin gazete sütunları- b""~ctirle:-, gidip karısınn Mrar. 
tla geçmesinin sebebi şudur: lar~ 

Geçen akşam mister Levis a. - Altı ay ewel öldii. evi sat· 
l\ııd ı taşıyan tiyatro b l·çisi pay. tığına çok müteessirdi, son sfö•: 
Ostan sonra bodurum k{\.tım leri, "efendi mtmayo.cnğım, so.t-

"fti, ederken karanlıkta bir mayncağım" kelimeleri oldu, ce. 
\ge görür, hemen elektrik lam va.hını alırlar ve hayret ederler. 
euıı yalrar, önUnde kısa boyiu Doktorlar bu htıdiseyi izah e. 
"1f, kuru bir ihtiyar vardır. dememişlerdir. 

Bir anketin verdiği ne ice 
:Sir Macar nıuha.rrıri yüz çocu

b bUyüdükleri zaman ne olmak 
\stediklerini sormuştur. Bunlar. 
dan 25 i zabit. 10 u mUhendis, 

imtihanda 
Bir ecnebi mektebinde çocuk, 

Soruıanıara cevap veremiyor. 
~ihayet muallim kızıyor: 

- Amerikayı kim k~etti ! 
}:ine cevap yok. 
Muallimin sabrı tükeniyor, 

lıaykırıyor: 
- Gri.stof Kolomb! 

t'-Ocuk, arkasını dönUp yürü
~r. Muallim soruyor: 

-Nereye? 
..._ Başka. birini çağırdmız ya! 

Kafadarlar 
Biri ağzına şaraptan başka 

bit- §ey koymazdı. öteki ralocıy
dı. 

llalu içen: 
- Benim karnn len-dar pinti · 

1?ısan yoxtur, dedi, i!;tiğim su
~ çok görüyor. 

Öteki gilldii: 
-Bu bir §ey mi!.. Benimki iç

"1ediğim suyu çok görüyor! .. 

l-ler aileye bir akıllı 
- BüyUk kardeşim musikişi

nas, ortanca kr.rd~im şnir, kü
\Uk kardE'c:im ressnnıdır. 

-Ya siz? 
- Ben b..,kkalnn. 
lier a:lede bir nkıllı bulunur! 

2 si çiftçi 1 i memur, 6~ si de iş 
adamı olmak istediklerini söy. 
!emişlerdir. Asrın temayülünU 
bundan anlayabilirsiniz. 

Şimdi ne olace.k? 
Bakkal, çırağına sordu: 
- Bayat yumurtalarla, bozuk 

konserveler ne oldu! 
- Bay Hasana sattım. 
- Eyvah, bu gece yemeğe be-

ni davet etmişti! ... 

iT 
GAZETESİ 

Bir mUddettenberi tertip et. 
tiği ve gördUğU :rağbet yUzün. 
den on defa tekrarladığı kupon
lar sayesinde okuyucularına de. 
ğerli birer kütüphane kazandır. 
mıştır. 

VAKiT gazetesi 
Büyük bir alaka ile karşıla. 

nan bu hizmetine yine okuyu
cularını memnun edecek yeni bir 
şekil vererek tekrar devama 
karar vermiş, on birinci defa 
olnrak hazırladığı kuponları neş
retmiye başlamıştır. 

Bu kuponları siz de 
mutlaka toplayınız 

(Tafsilat ''V AKIT" da) 

Pr..OFESÖR MUSTAFA ŞEKtP 
'.J;'UNÇ DİYOR Kt: 
"- Namtk Kemal, Türkün ilk 

çıkan bilyUk St!JSidir. O şair olmak· 
tan ziyade, halkı heyecanlandır • 
masmı bil<!n ve bunun için nazmr 
na ve nesrine en ııygun ve mil~ 
sir şekli ve tmnesl veren bir ha· 
tiptir. En kuvvetli §llrlerl ve ya-
zılan halka hitap etmek ve balkı 
heyecanlandmnak ihtirası ile bcs. 
lenmiştir. 

Nam.ık Kemalden evvel ve sonra 
bu çapta, bu ce..4!arette ve bu kuV' 
vette söz söyliyen bir yaz:ı ada • 
m::mızı bilmiyorum. Onun sesini i
ııitip de !Akayt ka.lmağa hiçbir 
TUrk için lm.kln yoktu?' sanıyo • 
rum. Fikirlerine, hatttı his. ve ih. 
tire.slarma ister iştirak erlin, ister 
etmeyin; o ıslzi muhakkak l!k~ydt· 
den çtkanr, kendi sesinin ve ihti. 
raslı duygı.ılannm dalgalar:ınl\ 

knptrnr. Artık yerinf.,cle duram•z. 
bUlilhUyar, onun gil;ıj duymıı.k, o--
nun nefret veya takdir ettiği §ey
lere iştirak etmek mecburiyetin • 
de kalırsını·. 

ProfesliT Mustafa Şt~dp Tunç 

Faydalı bilgiler 

Mantar ziraati 

Birkaç gün evvel Ziraat Veka
letinin bizde de mantar yetişti
rilmesi hakkında tetkikatta bu
lunduğu yazıldı ve mantar zira
atinin de ziraat me~oııliyetleri
miz ara.sına almac~ ilAve edil
di. 
Şi~ mantarlan, mantar çma

n denen bir ağacın ka.buğµndan 
yapılır: Bu ağaç Cezayir, Tunus, 
İtalya. İspanya, Portekiz ve 
Fra.nsanın bazı yerlerinde yeti
şir. 

Mantar ağacı on yaşma. ge
lince, gövdesinin kabuğu yüzü
lür. Bu kabuk dabakhanelerde 
kullanılır. Soyulan kabuğun ye
rine ağaç yeniden kabuk bağlar. 
lşte, bu kabukla da mantar ya
pılır. 

Mantar ağacmm ikinci kabu
ğq fabrikaya götürülür. EırYela 
serilip kurutulur, sonra kaynatı
lır. Üstüste konur. istenilen bü
yüklükte kesilir. Şişelere tapa 
olur. 

Bugün Portekiz senede 50.000 
ton mantar ~ıkarmalçta, bu ağa
cın palamtıtlariyle 30.000 do
muz beslemektedir. 

Namı~ 1\nm 1 merhum .... 

Denebilir ki Namık Kemal o.· 
ma.nlı 1m~atorl1.4ğunun çö.kme 
rnmanlannda kmle.n Tilrk irade 

ve azminin yeniden diriliıı ve ses. 
lenişidir. 

Bize asıl tesir eden bu diriltıı 

ve sealeni,§tir. 
İ§te bu gUnü de isteten ve ya

§atan bu diril~. bu eesin l·uV' 
vct!dir. Hiç §iıphe etmiyorum ki 
Türk milleti, han~ me-· :Uyet ve 
zlhniyete girerse ~n bu ses. 
ten dalına mUtce~r olacaktır. 

Çilnkü o ses, beyük bir mlUetin 
Namık Kemalde tecelli $iş ava· 
zıdır.,, 

İKTiSAT FAK'ÜLTESt DEKA. 
NI Ô)ffiR CELAL SARC DİYOR 
ıU: 

''- Namık Kemali bUyfik bir 
vatanperver ve milliyetçi olarak 
tanıyoruz. Onu, Türklyenin yeni
le§ıne hareketinin ilk önclilcrlnd~ 
olması baknnmdan takdir ve hUr. 
metle anıyoruz. 

Namtk Kemal, ayni zamanda 
ikt.ısadi birçok meseleleri ilk defa 
olarak scz.mi§tir, MeselA, İbret 
gazetesinde çıkan bir makalesinde 
ba.nkalarmuzın ve fabriknlnnmı • 

zın olmamasından şikftyet etmiş. 

tir. 

Profcı:;ör Alınır~ D:ı.mcll Tanpma.r 

\'lltıyet frkt-u~"" Omuuı Ergin 

Namtk Kemal, iktısadi kalkın -
m&. ihtlyacmı idrak ederken, dcV'" 
rinin llersine g~erek, satıhta kal. 
mn.mxş, derine lıÜfuz etmiş, mu· 
him ve btiyUk davnlarxmız Uzerln.. 
de durmuştur. Bu bakımdan, Na -
mık Kemal, yalnız edebi görilf 
zaviyesi içinde kaimi§ değil, bunun 
c;ok dışma çıkmrş bir merhaledir . ., 

PROFESÖR AHMET HAMDİ 

TANPIXAR DİYOR Kİ: 

''- Bence, Namtk Kemalin a. 
sıl büyük!Uğil hlirriyct kelimesi 

Uzerinde durmasıdır'. Öteki mesai. 
sindo kendisine yardım edenler. 
onunla beraber yürüyenler vıırdı. 

Fakat, cemiyet için yeni ve feyiz. 
li bir hayat.m sırrını şiirde ve ne
slrde haykırırken tek başına idi. 
Hiçbi:r muharrlrimlzde onun kadar 
bn "hürriyet" kelimesinde ısrar 

edildiğini görmeyiz. Şurasmı da 
söyllyclim ki devrinin en vuzuhlu 
7.ckR.sı, Namık Kemaldi. Birçok 
şeyler biliyordu ve bu bilcliklcrinl 
cemiyete çok iyi nakletti. Bu iti. 
barla fik\r tarihimizin unutulmı • 
yacak adamlarından biri oldu • ., 

OPERATÖR GENERAL OEl\IİL 
TOPUZLU DİYOR Rt: 

Vatan şairi Naı;nık Kemal yal
nız devrinin üzerinde. yalnız za • 
nuuumrzda testr etmekle kalmıya.• 
cak. yarının nesillorine • edebiyat 
bakımmrlıın - bir örnek olaca.ktrr . ., 

J;mmtl' AT FAKÜLTESl PRO. 
FESÖRLERİNDEX ZEKt \'ELİDİ 
TOGAN DlYOR K.1: 

··- Na.mık Kemalin, delıa zi· 
ya.de tarihi romanlannı çok seve. 
rek okudum. Bunlard3n C<-llled
din Hare2im Şah ve Cezmi kil" 
çUklüğümdfı r 0 ni heyecanlandıran 
eserlerdl 

Tnbii Nnrnrk Kemal, Ccl!tl<'ddin 
Hare.z.im Şahı yazarken zamanının 

(Dıı\nmı ı 

. 
Haberm bnlmacası 

..!!~'~'~r-y-~,...,::,.,.....,..:;~....,;..:..--4 .._ __ _ 

i !--+-+-+-
, ._.,ı--+--+--

tO 
1tl--T--+-+-+--l-..foil!!4-..... 

Soldan •ta: 
ı - Çiıı efsanesi (mUrokkop, keli· 

rne), 2 - Bir mUsaade kopara"l (mU
rckkep kelime), nota, a - B.r tatlı, 
aptal, <& - Kahraman aal:trlcrlmlz, 
ibadet yeri, li - Bir devletin parası. 
alil, 6 - Zer'ederel:, vUcuddckJ leke. 
1 - Bir tane, m~hur bit rcssamımı· 
zuı memlekeU. 8 - VUcudurnUZUD 
yumu§ak kısmı, alfabede bir h:ırtin 

okunuou, tavır, 9 - Ziya, blr ilAç, 10 
- Kulübe, cafa, 11 - Hakikatten u· 
zak, yan tarat. 

Yuk.ıırdan ~-.ağıya: 

ı - Kuokulanan (mecazı manada), 
2 - Çlğıüyerek, tersine bUyüycn 
ağaç, 3 - Şayia, demlryolu, <& - Ma.· 
nasız ısrar, geri çevirme, gUzcl ıı:ıruı· 

tm tersi, li - Adam. para yerine veri· 
len kağıt, bir emir, 6 - Çok bilen. 
bir çeşit sandal, 1 - lskambi aekı blr 
ktığıdın tersi, ayni ktığıdm <3oğrusu, 

toprak kap, 8 - DUnynya gelmemize 
sebcb olanlar, 9 - Kirlenen, 10 - Ha· 
re.ret veren, çoğu.ıı aksinin tersi, 11 -
Bir edalm tersi, bir gUn. 

68 nuın:ıralı bulmııcıımızın halli: 
ı - TabanıdUz, S, 2 - Unı.y, Şano. 

A, S - VJltanım, Ro, t - Arık, G, 
Pata, IS - La, Kılak, T, e - Elek. 
Baria, A, 1 - T, Takoz, El, 8 - 1ld 
rol, Yapı, 9 - Ça, Ak, Çelik, ıo -
Olacak, N, C, 11 - Kenanill, E§, • 
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Kemikleri Parise taşınan Ro
ma imparatorunun macerası 
Napolyon : -Kendisine en tath ümitlerle baktıoımız bu çocuk h' 
bir vakit Fransa tahtma oturamıyacakttr !. demişti • OoQru ÇI 

:llu muhavereden sonra adamlar 
bir hafta daha beklediler! Telaiz
le birçok muhaberelerde bulundu • 
lar ; fakat ben Ö) le hi88ettim ki 
Valeskadan yeni bir haber alama· 
mışlardı ! İşte o vakittir ki can 
kn gusuna rlilştl!m !.. 

Kiriçki sonra bir sırtlan gibi d ·1 
lcrinl göster r ;;; ve er acı gül -
r k sustu. 

Son göLleri va.h '.ıi bir kinle pa

rıl parıl yanarak: 
- Evet... diye devam ettl Bir 

~ ~~.. . tz.m bu meçhul adamla 
rm anlıyamadığım bir scl>cple mü· 
hiın bir Md seyi t ı ettikleri ve 
ool bol içkilerle kendilerine ziya. 
fet çekt Meıi bir ~ .,m mezarm 
kapısına b!.r adamın b1r mektup 
getlrdigini gördilm. Adnmlnr bu 
mektubu okuduktan ftVnra daha 
:ılyade · eye ve baruı. haj · :ı gi_ 

bl rözl e garip gari;> kmaya 
bqladtlar. 

O vak t bu mektubu şiddc-tle 

merak ettiın. Heriflerin p.rboşlu
ğundan bilistifade bir aralık mek 
tubll çala.bildim! .• Evet, ç:ıldmı. Ve 
açar açmaz titredim. Zıra y zıyı 

tannnıştım. Bu ya.zt Vale&kanm 

yumydı. 

- Valeakanm mı! 
- Evet, Valeskanm! .• 
- Mektupta ne diyordu! .. 
- Aynen §Öyle diyordu : "Ne -

za.retinize verilen Kirlçki mtlna • 
Bip bir §ekilde öldllrillerek bbıe iL 
tiha.kmız matluptur!., lınza: Va -

leaka! .. 
Hayret ve dehşetle tJelırdım: 
- Kiriçki! Bu kadın bir cenlt· 

tır!.. 

Ki'riçki yUzUnUn UZ8ılDlf Mkalla
nnı yolnr gibi çekerek mlltlıit bir 
km ve hiddetle: 

- - Evet! .. CellA.t! .. Cell&t!. U,. 

lis! .. 
Diye homurdandı. Bu melrtubım 

o hayduda lıitabı nasıldı biliyor 
musunuz? 

- Huhafızlannıza hitabı mı! 

- Evr t ! .. Muhafızlann remi ol. 
duğu anla!jılan adama hitabı da 
şö.>l•'ydı: ••sevgilim Borof!,. .. 

Kırlçki bu sözU teliı..ffuz ettik -
tl'n sonra, yaralanml!JI bir ayı gibi 
vahı1i homurtular Çtkanoağa baş • 

İamış, kan hllcum etmiş olan uy· 
kusuz gözleri tekrar kıvtlcımlar 

saçarak katil gözleri gi>i koıirunç 

bir hal almıştı. 
Kiriçki sonra bofuk blr eesle 

devam etti: 
- Mektubu tekrar yerine Jı:oy. 

dum ve delice bir can kaYrUeuna 
dü tilın... Dışarda mUthlf bir fır. 
t.rna patladığmı ~rde hJaediyoı-
duk .•. 

Herifler iyice ıa.nıo. oldular ... 
fttt' onlarm bu l!&l'h<>th1ğundan is· 
tifade ederek bir aralık, mektubu 
getiren adamdan IODl'a Jdlitlemeyl 
unuttuklan demir mezar kaplllUll 
açıp kac;tun ... Milthlş bir yağmur 
yağıyordu . Gece zifiri karanlık. De 
u gtbl biltiln hıznnla bllmedilirn 
bir istikamete doğru saatlerce 

lı:ottum. 
Kendimi bfr ormanda buldum .. 

Fakat bu Novon~ ada.mlarmm 
bir tethlf cemiyeti olduğunu, on
ların muhaverelerinden illıttiğim L 
çin pençelerinden kurtulıunıyaca • 
ğmın kanidim. Mutlaka izimi bu -
lacaklarmdan ve beni an.stznı ~ı· 

dUreceklerinden korkuyortlum. O -
nun idn sekiz gündilr ormanlal'da 
dolaşrp duruyorum. 

Gilnlereo ormanlarda yabant bir 
hayvan gibi yaşamış, bitkin bir 
hnldo olan bu adamm yeniden 
kinle alevlene Alevlene anlattığ

bu MdiS".>i svn derece hayret ve 
merakla dmliyordum. Zlhnimden 
silratle de Kirlçldnin anlattığı şey 
lerl tahlil ve muhakeme cdi)'Or
dum. 

Kat1 ııure•t anlaşılan cihet 
şuydu ki Valeska, Klrlçkl)i elinde 
bir koz g bl o)'llamaktaydı. Bunu 
farkedf'n Kiri<;ki de bu mUthiş ka
lmm ihanNini a'la affetmiyecek 
!r hale gelmişti. 

Benbn lc:in en mühim olnn d;ğer 
l f'tsr Valcskanm Novonikleri de 

eline almıı olduğuydu. Şu halde 
Novonik'in de beşinci kolun dahili 
bir tethJt teşkilatı olduğu hakkın· 
daki kanaatimde tamamlyle haklı 
bulunuyordum. VakıA. (mezar) hi
kAyeei bana evvela bir fantezi, a. 
dl bir haydutluk hikıiy<'si gibi gö
rilnmUştU. 

F akat işi biraz muhakeme edfn· 
ce unun gayet bUyUk bir ehem
miyeli olduğunu gördUm. 

Demek oluyor k! bu teşkilatın 

'inde mezarlar ve mezarlıklar 

büyük bir rol O)'llamaktaydı. Bu 
mezann içinde trlsiz makinesi bu. 
lunuşuysa askeri telsiz idaresinin 
ihbar ettiği meçhul telsizlerin fa
aliyetini aydtnlatacalc bir mahiyet 
gösteriyordu. 

Kiriçld~i hakikaten tevkif edip 
etmemenin doğru olup olmıyacnğı
nı düşUndüm. Valeskanın en bil · 
)iık dostu olan bu tehHkel! ve cU. 
rPtka casus şundi oı n 11Uphcsiz 
en bli}llk dUşmanı olmmı bulunu -

' rdu. 
Binaenaleyh onun bu dlismanlı

ğmdan ve kininden pek çok isti
fadeler temini mUmkilndü. 

Onun için Klriçkinln bu §ekildc 
bizzat tahamıa teellm oluşundan 
eon derece memnun olmam lazım. 

geliyordu. 
Yalnız bir noktayı halletmem la

mndı: 

Kiriçkl benim Danzigde olduğu · 

mu nereden öğrenmişti? Kendisi· 
ne bu ciheti de 1<>rdum: 

- Kiriçkl !.. dedim. Geçirdlğin 
macera idi bir §a.kilik hidisesine 
benzi.yona da bazı mUhim meeele. 
lerl tenvir edecek gibi de cörilnü
yor ! ... Yalnız, ıu ciheti de merak 
ett1limi itlra.f ederim!.. Sen be -
nim burada olduğumu na.sıl öğ -
rendin! 

KlıiçJd acı acı gUkl\l: 

- Valeskaya karşı duydugum 

intikam hissinden başka hiçbir 
teY görmediğim için her ıeyden 
evvel sizinle temasa geçmek isti. 
yordum!.. dedi. Danzige, ilk girer 
girmez burada eskiden tanıdığım 
ajanlarmııza müracaat ettim. On
lardan biçare albay Sameroviçin 
ölUmUnli, yerine si2ın geldiğinizi 
öğrendbn. Sizin Valeska hakkın • 
da tiddetli emirlerinizi söylediler .. 
O vakit Valeskayı ne derece mUt· 
h1t bir kinle takip ettiğinizi an • 
ladon. Size buradan epey zaman 
evvel ayrılıp memleketine gitmi§ 
Litvanyalı bir ajanmuzm ağzın -
dan ihbarda bulundum! .. 

Hayretle Khiçkiye bakıyordum. 
- Demek ihban yapan sendin 

öyle mi? .. 

- Evet! .. Bunun için ıizden af 
dilerim! .. Sizin Valeskayla alaka · 
nm derecesini yoklama.k ihUya -
cmdaydmı! .. İhban alır almaz bu. 
raya geldiğinizi Litvanyalı ajanı 

aratmanız llzerine öğrendik ... Bu
nun üzerine hemen size iltica et· 
mekten kendimi alamadım! .. 

Kiriçldye tekrar bira bardağını 
doldurarak btr §IU'BP daha verdim. 

- Sen zeki, mahir ve cesur bir 
adamam Kirlçlti ! lstesen bu mem
lekete bUyilk hizmetler yapabilir. 
sin!.. Onun için senin bu kadına, 

Valeskaya budalaca bir qk yü

zünden §imdiye kadar vaki olmug 
her tUrlU ihanetlerini affetmeye 
razı olabilirim ! .. 

Kiriçki ikinci bardak §arabı da 
yuvarladıktan sonra ayağa kalktı. 

MUthiş bir yüzle: 
- Oh! .. Ben o kadına iişık dA" 

ğilim ! .. Asla Aşık değilim!. Fakat 
clUm1inU istiyorum! .. 

Diye bağırdı. 

- GUzel! .. KirJçki! .. Polonyanın 
nC'kadar mUhim glinler yaşadığını 

herhalde takdir ccliyorsun ! .. Hat -
ta, ııenl şu Novonik tethişc;ilerlne 
karşı dahi himııyC'me almaya ha _ 

Tabii siz de benim gibi gazete. 
lerdc okudunuz; büyük Napolyo. 
nun oğlu, Viyana civarında Şon

brön şatosundn g(mç yaşta ölen, 
resmi un\"aru doğar doğmaz Ro -
ma imparntoru olarıı.k tarih e ge · 
çen talihsiz delikanlının kemikle. 
rl 108 yıldtuı)>erl uyumakta oldu • 
ğu mezarlıktan c;ıkarılarn.k Pnrise 
nakledilmiş. 

Bu kısa havadis. hazin bir ta -
rlh macerası olaı ak DUk dö Rayş· 

tak'm hayatmı l:atıı !attı, hafıza -
tarda ve kitapların satırları ara . 
l!llnda uyuyan l u l'Yl" "rra\' J kıs:ıca 

fcraatrnı rnuaflun Naci mt>rhu • 
mun: 
"Amide l(Örtlp ftlntnl tenice 

1.aman 

Bir Korsikııh kor bat(ka bir hale 
cihanı,, 

Beytiyle çok mUkemmel bir şe
kilde anlattığı Napol)on, Avrupa· 
)'1 bir baştan öbUr başa kadar tit. 
reten muazzam zaferlerinden son. 
ra, kurduğu imparatorluğu hane
danmda devam ettirmek arzusu -
na kapilmıştı. 

Bu maksatla A vrupanm en eski 
hUkUmdar•hanedanı sayılan A\'US" 
turya imparatorluğu ailesine mUs 
takbel hanedanını yerleştirmek is. 
tedi. Avusturya imparatorunun kı. 
zı Marj Luizle evlendi. 

İşte asıl adı Fransua - Şarl -
Jozef olan ve tarihte bnzan Roma 
imparatoru, bazan ikinci Napol -
yon, bazan dülı: dö Rayştat ismile 
bnzan da sadece Eglon (Kartal 
yavrusu) imniyle anılan çocuk bu 
izdivacın mahsulUdilr. 

Eglon 20 mart ısı ı de Paristc 
doğru. Bu zayıf yavrunun dilnya. 
ya geldiği tarihte babası büyük 
Napolyon zaferinin en parlak gU. 
nUnU taşıyordu, talil ikbalinin en 
yüksek noktasına kadar yetişmiş
ti. Çocuğun doğunu bile Napolyo
nun siyasi parlak bir zaferi sa • 
~ıldı. Bu doğan yavru sayesinde 
Napolyon kurduğu imparatorlu _ 
ğun mukadderatını A vrupanm en 
eski ve en müstakar imparatorlu. 
ğu sayılan A vusturyanm mukad -
deratma bağlanı11 oluyordu. 

G>nun ic;in bu ) avrunun doğuşu 
Fra.nsada bUyUk bir bayramla 
kareılandı. BUtUn Fransa tam ye
di gUn yedi gece sevinç, neşe, r 
şık ve taşkm!Jk ic;ersinde ya.şadı. 

Şairler henUz etrafına hiçbir şey 
anlamıyan gözlerle bakan bu yav. 
nınun akıl ve zekasını metheden 
kasideler yazmakta birlbirlyle r e. 
kabete glrlştller. Çocuğa doğar 

dolYma~ Roma kralı unvanı veril
di. Dadılığma kontes dö Montes -
klö t:ıı,in edıldi. Bu kadm ikinci 

ımnn !.. Nnpolyonu daha ilk görilşt.c sevdi, 
Klrlc;ki bu sözlerim Uzerine mUs- bir an bile yanından aynimadı. 

terih olmwı gibi sllliinlp gı11üm!!i. Onu gurb tte, m enfada, hııp!eha· 

meye b:ı.ı::!:ıdı. Ve ümit \·c> heycca· ncdı> daima tak·p etti. Tô. öliimü. 
la dolu gözlerlf': ne kadar. 

(Det·amı ı•ar) 1 Annesi nedense oglunu sevmi_ 

yor, ona çok aoğuk muamele edi· I şebbllsUn plinl&rmı hazırlarken, 

yordu, fakat babası Eglon için çıl- Eglon Avusturya bnparatorluk sa.. 
dınyordu. Napolyon adeta bUtUn raymm ihtişamlı dekoru içersinde 
UmiUcrinl bu zayıf vücuda bağla · en tabil haklarmdan mahrum, sıkı 

mıştı. Fakat 1813 te Fransa im _ bir nezaret altmda bir hapishane 
paratoru felaket gUnlerlnln baş • hayatı yaşıyordu. 

langıcmı yaşarken nedimlerden 
birisine oğlundan ııu kelimelerle 
bahsetmeğe mecbur olmuştu: 

- Kend!sine benim ve bUtUn 
Francıanın en tatlı ümitlerle bak· 
tığı bu çocu!;'U görüyorsunuz ~ a, 
o hiçbir vakit Fransa tahtına otu
ramı) acaktır. Beni ,.e hu sözleri· 
mi il erdo hatırlarsınız. 

1\"apol)'onun bu falcılığı doğru 

çıktı: 1814 te Fransa imparator. 
luğu yıkılmıştı. Müttefik ordular 
Parise yaklaşrrken Napolyon Fran 
sa tahtını sevgili oğluna terke _ 
derek imparatorluktan istifa etti. 
Fakat galip milletler ikinci Na • 
polyonun Fransız tahtı üzerindeki 
hakkını tannnadılar. 

Ve işte bu tarihte üç yaşında
ki ya,•runun hazin macerası baş • 

ladı: 

Eglon, anneıdyle beraber, dede. 
sinin meml<'ketinc, Avusturyaya 
geldi, bir müddet Viyanada yaşa. 
dı, 80Dra Şombrön sarayına ta -
ım~ı. Kelimenin en doğru mana
sile burada hapsedildi. Napolyon 
Elbe adasında çile doldurur, ve 
A vrupanm mukadderatını yeniden 
değüıtlrmeğe matuf btfyUk bir te· 

Napolyon Elbe ada.smdan kaçtı, 
Marsilyaya ayak ha.atı, Pariae 
doğru zaferle ilerledi. Napolyo. 
nun Elbeden kac;11mı "Canavar 
hapllıhancden kac;tı,, bqhğı al • 

tında haber veren Monitor gaze -
teslnin alkış ve kasidelerle dolu 
yazılar yazdığı gUn Parlse girdi. 

İmparatorluğunu )"eniden kurmuı 

gibi görünen Napolyon tam yilz 
gün devam eden bu ikinci impa -
ratt.ırluğu eıma.smda birkaç defa 
oğluIN istedi. Fa.kat Avusturya 

imparat ~u Eglonu ha.basma ver • 
medl. Bila~·s çocuğun etrafmdaki 
muhasara ve nezaret dairesi da _ 
ha c;ok sıkıştırıldı. HattA bü gUn
lerde madam MontskiöyU bili' ço_ 

cuğun yanından ayırdılar, etrafr 

na Alman dadılar, Alman milreb. 
biyeler koydular. Yavrunun Fran. 
ııayı öğrenmemesini, biimemesini, 
hatırlamamasını temine uğraşıyor
lardı. Viyana kongresi ve 1817 

muahedesiyle bUtlin reemt unvan
larını kaybeden Egloncuk, Avus -
turya imparatorunun bir ferma • 
niyle de dük dö Rayttat unvanı 
verildi. 

kadın 
·derisinin şeffaf 
olmasını ister 

Bunu temin etmek 
elinizdedir 

Cildi güzel ol:ın kadınlar 
yüzde elliyi bulmaz. Tuvaletine 
düşkün her kadın cildini güzel· 
leştirmek imkanını bulmakta 
dır. Bu işte ne bir sır. ne de bir 
sihir mevcuttur. 

lşte, size bu sımn anahtarı: 
Yllinuşak, hafif ve sulu bir 

cilt besleyicisi seçin. Bunun cil
diniz.in rengine uygun olması la
zımdır. Bu mayide veya sütte 
ıslatılmış pamukla cildinizi mJ
tcaddit defalar siliniz. Bazı ba· 
yanlar ciltlerine besleyici bir 
madde tatbik etmeden evvel yüz· 
!erini gülsuyu ile yrka.maktadır
lar. Bir müddet sonra şakakları
nıza do!h'u elmacık kemiklerini-o . 
re yağlı bir ruj içiriniz. Ruju yu· 
muşak bir krep veya pamukld 
sürmelidir. Bir iki dakika sonra 
rujun yeknesak olması için yü· 
zünüzden bir parça pamuk geçi
riniz. Bunun üzerine mümkün 
olduğu kadar bol pudra sürüp 
ince bir pudra fırçasiyle fazla
smı silkiniz. Birkaç dakika son
ra bir pamu.1<la pudrayı cildini· 
ze iciriniz. Kaşlarmızı da fırça · 

layıp kalemle tamamlayınız .. 
Kirpikleri kozmetikleyip dudak
ları da boyadıktan sonra dudak 
boyanrzın ren~indc bir nıjlıt @f. 
macık kemiklerinizi kırmızıla -
tınca siz de gıpta etti~iniz ı;cf· 
faf tenli kadınlara benzersiniz. 

Çenenizde de ince tüyler varsa 
onları da cunbızla vekiniz. 

Cildiniz.i makyajla istediğiniz 
şekle koymadan evvel bir ~miz
li k yapmahsınızdır. 

Cildiniz yağlı veya kuru ol -
sun tazeliğini muhafaza etmek 
için onu temizlemeniz icabeder. 
Cildi temizlemek için evveli. me
samat açılır, sonra genişletilir 

ve en sonra kapatılır. Mesamatı 

açmak için evvela yüzünü7.e bir 
krem sürmeli, sonra bir buhar 
veya sıcak su banyosu yapmalı
sınız. Buhar banyosu ''Vapori· 
sateur" le de yapılabilir. Böyle
ce genişleyen mesan.elerden 
yağ ve kirleri çıkarmak için yü
zünüzü ispirto veya eterle silip 
üzerinden buz ge7Jdiriniz. Buz 
mesamatm kapanmasına yardım 
eder. 

Yünlü ve İpekli 

mobilya yüzleri 

Yünlü ve ipekli mobilya yüz
lerinde husule gelmiş lekeler şu 
mahllılle muamele edildiği va· 
kit çıkar. 50 gram boraks. 14 
gram toz sabun, 14 gram kar· 
bonat, 14 gram manyez.iyi karış
tırıp yanm litre alkol içinde hal
letmeli, içine 2 gram yumurta 
sarısı da katmalıdır. 

Avusturya imparatorunuıı ~ 
nuna karşı garip bir şettad, 
dı, onun si)"8.Si hayattan ~ ; 
slni, kendisini tamamiyle i1J111 
meııini istiyordu. Bun~.~-
rununun ta.hail ve t~_.J 
ihmal etmedi. Eglon ~., 
en meıhur ilimleri ~ .. , 
kutuldu. Yunanca ve JA.tiDC'ı ~ 
rih, felsefe öğrendi. Fakat-~-" 
turya sarayınm bir ha~ 
çok andıran kasveti ve bU -,_ 

da sıkı bir itina ile takip -
merasinı ve teşrifat, babaSJlll' 
ve ufuklara sığmryan ruıı1Jlll' 
şryan bu zayıf çocuğu gUndell 
ne öldürilyordu. E..,lonun etzıP 

Napol~·on !! 

ııus ve hafiyelerle doluyda; • 
Çünkü Franııada Napolyo!l ~ 

rattarlan bot durmuyorlardL _.,I 
larm da biltün Umitlerl bU :JJ/J 
delikanlrdaydı. Onu mah~ 
Jı:açrrmak, Fransanm başuıa ti 
mek istiyorlardı. Fakat sıkl 
muhafaza altında bulunan şodl,.: 
brön sarayına kadar bir tUrlil 
ruz edilemedi. 

Eglonun ruhunda a.caıba ~ 
Fransa.ya dönmek, Fransa _f4, 

na geçmek, babasmm impaıır:-...., 
tuğunu yaşatmak ihtirası u~ 
mıydı? Buna kimse evet ~ 
mez. Eglon Avusturya ~~ 
riya ve tecessüs dolu ınubi 
hislerini saklamağa öyle ~ 
tı ki, hiçbir giln, hiçbir ~ 
Fransadan ve Fransa tabtJll'"""" 
bahsetmemiştir. 

Fransadaki 1830 ihtillli ~ 
Avrupanm nazan dik.katini ~ 
imparatoru Ur.erinde topladJ. .. 

Fra.n8ada kuvvetli bir t* -
kinci Napolyonu tahta ~ 
du. Fakat bizzat ildnci N~,_, 
taraftarlarmm bu u~~ 
hiç ehemmiyet vermez gibi J." 
nUyordu. Arbk bu çocWtı.P 9' 
vusturya başvelı:ili Met~-~ 
korkulacak bir şey ~ 
o, §imdi ba.baamm yaptığı ınuı-~ 
rebeleıin tarihini tet:Jdk e~ 
ezberlemekle meşgul bulU!luYd°'.;. 
du. Bu işe büyUk bir nıtJra8la 
nlmıştı. ---

Torununda uyanan bu atik,,,., 
merakmdan çok memnun::;:;.,,,.,.. 
desi, kendisine ı83t de A . .ff 
ordusunda teğmenlik riit'be!ll 
mekte hiçbir mahzuT gısrınedl-; 

Delikanlı yeni mesleğinde~ 
la çalışıyordu. Fakat esasen ~ 
olan sıhhati yeni me.~ ,.
lan ve buna eklenen dik]aıt ~ ~ 
tiyatsrzlıkları yilzilnden bir ~ 
daha bozuldu. Verem bu zayıf 
cut Uzerlnde tahn'batmı dlSrt ,,_ 

la arttmyordu. ,,S 
Dilk dö Rayştat 22 tcınınUS 1 ~ 

de yirbl bir yaşında ve ne ~ki, 'fe 
ihtirası, hulasa hayatının gtı!l 
açık zevklerinden hiçbirisini t.aD1 • 
madan öldil. 

işte kemikle ri Parisc tMJ11 
Roma ımparatorunun haz n rn:ı -
rası. 



• '~Yecek, biraz rahatara. 

~ ha! Halbuki daha 
Karcııey ba.nkaamı ao • 

~l'ecede aıhhatteydl 
• P&.rayı getirdinae m esele 

"-~ .ilte ... 
~ 'itlinde tuttuğu çantayı a. 
'ıt 1lda uzattı. 
~9 

-~ bin °dolar. 

.,.::_ Yerinden frrladt, Sko -

.. ~ Ya.ı>IllU'alt hiddetle ,· 
ı ~e alay mı ediyor bu 

? ~ eıu bin dola.n ne yapa· 
~en &§ağı yUz elli bln 
~ , anlxyor mu.sun? .. Ka. 

, ~ l'anya diye eözle§I!ÜŞ • 
)'ı dhn k1 bankadan alman 

bbt dolardan fazlaymış. 
ltoe beni atlatacağını aanı

--. ~or. Bu il ona pahalı· 
Olıır -,. . 

lldıın hlddet.ıendiği zaman 
biz. tey görünmediğini ve 
~ idam lSldUrdUğünü bilen 

dJainı emniyete almak lil. 

l' bieaetu: 
t..,.~i ben bu işte söz sahi· 
~ Elçiye zeval olmaz, b, 
li'llllllen.i tekrar ettbn. Elim· 

ley gelmes ki .. 

... ~ mal<ım... Yapacağın 
' i'az.ayı bul'ada bırak. Sil· 

~unun yanma git ve e. L-;.te kadar payın tama • 
c-...ıennczae vasiyetnamesini 

için fula vakti kalmr
~ llSyle.. YllJı elli bJn do • 

~; bundan bir dolar ek 
ll.....etmem; anl&§ıldJ mı! 

\ 'tf.. vq, gidlyonım. 
~ )'di, çabuk. 

\ 'llıtı~tt ~e Al Vud tekrar kol. 
\ -~ aöyleııcil : 

~~'1tel'den bu nmıkçıhğı 
ta.~ Ne alçak lıerltıniş. 
'decuğt olıruyaca.k I ya YÜZ 

c\oıan verecek, yoksa. ben 

bUlrlm.. 

m 
7.EN'oh,ER ARASINDA RI-~YAZ 

BlR ZENCİ! 

Al Vud, korkunç bir haydut ol· 
mak şöhretine rağmen, adam öl· 
dünnezdi. Bundan b&§ka kendisi . 
n e yardım edenlerin adam öldür_ 
mek IUl'etiyle, lUzumsuz bir tch· 
likeye maruz kalmalıınnı da iste· 
mczdi. Bununla beraber intikam 
aldığı nadir değildi, ancak bunun 
için başkalarını kullanırdı. Silahını 
ancak beklenilmedik bl'r taarruz 
halinde ve polisin elino geı..:ne • 
m ek fu:ere müracaat ederdi. 

Fakat böyle yapması adam öl _ 

dürmekten çekinmeııinden ileri 
gelmiyordu; başkalarının yapabile
ceği Mi işler için ne diye kendisi 
zahmete girecekti. 

Saat biri çaldı. Duman içinde 
kalan odııntn havası, haydutların 

bir'biri üstüne içtikle ri clgaralar • 
dan dolayı, teneffüs edilemez hale 
gelmf.ştl. Skot gittiğindcnberl so. 
murtkan ve a.'iab! durmakta olan 
Al Vud nihayet konuştu: 

- Çocuklar! İ§ i yoluna koymak 
için elimden geleni yaptığıma aa • 
hitainlz. Nekadar sa.brr göııterdl_ 

ğhni biliyorsunuz. Valter sözUnde 
durmazs:ı buna pişman olaca~nı 

Skota söylcmi.stik. Günah bizden 
gitti. 

Telefonu açtı, bir numara çe • 
virdi ve cevap alınca konuştu: 

- Allo ... Kimsiniz? 
- Jonas. 
- Merhaba Jonıış, Ben Al Vud. 
- Bir arzunuz mu var, canınızı 

stkan bir h~e mi oldu? 
- Dinle bent Jonu. Valter 

Rosla aramızda bir 1htillf çıktı. 
Onun fena bir müşteri olduğu.na 

ka.n.üm. · Kendisine otomobille 
§Öyle bil" gezinti yaptırsanız iyi o. 
lacak: sıhhati bu gtinledre pek J.. 
y1 değil ... 

- Pek Al!. 
- Bu işi olmuş bitmiş sayabi:-

lirim değil m1? 
(De\'Ullr nr) 

1•tanbul Belediyesi 
ııanıarı 

~taç nıllesııosatı iade ııJıırlnrı Ue ıı.ğır tevakltuf yerlerinde bir ıcııe 
lao lılrikeceıc gübrelerin aatı11 açık arltmnaya konulmu,tur. Tahmln 
·~- lt2' ve Dk teminatı 9 liradır. şartname zabıt ve muamellt mUdllı
.~lnde rörtılecekUr. lbala 2·1·9U pertembe gUnll aaat 14 te daim! 
'ı Yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya rncktuplarlle ihale 

llt.))>eıı aaatte daimi encümende bulunmaları. (11872) 

~inen bedeli 60.000 (Altmış bin) Ura olan 20000 met.re yelken bezi 
~at gtınll aaat ııs,so da kapalı zarf usuJUc Anl<arada idare bi· 

'- illtın almacaktır. 
ite Clrmek LIUyenlerln 42~ (c!ört bin lld yüz elli) liralık muvakkat 

' il. kanunun tayin ettiği vesikaları va tekliflerini aynı gün saat 
ta,.._~ komlayon relallfine vermeleri lAzımdır. 
~. (~r IOQ kunııa Ankara ve Hayd&rpa,.'18. veznelerinde ısatılmak· 

ltaaı) 

~ .34. 
'~· Venedik el,isine şun· umuyorum., 

-'"(,ifordu: 

\,.,07, 
~ 
~ tCttai 1tni bir ordu 1ıaztrla
~ "'e,guldtir. Yakında sefere 
\, •. Tahminime vı hazırlık t .:ı~•- Baldat dhetine gidece
.~;:ı"'°"· Pad~ahla beraber 
~ ~amn da ıitmai ttr 
~, •tP11i§ti1. Yerine lealacalt 
~ lıe,lıaldı Bayram ~adan 
~'it •ı kabiliyetli bir adam ola 

\..::'· Muahede ıneseltsindı O" 

~~iyi tmlafabillceiinüi 

Lukreçya 

Lukreçyanın verdi~i haberler 
doğruydu. Dördüncü Murat sefere 
çıkacaktı ve yanına Bayram paşa· 
yı da alacaktı. Bayram paşanın 

yerine kimin vekil olarak kalacajı 
belli değildi. 

Lukreçyanın her şeyden haberi 
vardı. Yalnız bir ~Y öğreneınerni§ 
ti: Dördüncü Murat bir giln anne· 
sile görll§ürken; "sefere çıktığmı 
zaman memleket işite senin de ya· 
kından alakadar olmanı istiyorum, 
anne!, demişti. Kösem sultan da: 

, . 
ı n 

Daimi 
Okuyucularına 
Bir hızmeti 

. KCçOk 
i l&'!?larnnzı 
parasız 

neşreu.ece~iz 1 
Haberin büyük müsabakası ,·e 

bu rnilnaı;ebctle b&.l)hğmıız ) anında 

her ~ün ne:;retmcktc olduj;'11muz 
lmponlar rualfımdar. 

Haber, bu kuponları, yalnız bu 
müsabaka için değil, ayni zamanda 
oku)·uculannın küçük fakat kil' 

rUklUğü nbpctinde bü)'llk faydalar 
l'ldc edebilecekleri hb.metleri lı;-ln 

de kullaıuıbllmelcrinl kararıa.,tır. 

mıştır. 

Aşağıda ne\i ,.e t'lnıılerf yazılı 

llilnlan ne.,rcttirmek lsttyen oku
yucularmmı lliinlanw başlığımız 

l anındaki bir tek kuPQnla blrllkUı 

göndermelidirler. 
KııJK>nlan muntazam surette 

t-Oplıyan okuyucularunızıu bu uğur

da gönderecekleri kuponlal' ziya& 
u$ra.mıyacal•tır, neşredilen llii.ıılan 

bu kupon yerine kalm olaeaktır, 

Bi)yl<>lerfnio llünlarınm ncş.redJJdJ

ğl gazete tarihini tcsblt etmeleri 
kilfiılir. 

Parasız ne§redilecek 
ilan cinsleri 

1 - Doğum ,.e ölüm. 

2 - Ni~lanma ' 'e nlkihlao. 
ma. 

8 - Alım satım kablllndcn her 
nevi küçük ilin. 

4 - h ,.e işçi arama llanlan. 
IS - Erkek ve kadm, e,·ıenmek 

latlyenlerln eş anma Uiulan. 
6 - Her nevi §lklyet ye tcyek-

kür mektuplan. 

Dikkat edilmesi lazım 
gelen mühim noktalar * ldaremlz, 15 DDaaanda g3-

terf!CD Uinlarm clddJyetlne 
kanaat gettnnezSe ne§ret. 
mez. 
Taliplerin adreslerini sn.rfh 
bir tekilde yazmalan li.um .. 
dl!', Şöpbe J'Ok ki blldlre
eeklerf adreııler IJlzde ınah· 
faz kalacaktır. Mektupla.. 
ra aynca kendilerinin anlı• 
yacakla.n bir remb ve nu
mara konulmalrdır. 

Geleeek mektuplar ~in mtl· 
racaat yeri olarak ldareha.. 
nemiz gösterlleblllr. GöSte
rilecek remb:lero gelecek 
mektuplar bu cini Uinlara 
huredllett1c alltanda ayn 
bir §t!lkllde blldlrlleeekttr. 
Şayet bu mcktuplarm bU· 

dlroceklerl adrese gönderil· 
meslni ana ederlerse pul. 
lanmr§ ,.e adrfltllerl yazıl· 
mL, bir r.arf gönclennelldlr 

lor. 

* Neşri lsü-nen bUttin lllnta· 
rm 30.40 kelimeyi geçme-

"sen merak etme, oğlum! devletin 
düzeni bozulmaz. Muzaffer o!ar::ık 
dönünceye kadar burasını dü~Wı· 
mel,, cevabını vermişti. 

Lukreçya, devlet işlerinin ser 
sem, cahil, i~ bilmez bir \ezirin 
elinde kalacağını sanıyordu. Eh, 
böyle olWlca, elbette herkes istedi· 
ği gibi fmldağını çevirebilecekti. · 

Sinyor Greçyo da böyle düşün
müştü. 

~al Ç-elebi odaya girdiği za· 
man, elçi söze ba~ladı~ 

- Venedikten gelen tacirlerlmi· 
ze pazar yerlerinde güçlük gösteri· 
yorlarrnış. Buglin, veziriazam har 
retlerinden bu hususta yardım is· 
tiyecektim. Siz tavassut eder misi· 
niz bu işe? 

- Aman efendim, böyle küçilk 
ve ehemmiyetsiz mc eleler için ve· 
ziriazamla görü~eğe lüzıun var 
mı? Bunu kulunuz da hallederim. 
Yeniçeri ağasına ve Asesba~ıya şi 
kayetiniıi söylerim.. pazar yerle· 

amı~- Kemahn 
il ~ r ına <ale SJ 

(Baş tnr:ıfı 8 Umüde ) 
sa da kurtulsam... Biz bırtakım 

i.ciz mnhlfı.katız. lı; l~lndc 1.5 vnr. 
Ah... l edUıılyyntmı b lsenb:.,. Biz, 
da.ha ııızln anlnmndı!rınız, ne bP. !iı· 

lnr görtlyoruz; her gUn ciğeri ri' 
mfzden nelı .rler gibi kanlar akı_ 
)'Or! 

Kılı.klı hadsiz, nihayets.iz tUrrc. 
hat ile meclis idare eder; pek ca
nı sıkılırsa birazcık ağlar! 

Allah ic;ln bakılsın: Hami.yyetli 
zannettiğimiz adamlar içinde tut· 
tuğumuz fıkri, ihtiyar ettığı mes· 
I eği doğrudan doğruya her kimin 
karşısında olursa olsun meydana 
koyarak bahis ,.e mlinazııra~ a cQ. 

sarc t cdcc,,lt mc-sleğiınizdc on l l. 
§İ \'l'lr mıdır':' 

Herkesin mcnfaat-i zntiyycsinc 
mUracant ederiz; layıkilc tamik o· 
!unsun: Du türlü cesareti ihtiyar 
eden sekiz on kişi 18 başına g~~ın· 
ce • mademki bizde meslek muha.. 
fazasmdan her sözde, her yerde 
bu derece aca ve meskenet gös
termek ka\'aid-l külliyye hükmü· 
ne eirmlııtir • o eekia, on kişi diln 
dünyada §imdiye kadar nev'i i§L 
tilen ve hatta i§itilıniyeıı her tür
lü mezalimi irtikap eylese önUne 

durabilecek bir kuvvet var Dlldır! 
Tera.klti yolunda gördUğümUı 

milletlerin hali bUtlln bUtUn bizbıı 
akslmiıe görünüyor: 

Mesela üçUncU Napol)'Oll çtktt. 
cumhuru muhafaza edeceğine ye· 
min ettl, reis oldu ; sonra yirmi bin 
kiainin hayatına kasteyledi, lınpa· 
rator oldu, nihayet on bet, on al. 
tı ıene oal11tı, Frana& milletinin 
etini, beynini, battı ruhunu yedi i 

yine Fransa içbıde taraftarı bulu. 
nuyor. 

Halksa Na.polyonun zatma, mee
Jeğjne IAnet ediyor. Tarafta.rlarma 
hiç olmar.sa adam nazariyle b&kr 
yor. 

Ya blz ne betba.ht bir mJUetmr 
!fiz ki Fransada o kadar edep!lı 

bir adanını lwal bir milyon ta. 
raftan bulunsun ve hattl içleTlnde 
bu taraftarlık utrun• f~ ela 
edecek yine Ji.akal on bin kJfi 
kendini izhar etsiıı de memleketi· 
mizde bulunan milleti iali.mlyye 
içinde mukaddes bildiğt fikir uğ
runa canını değil, men!aatbıi feda 
edebilecek elll kişi bulunamMm! 

(Hadlka., 25 lldnclt.eşrta 18'72) 

Sehir Tiyatrosu ııı mııı 

lll 
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Paşa Hazretleri 
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Tanınmış fıkır adam
larının düşünceleri 

(Ha~ tarafı 5 hırlde ) 

dın i tesirleri a,tmda knlmı tı. Bu 
da , o \'ai itle r tat ih mes elelerine 
d:ı hıı zıyade islami bakımdan te· 
mas edilmesinden ile ri gelmiştir. 

.Nnmık K mnle göre, Celfü eddin 
Hcırezim şah mUstevll Cenglz'e 
karı;ı 1.&lıimiyetin kahraman bir 
mUdafıidir. O .zamllll, biz fslfun ol_ 

nuycın Türk kahramanlarını, Na -
mık Kemal gibi, muhabbetsiz bir 
haleti ruhiye ile karşılardık. 

B Jahare, tarih hakkındaki dil • 
§Uncelcrimis tahlatiyle değişti. 

Zamanımızdnysa, TüTklerin asıl 

kahramanı Cclfllcddin Harezlm" ıah 
değil, Cengiz Han telakki edilmek· 
tedir. ÇünkU o, Türk ve Mogol 
kavmlcrinl, btitun dtinyada.Jd mil. 
!etler Uzcı inde hakim yapmıştır. 

BugUn, Namık Kemalin bu ese
ri, o zamnn bize yaptı·~ı .C'Siıi le. 
ra etmiyor. 

Fakat, ''Cezmi" millf noktaina· 
urdan dnhi kıymetini ebediyyen 
muhafazıı. edf!cek olan bir eserdir. 
Gerçi "CezmJ" nin ikinci clizU inli. 
oar etmemiş, kitap natamam kal -
mıştır. Maamafih mevcut ve yazıl 
m!J olan kısmı, tarih! vakalan 
çok gUzel a.kırettlnniştlr. 

Cezıninin menuunun mUhlm 
bir kIBmını teşkil eden Kırım 

prenslerinin Osmanlı • lran ide· 
rine iştiraki keyfiyetJ, orada ga. 
terdiklerl kahramanl~lar, t1 Or • 
ta Aııyaya kadar TU'l"k kabileleri 
içinde bir destan mevzuu olmU§

tur. Adil sultan hikayeleri, oima· 
\ 

lf Kafkuya Nogaylan ve Kazak • 
Kırgız Tllrklerl a1'88mda manzum 
olarak söylenir. Namık Kemal de, 
bq meV%Uu: milli tarlJıfnıizl hakild 
bir milliyetçi matiyl• anladığın -
dan bir milll destan tekfuıe aoJr. 
muıtu. 

Namık Kemalin ''Vatan" mm 

da tekmil Türk &Jem.inde gok ıe
vilerek okunduğwıq Ulvı etmeli· 
yf&. Eaer Ruya Tllrklert tan. 
tından ora ıtveaine çevrilmJpe de 
n~rtne aanııllr minf olmu§tur. 

Milli terbiye nolı:tasmdaıı, "Va· 
tan" m tesiri çok bilyük olmuştur. 
Tanzimat devri 'nlrk edebiyatı e.. 
ıerleri meyanında Şemseddin Sa.
mi beyden mUlhem olarak yuılan 
''DarUrrahat mUsltlmanlan,, De 
Namık Kemalin "Vatan" ı mJJU 

fikri tı5ıtlamak hususunda Türk A· 
)('minele em.sn.l!:iz bir tesir icra et. 
mişl r~ir, l•'ıılmt Na.mık Kemal is· 

l iımi hlslc.J .. n daha ziyade Türk 
milli gururunu canlandırmıı olma. 
sı itibarile, yeni dcl\'ir Tilrk inti· 
b:ı.h tarihinde ayn bir mevki işgal 
<'tm tir,,, 

\'İl •. \ \'ET : IEl\Tl':' ÇY'Sli BA l" 
O :\IAN ERGtN Dil OR KJ: 

'•- Namık Kemalin edebi ve 
milli şahsiyeti hakkmda söz söy. 
lemcğe kendimde salahiyet görmU· 
yonım. Bunu mUteha.ssıslar söylL 
yeceklerdir. Ancak bu büyilk va • 
tanpervcr şairin adile soy adının 

yanlı" kullanılış ve söyleni~ine 

hayret etmekteyim. Bu, o kadar 
farkrnıı. varılmadan yapılan bir 
yanlIJttr ld bunu ben de yaptım. 

!stanbul eokaklarma ad verirken 
Altsal'ayda karakolun yanmdan 
denize kadar uzanan 30 metrelik 
caddeye Namık Kemal ad.mı ver • 
ınlşthn. Halbuki doğrusu Kemal 
Namık'tır. ÇQnkQ plrlmizin UJI 

adı Mehmet, ilk mablesl Kemal 
ve akrabıumıdan Eşref Paşanın en 
eonra ona verdiği mahlea Namık
tir. 

Dilimizin bOııyelbıe ve 6rfUmO. 
ıe ıöre iainı evvel, mahtes eonra 
gelmek ve tairlmlzbı adı Mehmet 
Kemal Naııuk olmak lizmıgelir • 

sauın kJtaplara bu tarzda ge • 
çen, eehtr rehberine bl;yle gir~ 
bir yanltfl dllıeltmek zor olmak. 
la beraber tıuıı zamanmda. bu 
yanlI§J hatırlataıalı bir borç bil· 

dim. 
Nam* Keınal, affedersiniz Ke. 

mal Naauk; bO.tUn hayatınca "Or 
du" ''Vatan" ve "Millet,, kel"me. 
Ierini terenntlm etmio olduğu için, 
bu bUy\lk adamm admı latanbuluıa 

Beywttan Alw.raya giden "Or
du" ve Aban.ydan ~apa" ya gl. 
d• "lılllıet,, ,,. Yenib&hçeden Ak& 
saraya gelen ''Vatan,, caddeleri • 
nln blrlettiii bir noktada ve Ak
saray karakolu önUnden denize 
uıanan ve Mustafa Kemal cadde. 
sine muvut olan :iO metrelik bir 
caddeye vmniftim. 

Bundan ecıe derece memnun ve 
mnftehiıim." 

Semih AOU 

Glrlnl,fe Ula , A ılınca 
8aym baya.nlarrm17 

dan gördUfüınüz ıcvoo 

cüh ve rağbet. lmt 
ıUkr:ın borcwnoı:u öd 
mek lçlo bu delil A ı 

rUaulaD geUrWltmla • 
büyük maklneler NJetl 
de F 8 M l L'I adattm 
aı alllndlrlerle py~t k\ll 
lanqlı, ufak ınlkroP9l)Z 

bir tekilde yeat amba· 
mjlarla pl)IUl&Yll çık4rdıtnnm ay ':tl"r nı ılll M"P~lf'o1a, F l!i .. ı ı, 
bnyanlan bir fOk rahim ha1'tahl.ll\rmdan koruyan ve üz.lllltülli itlerden 
lmrtaran en blrinct ldet bezidir, 

1 Her eczahant-de r E M i L ve i A i 1 bulunur 

rindeki kokulara hemen emir v~rir madı olduğum halde ben bile ya· çift !Af söylemi~ olsaydı, derhal af· 
fedilirdi. Fakat, korkudan ağzını 
bile ar;manuş. 

!er. Mesele kalmaı. pamam. 

- T*1ckür ederim, çelebi! görü 
yorsunuz ki sizinle çok kolay anla· 
şıroruz. Hayrullah efendi hi~ laf 
anlamazdı. n :r mesele için saatler 
c.c konuşur, ve hiçbir netice alma· 
dan giderdim. 

- O gevezenin biridir. Son ıa 
man!arda ipin ucunu kaybetmişti. 
Cezasını buldu. 

- Niçin tevkif edildiğini biliyor 
musunuz? 

- Bilmez olur muyum? Çiçek 
pazanndaki e5rarkeş kahvesinde 
Venedik altınlarını savurma~a baş 
lanuş. Padişaha haber vermişler. 

Bu yüzden zindana atıldı. 

- Kendisinden şüphe mt etti' 
ler? 

- Öyle ya. Ha}Tullah efendi gi· 
bl bir achmın avuç avuç altın sarf 
etmesi ne dernektir? O kaç para!ık 
adamdır. Bu işi, bir defterdar da· 

- Belki para biriktirmi~tir. Be· 
kA.r bir adamdı. 

- Yok canım. Öyle ~rarkeşler 
parayı nasıl biriktirebilirler? 

Sinyor Greçyo Cemal Çelebiden 
epeyce malumat almıştı. Gerçi bun 
tar dedikodu rr.ahiyetinde bir ta· 
kım manasız l~flardan füar~t gibi 
görünü)'Ol'!la da bir yabancı devlet 
elçisi için çok faydalı h=ıtta kıymet· 
li feylerdi. O. devlet adamlarının 
hüviyetlerini, iç yfü:lcrini bu suret 
le anlamı' oluyordu. 

Bundan sonra söz siyasete inti· 
kal etti. Greçyo: 

- Vezirrnzam hazretlerinin Hay 
ru'lah efendiye çok itimadı \'ardı 

zannediyorum, dedi, onu nasıl 

oldu da kurtaramadı. 
- Bayram pa~anın itimat ve 

teveccühüne güvenilir mi? O in~am 
bugün sever, yann cezalandırır. 

Hayrullah efendi için padişaha bir . 

- Sultan Murat, Bayram ı>aşa 
ile birlikte sefere çıkacak olursa, 
umanm ki, Hayrullah efendiye ge
ne bir vazife verirler. 

<:emal çelebi kaşlannı kaldırdı: 
- Kabil de~l. Hayrullah elendi 

zindandan çıkamaz, sinyor! Hem 
siz hangi seferden bah9ediyorsu· 
nuz? Padiphm bir iki yıl Istarıbul 
dan bir yere gitm~e niyeti y'lk. 
Kösem sultan hayatta iken, oğlu· 
nu bir yere göndermez. 

- Valde sultan, oflunu çok mu 
sever? 

- Zannetmem. Bu, sevgi mcse· 
lesi değil, bir nevi kadın s!;.·<.. tı· 

dir. 
- Bana öyle geliyor ki, ll'zln 

saray i~lerine aklım erme ~-a, 

valde ~ultan devlet işlerile yal\m· 
dalı alfudar olmaktadır. 

(DMUll WW) 
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Gala asaray Fenerba çe 1 
şıyorlar Y6 ın .arşıl 

{/er iki taraf tn noksanları takımları 
~ 

aşagı 

müsavı vaziqele sokuyorsa da galibiyetin 
yukarı 
hangi 

tarafa güleceğini kesliıet·ilmek adeta imkansızdır 
Yazan : Saclt Tu .. rul Öget 

Eski kar§ılaşınalarında, günleı.

ce evvel heyecanı başlıyan büyük 
maç nedense bugüne kadar pek 

· fazla bir heyecan yaratmış vnzi.. 

yette değil. 
Tabil bunun da sebepleri var. 

Kim.sa havalardan emin bulunmu· 
yor. Bir gün soğuk, bir gün yağ
mur, blr giln kar insanın içini 5üp· 
heli bırakıyor. Galiba bu §Üplıe o. 
Iacak ki heyecanı artmış göster 
mlyor. 

Yazıyı yazarken zaten limoni o
lan hava birdenbire kam kı§a çevi· 
rlrse, geçen haftaki gibi ikinci 
devrenin başlamasına tekrar mun. 
Wır vaziyette kalacal:;rız. 

İşte hal böyleyken, her mnçtan 
.Snceki beylik tahminlerden b:rlni 
yapmak vaziyetindeyiz. 

Beylik tahmin diyoruz; çUnkU 
Galatasaray - Fenerbahçe mnçm -
dan evvel yapılacak tahminler da· 
ima beylik vaziyettedir. 

Yani iki kelimeyle: belli o1maz. 
Bu maçlar.n rekabeti başladığın_ 

danberi hiçbir tahmin bu (belli ol
maz) hudutlarını aşamamıştır. Bi· 
rlsl çıkıp da mesela: Fener bahçe 
bugfin muhakkak galiptir, diyeme
ml.~tlr. Yahut bu galibiyeti hi.sseL 
tlrmi~se, dediği çıkmamıştır. 

- Niçin? 
Diyecel:&niz. Çünkü bu iki ta

Jam ka?'§ılaşmı:ı.sı her seferinde u· 
mulmadık neticeler vermiştir de 

ondan ..• 
Hatta o derecesine ki, Fener en 

za.ylf' zamanında yakaladığı rakibi· 

nin B takımına mağlUb olmak 
sllrpriziyle knrşılnşmrştır. Ayni vn 
ziycte Galntasarayın da maruz kc.l. 

dığı gibi ..• 
lşte bu vaziyette, bUtlin bu 

geçmiş gilnleri gözönünde bulun
dura.rak yapılncak tn.hminler dai· 
ma (cesaretsiz tahmin) oluyor. Bu 
11.un için ben de bugiln (şu tnknn 
yenecektir) diycmiyo'rtlm, ~aha 
doğrusu içimde hangi takımın ga
lip geleceğine dair en ufak bir fi. 
kir bile yok. · 

Falso vermektense susmak da
hn hayırlıdır. Onun için, benim ya· 
pacağım da (beylik tahmin) dir. 

Yanl şu yenilecek, bu yenilecek 
değil, sadece kuvvetlerin mukaye-
sesi. Arlık ondan ötesi her oku. 
yanın teviline kalmış bir iş. 

Evet, kuvvetlerin mukayesesi. 
Fenerden başlıyalnn: 
Kale emindir. Müdafaa eh deni

lecek kadnr. Fakat gerisinin em· 
niyetiyle karıştırılınca nihayet bir 
kuvvettir. 

Haf hatlı daima Fenerin en ve
rimli battı olarak kalmıştır. 

Eski zamanları karıştıracak ol 
sak, hücum hattında en kıymetli 
asların bulunduğu zruna.nlarda da 
Fenerin en kuwetli yeri haf hat

tıdır. 

Bu oyunda sırtında yine mühlm 
vazife yüklü olan bu hattın neti" 
ce üzerinde en müessir rolU oynı
yacağı şüphesizdir. 

Hücum hattı bugiln, Ff"ncrin l'\S. 

ki hattı, bir ~ene evvelki hücum 
hattını aratacak vaıiyettedir. Fa -
kat §Unuıı muha'i:knktır ki, sarı • 
krrnıttı hücum hattında pek bli • 
yilk va7Jfesi olan müteveffa Bôdu· 
rinin takımdan ebediyyen uzak 
kalması Fener bUcum hatt.mm bu 
saafnu otomatik olarak örtmekte

dir. 
Gelataaııraya gelince: 
FllUfmı hr.ftal&rdır ta.kBnda 

yer alama)'1şı, sarı • kırmız.ı taraf
tarlarını endişe içinde brrııkmak • 
Uıdır. 

.Müdafaada muvnffakıyetin ye -
güne sırrı olan Faruk eğer Fener
Gnlatasaray maçında oynamazsa, 

ben her türlli m:ı.hcubiyeti göze a· 
larnk Gnlntasarnyın mağlübiyetini 
muhakkak s:ıynlıilirim. 

Diyecek!'l.niz ki: 

- Hani, ne oldu? beylik talı • 
min diyordun. Halbuki geniş geniş 

konuşuyorsun. 

Size cc,·ap verebilirim: 
- Eh, müsaade c<ler.eeniz bu 

mevzu geniş geni.'J konuşmnğ~ 

mliteha.mmild;.ıo. 

Son oynamadığı maçlarda yok -
luğunu lüzumundan fazla hissetti· 
ren F:ıruğun bu maçta da mUda· 
fna hatlarında yer almaması par. 
tinin dörtte üç buçuğunu Fenere 
tcrkedcr. Artık bu kadar avantajı 

yakalamış bir takım - hele Fener

bahçe gibi bir takım - bilmem ki 
otobilsü kaçırır mı? .. 

Biz sarı • kırmızılı taraftarların 

yüreklerine su serpmek için (bu 
havalarda da çekilmez ya!..) Fa • 
ruğun oynıyacağmı tahmin ederek 
Galatasarayı tartalım. 

Kale, Fenere nispetle pek zayıf-

Erkek mektepler arasmda 
yapı'an vo.eybol maç arı 

Dünkü maçlarda Şişli Terakki, istiklal, Bo
ğaziçi, İstanbul Liseleri talamları galip 

Erkek r-.Iektcpleri arasındaki 
Voleybol müsaoakalarına dün 
Beyoğ:u \"e Er.ıinönü haikcvle i 
spor salonların< a dcYam cdılmiştir. 

Alınan netıccler sunlar<iır: 
Eminönü halke\indc günün bi. 

riı.cı maçında ~i~ i Terakki Tica· 
ret Lisc::;ini 15-/, 15-:.'. yenerek 
oyundan galip çıkmı~tır. 

Ta:-ımlar ~oyıc teşkil edilmişti: 
Şi~li Teraldd: ~ll!ammer, Tahir, 

~aban. Lutfullah, Ihsan, Ilalı1k. 
Ticaret Lise ı: !\lurat, Murat, 

Nuri, Ahmet, Sedat, Muzaffer. 
Jkincı maç Perterniyalle Istiklal 

liseleri ara~ıncia ıdi. Çok sıkı bir 
~eldl<le devam eden bu maçın ilk 
iki seti: 15-7, 15-7, beraber bit
miS. üçüncü sette lstiklalliler 
15-3 ılc maçı k:ızarunı~lardır. 
Takımlar: 
l'erternıyal: İhsan, Sabahattin, 

Nizami, Süleyman, Cudi. Sıtkı. 
lstik!al: Hüseyin, Muhittin, 

Sadi, Fahima, Fethi, Necdet, şek. 
linde idi. 
Beyoğlu halkevinde yapılan 

maçlar da çok güzel olmuştur. Bu
rada ilk maç Boğaııçi li~i ile 
Bölge San'at Okulu arasında ya
pılmış ve maçı 15-8. 15-2 Bo
ğaziçi kazanmıştır. Takım'.ar ~öylf' 
teşkil edilmişti: 

Tebliğ 

/staıılYıll atletizm ajaııltJm. 
daıı: 

1 Atatürk ko~usuna, 
27.12-l!HO cuma gi.inü saat 17 
de Tak::ıimdeki abide önünden 
ba~lanacnktır. 

2 - Atletler, &nyurunak üzere 
16,30 da Taksimdeki bölge bina 
sında bulunacaklar<lır. 

3 - Koşu yolu şöyledir: Abi 
de, Taksim jandarma komutan. 
lığı, Ta.şkışla, Küçük r.iftlik, 
Muhabere okulu, Taşlık, Gazha· 
ne, Dağcılık kulü:bü, Abide. 

4 - En çok koşucu ile iştirak 
edip yarışın hitamına kadar __ bi· 
rinci gelebilen takım Ataturk 
kupasını alacaktır. 

5 - Yarış ilk atletin Yarışın 
dan on dakika sonra nihayet 
bulacal:tır. Bundan sonra gele
cek olanlar hiçbir tasnife dahil 
ol:ımıyacaklardır. 

6 - Ferdi tasnifte birinciden 
üçüncUve ka:lar madnlyn ve 
taknn tasnifinde 4 ki. ilik takı
nın bayrak "erilecektir. 

7 - Ankarada yapılacak Ata· 
türk koşusuna iştirak etmek il· 
zere böl0emi:W~n SC<'ilen Hüsc· 
yin Albayraktar. Rıza. İşman, 
Habib, Artan Sc>merciyan, l\la· 
filidisin atletizm ajanlığına mü 
racaatlan tebliğ olunur, 

Boğaziçi: İsmet. Celal, Semih, 
Tevlık, Tahir, Suha. 

Bölge San'at: Rıza, Nihat, Is. 
mail, Yılmaz. Adnan. Baydar. 

lkincı maç İstanbul Lisesi ile 
Işık !ıse.ı ara~ında yapılmış \'C ls. 
tanbul lisesi bu maçtan 15-7, 
15-14 galip çıkmıştır. 

htanbul lisesi ~}le teı:kil edil
mişti: Salahattin, Vedat, Necati, 
Müfit, Mehmet, Sadi. 

Işık lisesi ıse: ~eoni, ı\dnan, 
Adnan. İbrahim, Şinasi, Bülent 
şeklinde idi. 

Bugünkii mektep 
madarı .. 

J.~ta:ılm1 erkcl; mc7.tc;J1cri 
f ıdb-Jl lik heyeti ba§l.:.wıl:ğm. 
dan: 

21-12.19·10 cumnxtcsi güı:ü 
Bcşil>taş Şeref stadında yapıla 
cak maçlar: 

Saha komiı:;eri: N. Tekil, Da. 
rüşşafaka lisesi - İstanbul er. 
lisesi saat 13,30, haket 1 Hüsnü, 
Kabata..~ lisesi - Galatasaray li 
sesi saat 14,45, hakem Hü&nii. 

~lPtli~r-llk olarıık 

tntlmanyetfü bir 

TiSS [)T 
Saati takdim ediııi1~ 

.Mlknıılb.m:ısı yegiıno 

J'llt'in·ı·ıı sn,m:ız. 

Genci ııcc-ntalı~: 

t tnn!ııJI Kutlu hıın No. 1/4 

nu~;i)c mağnuı.ıarda ııatrhr. 

•rn,rn lı;lıı nc:f'ntıı. aranıyor. 

sa da müdafaayla birleşince, mu· 
vaffak bir mUsclle.~ olabilir. 

Haf hattı Fenerden zaylf'tır. 
Hücum hattmda müteveffa Botlu 

rlnlıı yeri öyle zannediyorum ki 
ayni ayarda bir oyuncu ile asla. 
doldurulamıyacaktır. 

Sarı • Kırmızı hücum hattını u
mumi bir şekilde gözden geçirecek 
olursak Fenere nazaran dalın ı.ıı • 
• -ıf görürüz. Bu zayıflığuı bir se • 
bebi de hücum hattında. merkez 
muhacimin fazla çalıma kaçması -
dır. 

Cüsseli ve futbolü kavramış bir 
oyuncu olan Gündüz, kaleci,>i de 
kıvırdıktan sonra gol atmak heve
sini bırakacak olsa, muhakkak ki 
ole avuca "maz ideal bir ıntr • 
kez muhadmdir. 

Gilndüzün bu şekil oyunu, Me. 

lihsiz \•a1iyetteyken gol cihetince 
krsırlaşa.n !•'ener hticum hatmm 
kusurunu örter. 

Şimdi siz, kendi kanaatlerinizi 
de benim dü§üncelerime ilave ve 
yanlış bulduğunuı yerlerini değiş
tirerek belki bir neticeye ulaşırsr
nı.ı. 

Doğrusu bu neticeyi ben slzden 
ziyade merak ediyorum. 

Sadt Tuğrul ÖGET 

Kıı.dıkoy kııuı~ı t~ıpu ıılcll muhafızlı· 

ğından: 

Ereııkoyilnde Sahrayıecdıt mahalle· 
si Etem Er, sokağında eski t3,44 yeni 
10:? va ta.j 104 No. lı bahçeli bir koşk 
kAnunusanı 129~ tarihll ve 27 No. lı 
tııpu kaydı mucibmce bir turla olarak 
lbrahtm Bteın evlatları Ali ve Zell· 
banın ubtelerinde kayıtlı iken bunlar
dan 50 sene evvel ve gayri resmı su
rette satın alan kaymtıltam Etem ka
rısı l•'ntmıı. Vasfiye ve kayın valdesi 
Falına Zebranın mezkür tarla Uzerin· 
de 50 sene evvel bir köşk lıı§a etmek 
ve ağaç dikmek sureti ile bahçeli 
k~k halıne gctırerek yarı yarıya nl· 
zn.sız ve fasılasız temcllUklerindc oldu
ğu halde bunlardan lt'ııtına Zebranın 
1326 senesinde ve.falı ile oğulları bay 
Refik Saydam ve Bay Halda Saydam 
ve kızı Bn. Fatma Saydamı terkeylc
dlğl ve varislerden Hakkı Saydamın 
da 16 ağustos 9i0 tarihinde vcıatı i· 
le ver:ısetinln kıırde§leri Bay Re!llc 
Saydıım ve Bn. Fatma Vastiycye vo 
I.<'atmıı Vasflyoıln dahi 5 eylfıl !HO ta
rilıuıde vefatı ile verasetinin ogulları 
Osman Saydam Vtı Orhan Saydama 
inhisar eylediği ilmlihaber ve veraset 
senetlerinden anlaşılmıştır. 

Yapılan tetklkatta sözU geçen b:ı.h· 
çell k~k defa.tiri müde\'\'Crcnin 
1452.1453 sıra No. ıaraında kayma· 
kam Etem karısı Fatma Vasfiye ve 
lmy.:.nvaldesi Fatma Zehra ndlannda 
kayıtlı ise de deruhtclerl olmadığı ve 
namlarına tescil edilmediği tctklltatla 
tebeyyiln etmiştir. Tnleplerl veçblle 
\'e 1515 .No. lı kanunun ve nlzamn:ımc 
si hUkUmlerine tevfikan zUyctıcri n:ı.· 

ınına tesclll ve yukarda isimleri geçen 
vnrisler nıımma intilmll icra kılın· 

mak Uzcre 7 kAnunusıınl 041 tarihine 
rnstııyan sah gilnti mahallinde tahki· 
Jmt ve mcsahıısı ynpılncnğındn.n ma· 
halle sokak isml ile kapı No. tarı yır 
karda yazılı bn.hçeli ltoşkUn tnsarrufu 
ile alCı.kndar bulundultlarını iddia c· 
denler olduğu takdirde ellerindeki ve
snikle beraber talıltiknt g\lnllnc kadar 
Sullaruıhmette Kadıkliy tapu sicil mu 
hafızlığına 940 mUrncaat No. sı ile 
ve talıkikııt gününde mahalllnde bu· 
ıu;acnk tapu memuruna mUracn:ı.tla· 
n ll~n olunur. (1529) 

Bevoğlu Halk Sineması 
Bııgiin 11 dl', Ak.,nm 20 doz 
1 - Glin l>o~uken: 
2 - Taksi Hl\)dutlnn. 

Çıır~nmbaya: 

(KAn KOn!ö;AN) 

Kızılay 

Ens 
Cemiyetinden : , 

rı .ı 
Cenıi~ııtıınlz 'J"nrllfmdan Celbt>dllen.'k Günırilkten çıı.arıLl0 

Ensülin Müstahzarı Piyasaya Çıkarılrn1~tır· 1 
Halkımızın F.czanelerc!en Reçete lle Tedaıild tııUı 01uoı:r· 

-- -~ 
1 

ltsanhu Levazım amtr!.ğmden verııen 
har:cı askerJ kıtaatı ııaniarı 

I ~-;' 
~ner Kilosu~=-ta~ln edlle~iyatı 6 kuru~ :.!5 santtm ol:J!l s:;,iJ' 

arpa pazıırlıkla satın alınacaktır. Pazarlıgı hersün Aıı :.ıradıı J.,\' ort ı>11 
'latınaı;na komı.syonun•Ja yapılacaktır. 3ÖO tondıın n.şağı olmamak .ııt,~~r il 
ayrı taliplere ae ihale edilebilir. Arpalar dökUm ıuııınde Ankara \°e csOO tel' 
tasyonıanla teslim alınır. 3000 ton için kaU t.emınıı.t 21,2J0 ura \'8 Jf; 

lçın kaU teminat 2813 liradır. Evsaf ve ~artnamesl 960 kuru§ıı kOıni'.:ıı1 ıet 
alınır. l'aliplerın bergUn A.nkarada Lv. O.mirllğt satınnıma koınısyon 
meıcrı. ( 15i2J l ll406J 

lf. :lf. "' 
Nümuneslne gorc pazarlıkla i5.000 adet muhabere fincanı aııns. 

Tahmin bcc.lcli 2;;.000 lira haU teminatı 3i50 liradır. lhn.lesı 24 1~ 1 
gUnil saat lö de Ankaıııda M.M.V. satınalma komisyonunda Y P 
Talıplerin belU vııldtte komisyona gelmeleri. (1638) (11827) 

• "' :r- Jf. ,ıı'rı 
A§ağıdıo yazılı sebzelerin kapalı z.ı 11 ekslltnıeleri 23·12 940 P p ' 

saat 11 do Eillrned'! Havasaua asltcrl satıualma komi!'lyonuna.a ytı ,.. 'I ,. 
tır. TallplP.rin ihale saatinden bir sa'it c>·,·cllnc knd:ır kıı.nı·-' \ 
ltkllf ınf'ktuplarım koruıs,>una \erım:I ·rı . (1602) (111>72) 

ClnE.i miktarı tutarı 

IAhanıı. 

Prasa 
1spanak 
Maydanoz 

kilo Ura 
63.000 5355 
f.3.(100 7!.!~5 

33.000 7&60 
1.000 110 

Havuç M.000 3750 

~:(.~ ~\~~ 
Aşağıda mıktan yazılt bııf!'"..ı. tarın ke.palı zarfla eksııtıneleri ~ucrd. 

askert satınalma l<0ınJsyonun'1a 28·12·910 gUnll hlzl\lanndtı yazılı dl~ 
i11aıe • ıı 

yapılncaktır. Taliplerin kanuni veslkalarfle teklif mektuplarını ttıllbul 

den bir eaat evvel komisyona vermeleri. şıırtna.mesı Ankara ve 15 

Amirlikleri ı.ıallnalma komisyonlarında göI"illcblllr. ( 1624) (116951 ti 
Mlktnn tutan teminatı ih:ıle 683 

ton lira Ura 
200 24.000 1800 10.SO 

ı ·-ı~------------------1-s._2_00 ______ 14_4~ 

L~ 

Adt't Liralık Lira 

l 2000 - ~000.-

3 1000 - 3000.-
2 7!1() - 1500.-

" JOO - 20CO.-

" 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-
RO :ıo ... 4000.-

1100 20 - 6000.-

Türkiye tş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za· 
manda taliinizi de denemi§ olursunuz. 

K~ldelcr: f Şubat. 2 Mal''" 
1 Ağuııtos, 8 lklncltt-frln 

t.arlhlerlnde yapılır. 

............ ,.,. .. .r: 
• 

!tıım~lı ve kumb:ıraııa. belillP' 
!nrmda t•n 01 t>lll lnıoıı bUlıınıuıJ-' 

kur'nya dahil cdlllrlDr· 

Dev1et Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlarl 

L--=--------------~~~_.:....:..--------crlJI~ 
Derinceden Mudanya.ya 5000·6000 travers nakledllcceltUr. I> 

MUdnnyaya bir tonun muhammen nakliye Ucrcti (250·300> JrurU§tut'• ~ 
MUnakasıı 24.12.9!l0 Ralı gllnU saat 11 de Hayclal'P8.§&da l§letıne • 

da yapılacaktır. at ııl'~. 
Bu o.çık eksiltmeye girmek istıyenlerln 90 lira muvakkat t~• ~ 

sile muantcn gUn ve saatte komlııyonda bulunmalan IAumdır· 'F 
lflt için ~lctıneyo mOracut olunmalıdır. (ll 608), 


