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Yazan : HASAN KUMÇAYI 
A. MERIKADAN gelen lıa. 

defa berler Ruzveltin üçüncü 
habırı~arak Cumhurreisliği inti. 
aıı .... ~ kazandığını gösteriyor. 
detl"ıl etıceyi memnuniyetle kay. 
da b~k lazımdır. Zira Anıerika
hai)1 defaki Cumhurreisi inti. 
letirı·Yalnız Yeni Dünya millet. 
ıııes: alakadar eden bir dahili 
A.trıe~~ değildir. Ayni zamanda 
"at1ık1

1ka. milletlerinin bütün 
hakk arıyle Avrupa harbinde 
htd

1
111 ve hürriyetin zaferi için 

leti dllla koşmak kararı verme-
Va ettıektir. 
~&dik~~ Cumhuriyetçilerin nanı
bi kat atı Vilki de Avrupa har. 
~ıı~.,,e~11'lda prensip itibarile 
kib e ~n farklı bir siyaset ta. 
devıetıt~ıyordu. O da totali ter 
tırıe k erın cihan istilası hareke
i:ıbi h arşı koymakta tıpkı rakibi 
dıı. F:':reket edeceğini söylüyor. 
~akktıkkat Vi!kinin intihabı ta. 
• lıtreıs)' ~~seydi Amerika Cuın
.. a bir ~gı makamında ne de ol. 
~eeekti rı?aset fasılası vukua ge. 

R vzvelt bir yat r-ezintisi esnasıt\da gazetecilerle 
görüşüyor 

aılıtttı' eni Cunıhurreisi işe 
dar be~ için 1941 senesine ka
heıs~ ~ 1Yecekti. intihabı kay. 
1 ler1,.d lıınhurreisi Ruzvelt ise 
C~L ' 1 

" f( • • ~irıee - .nt ı karar vermekt.-rı 
ll'ılihitı'l 8ktı. Da.ima mes'ulivet 'i 
~acakt kararları halefine bı rn 

1, 

~mı-ı:amı 4 iJnrtıdcl 

'liUı a e ilin la 
utk : 

ingi ,tere 
'f Unanistana 

a. :E:Iirıden gelenin 
~a.lllisi derecesinde 

Yardımda 
buıunacaktır 
~\l~ a.rdırn için başka 

"etler de hareket 
halindedir 

~)-

merlkadakl 
tarihi seçimde 
Ruzveltin 
kazanacağı 
anlaşıllyor 
Şımdiye kadar' gelen 

haberlere göre 
Baıveltla aldıQı 

re ıer 
5250727 

Rakıbı ıse aynı 
saate kadar 

3892619 rey aldı 
Nevyork, 6 (A.A.> -Gece 

saat 11 e doğru Nevyork sokak
larını coşkun bir halk kütlesi 
doldurduğu esnada, memleket 
dahilinde verilmiş olan reylerin 
adedi dokuz milyonu bulmakta 
idi. 

Mamalli ayarla saat 20,30 da. 
Colombia Breadcasting System 
radyosu reylerin 5.250.727 sini 
Ruzvelt lehine· olarak tasnif et
miş ve Villkic lehine 3.892.619 
rey kaydetmiştir. 

Yine aynı radyonun tasnif ine 
göre. 31 eyalette Ruzvelt 403 

(Denmı 4 ünrüdc) 

c4S~S rUKRECYA 
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~tıcü Murad devrinde bir Venedik şövalyesinin~ 

~İSKENDER F. SERTELLi 

1 
............... HABER için hazır:anan bu tarihi 

tefrikamızdan enteresan bahis ıer 
• ....... ....... 

1.sYan eden Kırım Hanının Edirneye kadar gelişi • V;a: 
lıde Mahpeyker Sultanın idam ettiriği vezirler - Vezırı 
azam Hüsrev Paşanın muvaffakıyetleri • Bağdad mu. 
~asarnsı - Hafız Ahmet Paşanııı yeniçeriler tarafından 

• ~tli • Hüsrev Paşanın idanıı • Yeniçerilerin . saraya 
1-ıucunıu - Veziri azanı Receb Pap ile Rum patriğinin 
e.n Y<ınıı idamları • Bir Veııedık şövalyesinin kızı 
Ükreçya'nın Osmanlı sarayına ilk girişi • 1044 lrar. 

~eferinde Lükreçya'nın rolü! .. - Revan kalesiniıı zap. 
1 

• Veziri azam Bayram Paşanın ölüıiıü • Tayyar Pa
~nın Belgrad kapılarında şeh'adeti - Kaptanı deryrı 

ara Mustafa Paşanın sadarete geHşi • Lükreçya'nın 
son rolü _ Sarayda casus var! - Dördüncli Muradın 32. 
Yaşında .. ,.. U 'l*h o um ... ı ıı • 

~ ........__., it il 11111111111 "" "'"'":' .... - ........... _ ....... 

ek Yakında 

ı-----

Yunan ileri 
hareketi 

devam 
ediyor 

Görice 

ra edildi 
Erglrl ve Oörlce 

bombalandı 

Yunanlılar 
Göricenin müdafaa 

hatlarına 

El bombaları 
ve süngü ile 

hücum 
ed igorlar 

Atina 6 (A.A.) - iti· 
mada şayan haberlere 
göre Arnavutluk arazisi 
dahilinde Y tınan ileri 
hareketi devam ediyor. 
Yunan kıtaatı Görice 
şehrini muhasara etmiş· 
lerdir. Yunanlılar Göri· 
cenin müdafaa hatlorı· 
na el bombaları ve sün
gü ile hücum ediyorlar. 

Merkez. cephesinde bir 
ltalyan kolu Pindus 
dağlarında Yunanlılar 

(De\ aıw 4. iıncü<le) 

izmir, Van, Erzurum ve Oiyarbakırda 

4 yeni telsiz 
istasyonu 
Kuruluyor Manastır 

bombardımanı 

Telsiz muhaberesi bütün memlekete 
ve halka teşmil edilecek 

ita/yan 
tayyareleri 
tarafından 
yapılmış 

Yugoslavya 
Bitaraflığını 

muhafaza için 

Her türlü ahvalde 
l"ardan bu köşelerinde vakaa gelecek 

bidlse ve tezablrler, ba ıstas1onıar 
bailanarak, radyo He verilebilecek 

Yurdun uzak merkezleri ııra.aında 
tclgral muhaberatmın birçok ahval· 
de çok mUgklll olduğ'unu ve telgraftan 

bC'ltlenen suratın ortada kaybolduğu· 
nu gören MUnakale vekAleti vatandaş 
Jarın yekcilğerlle ne kadar uzaktan 
olursa olsun daha .sürat ve kolaylık· 

la muhaberede bulunmalarını temin 
için telgraf muhaberatının bUtUn mem 

lekete teşmiline karar l'crml~tlr. Bu 
kararın verilmesinden başlıca sıiik kı· 
om bilha.s.sa ~rk "llAyeUe· 
rlmlzde hatların sık sık kardan :fır

tınadan koparak muhaberatın ln1ulna 

uğraması ve bayram günlerinde hat· 
!arın fazla yUklU olmasmdan rpUeta· 

İngiliz barlciye 
nazırının autka 

ingilterenin 
Türkiyeye 
imanı vardır 
Türkiyenin basiretli 

siyaseti tecavüze bir set 
teşkil etmektedir 

Londra, 15 (A.A.) - Lord Halitakıı, 
bugün Lordlar Kamarasmda Balkan 
vaziyeti hakkında beyanatta bulun
muştur: 

d.;mlştir ki: 
"- Yugoslavlar bUyUk komgulıı.rınm 

harlfl emellerini pek!lA bilirler ve Yu· 
goslavyanm hUkümranlığı ile teli! e
dilemlyecek her tUr!U talebi §imdiye 
kadar olduğu- gibi reddedeceklerine 
ftlrıuıdımız ''ardır. Yugoslavların gö· 
zliönUnde Romanya duruyor, Roman· 
ya. Alınan tehdidine azimle göğüs 
germlyen memleketlerin bu harpte 
Akibetlert ne olabileceğinin belki de 
en bariz misalidir ve yine bu memle
ketin !klbeti Alman valdlerlnln ne 
kadar bo§ olduğunu gösterir. 

cel muhabere.tın da. vaktile Lltenllen 
yere ulaşamaması olmu§tur. 
ötrendlğimize göre, ilk olarak An· 

kara ve lstruıbulda bulunan telsiz mer 
kezlerinden maada İzmir, Van, Erzu· 
rum, ve Diyarbakırda birer telsiz ia· 
tasyonu kurulacaktır, Bu telsiz lstas· 
yonu hem alıcı ve hem de verici mer
kez olacak ve Uçcr kilovat kudretinde 
olacaktır. Bu l.stasyonlardan her tUr· 
lU ahvalde ve yurdun bu kö,elerlnde 
vukua gelebilecek herhanı;I bir tcza· 
hUrUn alınacak tertibatla radyo ile 
verilmesinde de kullanılabilecektir. 

Bu merkezler bll&.hare yurdun baı· 
ka köteleri ve mühim vllAyet merkez· 
)erinde de tesis olunacaktır. 

Tramvay . 
Amelesi ne 
tekaüdiye 
verilecek 

idare, sandıkta biriken 
yarım milyon lira ile 
Amele maballelerı 

karmaya 
karar verdi 

Tramvay idaresi memur ve mUı· 
tahdemlerl için bir tekaUt aandığı 

kurmağa karar ''~rmi§tlr • 
(Yausı 4 linrüde) 

Şiddetli 
tedbirler aldı 

Bombardımanın 
Yunanlılar tarafından 

yapılmadığı tasrih 
edildi 

Belgrad, 6 (A, A.) - Dün 10 
meçhul tayyare tarafından Ma
nastır şehrinin askeri merkezi 
üzerine yapılan bombardımanın, 
Yunan tayyareleri tarafından 
icra. edildiğini Belgrad Y:unan 
sefareti, ka.t'iyetle reddediyor. 

United Press'hı Manastırdaki 
muhabiri tayyareler üzerinde 
Fiat B. a. 20 İtalyan işaretleri. 
ni bariz bir surette gördüğünü 
bildiriyor. 
YUCOSLAV HÜKÜMETININ 

TEBLICI 
Betgrad, 6 (A. A.) - Resmt 

bir tebliğde Yugoslav hükfıme. 
tinin Yugoı:ılav topraklanna ve 
bitaraflığına tecavüzü men için 
şiddetli tedbirler aldığı beyan 
edilmektedir. 

BOMBAROIMANA DAiR 
CELEN iLK HABER 

Londra, 5 (A. A.) - Belgrad 
radyosunun bildirdiğine göre 
nıilliyeti meçhul tayyareler Yu
goslavya topraklan üzerinde u. 
çarak Manastır şehrine 28 bom. 
ba atmışlardır. Bu bombaların 
19 u patlamıştır. 19 ölii ,.e 21 

(Devamı f ttnoOde) 

Osküdarda bakkalı öldüren 
katil yakalandı 

Geç vaktt dflkkAna giren katil, bakkalın 
kalasına dirhemle vurarak lldlrmlf 

Sonra korkusundan çekmeceden 
bir kuruş bile alamadan kaçmış ! 

.P.omanyıı hakikatlerin ka.ll!rıımda 
daha bUyUk bir azim ve daha bUyük 
bir ot'Saret göstermemi§ olmasma 
§imdi teeRSUf edebilir. Almanyanm 
kollarma atılmak Romanyaya fayda 
temin ettxıl§ midir? Milli topraklan· 
nın bUyUk parçalarını kaybederek 
Almanya tarafından açıkca istismar 
edllmektedlr. Almanvanın mflnen f§· 
gali altındadır ve maddeten de Al· 
manyantn işgali altına girmek üzere· 
dlr. Böyle bir işgal dalın vukubulma· Bayramın birinci günü gece- rak bulunmuş ve hiç bir kelime 
dan lngiliz tebaasının n9manyadan si Usküdarda SilB..hsız caddesin- söyliyemeden kaldmldığı Nü . 
hareketi için t edbirler aıınrrıı~tır... de 22 numaralı dükkanda bak. mune hastahanesinde ölmüştü. 

L<>rd Halifaks, Bulgarların lsUk- kallık yapan \Kahraman dükka- Kimin ta.rafından ve niçin iş-
(()f"I amı 1 iiıwtı-tf'l nmda ağır surette yar~lı oln- <Devamı ' ~clldt-) 

1 lstanbulda kadastro 
varım asır sürecek 

Hukomet kadastro işlerinin tacili için 
Meclise bir kanun projesi verdi 

Kadastro bitinceye kadar arazi ihtilaflarını hal 
için kadastro memuru refakatinde tek hakimli 

seyyar mahkemeler ihdası için ayn 
bir kanun hazırlandı ~E stunlannda 

Mlıhasara edildiği bildirilen Cöricede bir cadde .. (Y61181 ' lncıöde) 



<;.ünün iç ııden-
....... • .. ' ,,. .. ~. • • • • : • • 1 J t Bir bacı 1111zt1 

blkiyesi : 

u.wwaımı;:aı~-~-------... ---------·----------------------------..... ıaıe 

BAKIYORUM d~ .. ~:8 1 ~ 
sütunlarında goıL:ıa11ıı1 

çarpan haberler Yunan f. ildY ~ 
harbinde Yunanlıların 3 

y 
T URii topraklarında şarlt kb•

türü htıklruken bu Wkenin 

ilim kaynıı~ı medreselerdi. '.I ıuı:rJ.· 

matnı mazl:ı.·t yıkm.:ıkt.aıı kodrun. 
fakat memlekete garptan bir pen
cere n.çm:ığa çabalayan mUteredtllt 
:ıihnJyetı medresenin yanına ,-e kw-

eıınıa mcktcbJ dlktı. T:ı.nzima.tın 

mekt.el:ıl bir tAraftan yenil~ yeni· 
leşe, diğer taraftan rnedreı>ele5e 

mcdrescle.5e bir D:ı.rUlfünun yapabil· 
dl. llm1 ynyınıyıw, f!ı.l>at başlt.a el
lerden hnnr elbl•c gibi satın nldı~'I 
klllturü, bunyeml7.e uydurwağa ç.&

l13arak ynynn bir mUesst'Seydi bu/ 
lnkılı'ibm güren ve yapan dti.5füıcest, 
bu mu~yi ıslahu. ç-..ılr,.madL 'k'ık· 
tı ve yerine 'Onlwrsıtcyl koydu. 

4 Udncıtcıırln 1910 gUııu s~ldzlnct 
dofB olarak Türk gen~ll~lne knpıla
rou açan tstanbul Üniversıtes1 in
kıhıbuı kendislne t.ahsls ettiği illm 
yapma ve yaratma va'dleslni yaya
biliyor mn? Bu auaı~ menn ccv:ıp 

yerenler var. Geçen seneki münakı· 
plan hlUA lıntırlıyorum. Bir bardak 
Bize çayında bir .tntma koparmak 
lltiycnlerln ba7.l cümleleri hAIA lm· 

laldarmıda çınlıyor. Fakat bu iti· 
nu:lıın yapanlar me~lmln dıvarlan 
etrafmd:l dolaşanlardır. Bıınlam go

ıre 'Onlvemt.e meselesi kltnp meeele· 
eldir, ta.le~·nin refııhı meselcsicllr, 
bl.oa meselesidir, Alet meselcsldir. 

J 

Böyle dltşünenlerden olmağı ne 
kadar Jaterun. m,l.mlzl aıkar, b~ 

, fedııkArlığa kııUancr, yirmi otuz ki· 
tıap yn,;dmr veya tercfune ettirir, 
lı:tfnınl Muavenet ~klıntmıım biraz 

daha kuv\el \'t:rir, taleac~ c kitap, 
.vıı.tacak yer, yiyecek yemek temln 
l'der ve ond;uı ır.onrll "l,t.e 'Onivı>rsl· 
te l~inl hıı.llcttllt., dişe ) :ıngelir key
t1nılzc lıakardık. Fakat meselenin 
iç i bu <Jl'ı;ıl. lııııH·r~itc ilım ::1 ap:.
cakbr. l'ıl lı"oot ve teerubı lliru. Cai
\!CI'!ilte lcCltUr ynratac:ıl•tır, milli 'il~ 

ins:ı.ni killttir, ttnlver .. ıta fe?sefe ~-:ı.· 

pacal•trr mi Ilı 'e unıumı felsefe ... 
ÜnlvcrsıtQ ırıJ,ıla1'ııı id~oloji .. iui ku

~-ııcak rn lnkıLlbı tar lıı cdooel.-tl.r. 
tstıwbul Cnh·t•rfiltesl bu vazifele

ri tamamlle ::1·apıyor dlyemlyeceğ1m. 
Faltat yapmn~ ç:ılı11tı~ı itlrnf et
mek zarurcliııdcylm, 

l/'alnız Lir §t') dcıı şikll;) et edece
ğim. İstanbul tnJvcıı.itesl çalışıyor, 

f ~:n.t lı;lne kapanarak çatı,,ıyor, bir 
'Ontverslwnln reld!lm yapm:ığıı. n
k!ıı jhttyııcı ;) olıtur. f'almt mem!e
ketln ilim ha) at rnda kt'ndisini gö ,

terınesl l.ı:ı:ırııdır ''" lıu gu~kri7 rek-
14m demek değfülir. Halbuki tJnJver
slt< nin yaptıj\'ı llim hıırekl'tlerinl an· 
rol< baıı tes:ullınerle h~renl~ onu. 
Geçen Jıl l ni\ ı ı· ıtıı.h ' n ... cı ıı:u.a

riyeleri uzerinde, dilnyıı. ilim f!Jı:ıml

n.ln t.'\kdlr ~ tenkidini' layık, am.,
tırmalar yapı!Jığı ı,·c kn l nı tkclere 
VD'"ıldıgmı gene böJle bir tosadU~e 
öğ cncbllml 7tlm. Şn h:ıldc !:Rltpn, 
nğ -a,an, yr. p:ın ,.e y:ıynn t'rnlvenıi
teı.ın yeni ~ ılına ~lnr!rnn yıı.zl. it'! 
ve sö:ı:le ne,riynt saha.!'!mda hA.la faz· 

la faaliyet göstermesi lcap ettlflnl 
hatırlatmak yersiz bir h:ırcl<et s.~

yibuaz fikrindeyim. 

Muzaffer Esen 

Toptan et 
fiyatları 

neden arttı ? 

ı-----•wM••WAWWWWWWWWWWW 

İstanbula kasaplık 
hayvan K·aradenizden 

gelecek 
Et fıyatlarmda .son günlerde ehem· 

mıyetli bir fiyat yüksellşı ba§lamq· •

1 
trr. Pay nıah ılluıdc ayakla satııılaroa 
ve meı.bahıı. kaı.ıara.ıaı·mda toptan aa· 
tışlarda görülen bu fiyat tereffUU pe
rakende et fiyatlarına. da tesir etmeğe 

Alman Ticaret 
Heyeti 

Ankarada temas 
ve mlzakereıerde 

IJalaaayor 
Uzüm, incir, fındık 

ve ceviz almak 
istiyorlar 

b:ı~ıamıştır. . - Iki memleket arasında akdin. 
Yaptıpmız tetkikata. göre, bwıdaıl d b . b. üdd t 

. 1cu . en en epeyce ır m e geç-
on beş gün evvLI toptan 18 19 ruşs. 1 t' wi h ld h üz . J , lan ı..,. a e en ış ememı" o 
.satılan be.)az karaman lÇanclır) §1.u:>.· ..... • ~ 
di toptan 22 2;:; kuruşa yükaelml§tir. Türk ~ Alman t.ıcaret anlaşma. 
Evvelce H·ıs kuruş ara.smda mezba· ı smın ışlemesi. içın Almanlar ha
ha satışı yapılan kızıl karamanlar ise r~ete geçm~ bulunmak~adrr. 
20-21 kuruşa çıkmıştır. Kıvırcık t1- Bır Alman tı~re~ heyetı. bu 
yatıan 22·27 kuruştan 25·30 kuru~ maksatla şehrımıze . g~lID;1ş ve 
dall-lıç fiyatları dD. 20-22 ktırUştan 1 bura.dan Ankaraya gıtm1 ştır. 
25:.ı8 kuruşr. !ırla.mıştır. Her Rikertson:un reisliğinde 

Toptan et ııatışlarmdakl fiyat yük· bulunan ve şimdı Al_lkarada bu. 
seli§i ya.n z , oyu..ınrda deg-11 Stl{ı.rla.ı l~an heyet, ::?1,~ mılyon liralık 
da da göri.lımektcdir, Sığır toptan Türk - Alman tıcrret anla§m~ 
satış fiyatları bundan on gUn evvel 1 S~ -~ meyva f~dık V«; ce
l2-l3 kuruş u,eıı .ıo·2ıı kuruşa ~ vız mPbayaatı kısruyle alakal:: 
yanı hemen hemen yUzde yüz pıı.halı· ı bulunma.ktt.drr. Ar!aşmanm ku
laşmıatrr nı meyvalara tar UQk eden lbu 
Mezba;ıada toptancı ve celepler a· kısmı beş milyon liralık kadar. 

rasmda bu fiyat yill<Jelı,,I bi.lhaaDa. Is drr. 
ta.nbulun kasaplık hayvan tedaril Heyetin bir kısım !zaları da-
mmtaka.smın .ı:;geuen h.aradenize Iııti '1a. evvel Giresuna giderek fm· 
kal ve stokların bazı set>cblel'den b: .. -lrk mmtakasrnda trınas1a.rda 
rmcmlş otnıasına. muh.bll ihtiyacı bulunduktan sonr::ı Ankarada 
razlo.la.şm1ıı olmMındlUl ııerl geldlğ heret reisi Rikert' )n'a iltihak 
suretinde göst;nımcktedir. e~erdir. An.kar da y3p·hcak ==================:============! temaslardan sonra heyet azala.. 

P • f k rmm şehrin::ze ge! neleri ve bu-

-31-
Dlçilerln döndlikJerlni de bir m.. 

k haber verdi; Hac.ı: Murat genç 

ıe zeki milrldlııe hemen aord_u: 
- Ne habar? 
- !şler yolunda .• , 

- Nasıl oldu? 
- Prens V oron.sofa r;ıtmek 1-

d.&.ki kivırcılt ve bol tliyUl. kalpak, 
genle ve beyaz sanlı:, aa.rığm arka 
yıı. sarkan ve arruura. dalgala.narnlt 

ası orunma ra~an da f.,..,ire g trnelerine in· 
taburları tizar etmektPdir. 

He.va kurumu benllz a.ııkerlik ç&· Alman heyetinin üzüm, incir 
ğmda bulunmıyan ortarueklep v"' YB• sair kuru meyvalar il,. fmdık ve 
§1 müsait olan tıkmektep mezunlarm· ce,riz mübayaatı i.izerin'1e meş. 
dan mUrekkep pasif korun.nıa taburla gul olduğu bilinmekWir. 
n te~U etmeğe kar:ır vermt:;tır. Bu A1rnanhr anlaşmanın diğ'er 
taburlara yazılııcıık gençlere bava hll- 1 kısrrnJarı üzerinde h--nüz bir te
cu.nııarmda. ne ~ckilde lıarelcet edile- şebbtis yapmamı~lardır. 
cegı ve sivil hal!tu nasıl yardım yupr 
ıacağt öğretilecektir. Diğer tıı.ra.Itn.n 

l:ıava. taarruzl.armdı\n korunm& l'lı:t'k· 

kmdaki kamınun bazt hUkUml"rlnt 
deği,tiren bir l&yUıa bazxrlantnlf ve 
Me<:l.lse verilmtşllr. 

Vaz1 fe b~~tT" f!'I ' .. • -
Kahraman 

f Ko~:~ HA:dEn:~t~ f ı ordumuz için 
i karşılandık. ler de onun bu heybetini arttın ~ • Karaağaç mP.ı.ba.ha.aınm buzhane I Kızılay şubelerinde kış 

ve soğ".ıklıava depoları kısırunda ye· hediyesi kabul ediliyor 

in hiçbir gUçlük çekmedik; pek 

omuzla.rmm iki fa.rafından göıil • 
nen ucu, göğsii fi;ieklerle dolu be" 

yaz ve dar ceket, l.'ilemeli sila.h -
lar, atm sağrıla.nna kadar yayı -
lan geniş yamçı bu küçük adan:ı 
birlrnç misli büytitUrordu. Mürid· 

Prens çok ııevind.i. • yorlardı. Diden iki bUyük emtia deposu yapıla· 
- Ne dedi?! ? ! Siperdeki askerler onu daha i>i caktır. Ankara, 5 (A A.) _Türkiye 
- Dedi ki, Ha.er Murat bizim görmek için ayağa. kalkmL1la.rdt. ., Dun sabah _şehrimize gelmiş olan Kızılay Cemiyeti uı.ıumi merke-

e11 değerli misafirimiz ola.eak.tlr, Hacı Murat atmı Poltoraskiye milli mUdata& vekili Saffet Arıkan zinden: 
bize şeref verecekti]- Sözümüz doğru sürdü. Ona Krıfkas ve Ka.- dün a.k§amki ekspresle Ankaıaya Yurdumuzun muhtelif köşele. 
namus sözlldilr; her ne isterse ya- bartay türkçesiyle bir şeyler söy- hareket etmiştir ' rinde vatan hizmeti görmekte 

• Llrna.ndakl kömUr tahmil ve tah· olan kah!'aman erlerimize muh. 
parız; babama yazacağun; onda.q JedJ.; Rus zabiti bu dilden anlamr 

!iye lşlerl yeniden te:klltl.tlandırıla.rak terem halkımızın rr.inuet v~ şük 
d& ayni muameleyi göreceğinde yordu; ellerini sağa .sola açarak amele ücretleri e.rttrrıınu§tır. Yeni· tan cemilesi olarak teborrü ede-
gUphesi olmasın! Para, silah, ~ gillilmsedi. O çnttk kaşlı, heyb~tli den 200 amele alı.nacaktır. Rıhtım cekleri "yün fanil5., yün kazak, 
ker, her ne ıa.zımsa veririz. adamm yüzü b'.rdcnbire çocuk ka- ha.mallarının bankada senelerdenbcri 1 pamuklu mintan, yU11 çornp ve 

- Peki, ne uman gideceğiz 1 dar saf ve heybetli göt"iindü; çün. birikmiş olan 16 bin liraları da lı:eı:ı· ı yün eldiven., den ibaret olan kış 
- Sabah erkenden Rua hudu - kü ayni şekilde gülümsemişti. dilerlne dağıtılmı§tır. hediyelerinin 1 kabulü için, Kııı;ı. 

dunda b kliyorlar; orayı göster • Hacı Murat: • MUtekıit, dul ve yetim maa~ıan- lay cemiyet;nin bil imum mer • 
nm altı aylık yoklame.larmıı. bu cuma kez ve şubelerinde "ayru teber· 

diler; ağaçların çoğunu kc.:.miş • - rreruı Voronsof... Ben .. vna gUnU ba~lanacak ve bu aym 25 inde rilat kabul defteri,, açılmıştır 
ler; bir kısmında ise hiç bırakma.- gidecek! nlhAyet vedlecektir. Bu hayırlı teşebbüsün çok a· 
mışhr ve me} dan haline koymııa~ Dedi. Poltoraski rusça cevap • TUrk • Romen muhtelit muhacir sil ve şefik olan Türk ulu:->unun 
lar; işte orada... verdi: komlsyonunua Türkiye murııbllası &" 1 candan iştiLakleri ve bilhassa 
Hacı Murat H:ı.nefiyc cın:-etti: - Sizi oraya götilreccğim! t,. larsk çafüşan avultat Kemal sm.:ıttre, kanınlRl'IY?llZ tarafı ıdan yer yer 
- En iyi ~lb!ac ve sila})l.a.rmıJ te, karşıda b"M'~·or! şehrimlu gelmişti. Avukat, burada 1 teşkil edilece~den emin oldu 

birkaç gün kaldıktan ııonra, Ank&ra· ğumuz komitelerin dcğ~rli raa 
çıkar; atımı da hf'Zirla!.. Dt:di: beraber gelmesini işaret r tl . 1 fr b' ff 

Ufuk a<Vnrrrkcn "l'01a rıktılar. edı!rek Rtmı ı>i.lrdU. ya gidecektir, Mure.bhasımızın Bük.· ' ı~e eny.e, §ere _ı ır mı:~a. a-
b~ J " re~e tekrar dönüp dönmiyeceğt, Sth· kıyet halinde netıcclenecegı şıtp. 

M r:ıfay ·1rrns '\'oronl'!Of da bir Şimdi yanyıma gidiyorlardı. Rus h'ye vekAleUnden alacağı emre bağlı· hcsi~dir. 
böltik a kcrl, Poltorn~k'nin ıru- ıı:ablti her taraft:'I. "korkunç ve dır. Bilfunum merkez ve şubeleri· 
nıai1"'"ısryırJı. oln,.nk ileri siirmüştli; yırtıcı" ol:ırak tanrnmrş olan bu a· • üniversite, geçen yıllarda odugu · mizin aynivat makbuzu mukabi
çok geçmeden kendisi de duru bir damı hiç de öyle bulmuyordu; bu gibi bu yıl için de halk ve talebeye ı linde .k~bul edecekleri bu. te.b~r 
tng:·ız kıcrrafu:ıa binP~k oraya da hir insandı. .aı.ah.3u.> b:r seri seı·best kon!erana ter- ruat ıçm hayır severlenmızın 
gitti; Rrk<>smd". yaveri, iki kazak Hııct Murat ""'ren.s Voronsofu da· tip etmiştir• \ibraz buyuracaklarından emin 

• Belediye, Ka.bataşta yeni rıhtım ol<lı1"u~uz VÜksek aHikaların. 
vo terclim nlık edecek olan bir ha yakından ve iyi görünce atını inşruıma başladrğından yarın ııabah· dan dolayı Kızılay cemiyeti eü.k· 

oraya doğru siirdil; birkaç adnn tan itibaren Kabataş iskelesine hiçbir ranlarını arzeder. çeçen vardı. 
Poltornskı askerlere karşıki dik 

yrun ca doğru ay şeklinde mevzi 
aluırdı; her ne oh.rsa olsun ken
disi em1r ,·ermeJrn ateş edl!me -
mesin!, y~hınJıı H:ıcı l\!ur:ı.tla ar
kad!l~l:ırmm mirıafir olarak gole • 
ceklorini bil .lirdl. Bu h1ber :ısker
Jer ar::ı.sınd:ı. görülmemiş bir heye. 
can vo mor3.k uyandrrnuştr. Hep· 
si de bu mcshnr I<:ır..~as lrnhrama· 

ıımı görm k için .-:;:ı.b:r.nz1"myor -
lardı. 

GUneş k~ı··ı orrrıımrn ;;<:.tUnde, 
sisler arasmdnn yükseliyordu. 
Poltarncıkt T'rı>n'3 Vo"on!'of•ın ~·a. • 
nma don rken a kerler arasından 
sesler yi.ll·sel"i · 

- Geli ·or. ı~te. ~ıır! ... 
:OtınUp bıı'ktı: yamaçtan kır ata 

hinmiş bir adam iniyordu; ba.şm-

kalınca durdu; sağ elini göğsünün vapur yamymı)acak, araba vapurları * * • 
sol tarafına, kalbinin' listüne ko - Si.ıkcciden h:.u-elcet edecektir. Kahraman ordtunU7! için veri. 
yarak selamladı; ona tatarca gun- • LUleburgazdak! koy eğitmenler lecek kış hediyeleri tstanbıılun 

1 .. 1 di. kursu yedi aylık tedrisat devresini 1 bfüiin Fnlkevlerinc1e de makbuz 
an 60

; c • 
1

. . ib' R 1 bü muvaffaklyette bitirmiştir. Kurstan mukabilinde kabul edilmektedir. 
- en, es ası gı,ı us arnı - 1 mezun olan yetm.1§ eğitmen kendileri· - o--ı----

yü!.: çarına sadık kalmak, ona hlz- nı köylerinde bekliyen va.zifelerl ba§t· 

met etmek istiyorum; bunun için na. dön.mü~lcrdir. Dilencinin katili tevkif 
edildi sana geldim. Herkesin bildiği ba. • Teşrlnlevvel nyı ıçtn~e cumhurl· 

zı hacUselcr b·ıııa engel olmuştu; yet ve geker bııyramlan mU.nasebett· 86 ya§Tnda dilencl Havvayı, hapil-
ıe lzrntr çocuk esirgeme kurumu ta.- hane a.re.smda para.ama ta.maen bo
ra.fmda.n 46 mektepli yoksul çoco.ığa ta.z..nfl ke .. e;·ek öldUren Yugoslavyalı 

n...., .. s Vrr<""'""r" mlcı"firinin se -
şi::ı.dt on'nr knlmndı. 

3;:;5 liralık elblse ve a.yal.:..t.ı.bı temi.r. P.cınz • ..ıün adliyeye verilmiştir. Birin 
!Amma baş eğerek karşılık .,. eı-mi,, edltmişUr. YUz çocuğa 419 llra kly· ci sulh ceza mo.hkcm 'sinde yapıl&n 
gc. k H~"ı •{ur·, - 0 .. ek tercü 

maru dikkatle dinleır..iştl. 

r etınde giyecek eşya tevzı Jllm&, Ur sorgusunlia Reıxızl de n~Ur ld: 
4.65 çocuğa günde Uç defa. eıcak ye· 1 .. _ Dilencilerin p1ralt olduklan· 

_ Siz" tcc;eol·,tür rdertm; ara • mek verıımıoUr. Bir çok çocut';ın da nı gazetelerde okuduu. Havva.da da 
mektep levazımı temin c lllmlşUr. her.':ı.lde ç . para olacaktı. Kendisine 

mızdalti anlaf:lmrunnzl:ğm bu şekil- • Zilr"ln sonb:ıhar eşya ve hayvan 1 yolda rasUaaım, arsa:ıa t;ötUrdUm. 
de ·ona 'rmiş olmcsma çok se • pa:ı:!yırı dün açılmıştır. Pan"yrrd:ı B-ı""'rm3k tstedl. Yere yatırdım, bo-
vin• irıı: hele banıı mLafir oluşu - yurdun uzak ve yıılcm köJelerinden ğa.zmı kestım. La.kin tlzerlnde çıkıı çı· 
nuz ba§l.ıbaşma eaatletttr. gel.mi§ bir çok ~aretç1 va~W:W. bu· ,. ka ıo Ura p&r4' ÇJktı.,, Kıı.lil tı:vltl! e· 

(Devamı var) lunmakt.adrr. AUmtattr, 

Beyoğlu 
otellerinde 

yer kalmadı 
Romanyadan gelen 
mülteciler otelleri 

doldurdu 
Alman krta1armm Romen toprakla 

rma girmesinden evvel bomba§ vazı 
yet!e bulunan t.tazıbul oteııert. bugün 
~en domUJ gibldir. Bunun da se 
bebl, areçen aeııe.wn e)'!lllUıı.aenberl or 
ta Avrupa memleketlerinden kaçan 
ıa.rm iltica ettikleri Romanyada db. 
rahat ka.J.e.mıyarak hicrete mecbur 
olmalarıdır. Bu yüzden bir aya ya.kır: 
bir unuwua.nperJ, evvelce Romanya. 
)'a UUca et.mi§ ol.a.ııle.r, kafileler b.allıı 
de uearwuze ak.uı et.miıJlerdlr. DU.O ge
len Transllvanya vapurile de bayU 
ka.labıı.Wt bir Polonyalı muttec1 Jı.a.1t· 

leıı1 gelml§tir. Harpten son.ca mU~te· 

riel.Ulk yı.i.zılnden kapan.an J:>erapaJA!I, 
açıldı~I gibı diğer bUlün bUyük otel· 
ıerde de yer kaımanıı§ur. Beyoğlu 

otelleri hemen tamamen dolmuştur. 

-<>-
Memleket resim • 

galerisi 
Oğrendi~ze göre Cumhuriyet 

Halk Partisi bir memleket resim ga 
lerlai tesis.i.ne karar vermi§Ur. Bu ga· 
lerlde partinin teşebbUs ve tahsisatı 

Ue yurdun muhtelif kögclerine dört 
sczıedenberi gezuer yapan ve yur
dun bu &:Uzel parçalarından tablolar 
veren ııaııatkArla.rımızm eserleri ko· 
nulaca.ktır. 

---<>>----
Hakimler arasında 

lisan imtihanı 
Bu ayın 7 sinde lisan bilen 

ha.kimler a.ras·- da milsa.ba.ka 
ımtihanı ya.pıl::ı '.üı;. Imtihan
lar; Fransızca, lngilizce, Alman. 
ca, ve lt:.ılyancadan ya.p1lacak
tır. Muvaffak olanlar bir dere
ce tı:rfi etmış olacaklardır. 

Tuna yoluyla gelen 
ithalat eşyası 

Son zamanlarda Tw:ı.a yolile 
Umanıml.7.a mühim ithalat eşya. 
sı geJmeğe baJjlarnıştır. Bu ara
da pamuklu mensucat, pamuk 
ipliği tenvirat malzemesi, değir
men makineleri, eczayıtıbbiye 
değirmen ta.şı vardır. Ayrıca. 20 
bin sandık teneke levha da gel. 
miştir. 

Domates ihtikan 
yapan sebzeci 

Se.nyerde sebzeclllk yapan Bekir a
dında biri, yUzde yüz ktır ile doma· 
tea .eattığınuan dolayı yaka.In.ı:ımıg, ad
liyeye "Verilmiştir. Mahkeme, suç l{Ü 

ntı domatesin Boğazda yüzde kaç k~ 
tle satılması ıa.zımgeldiğtni fiyat mu
rakabe koml.syonundan sormuı:ı ve ko
m18yon e.zam1 yüzde elll kA.r Ue sa.t:ı· 

lacafmı bildirdiğinden Bekir, 2l5 Ura 
para deza.sma mahkilm edilmiştir. 

Askerlik iş:eri 

Harp okuluna talebe 
alınacak 

Re$iktas askerlik şubesinden: 
Genel rurmny başka -ılığının 

15 /10 /940 gün ve 35455 sayılı 
emirleri üzerine harp okulu ko
mutanlığından gelen 19 /10 /940 
tarih ve 2. Ş. 7365 sayılı dokuz 
maddeye havi talimatta yazıldı
ğı üzere harp okuluna girmeye 
istekli olanlarnı müddetleri 
31 /l /941 gününe kadar müddet 
uzatılmıştır. Ve Liseyi bitiren
lerden olmak üzere kayıt kabul 
edileceği anlaşılmıştır. Bu gibi 
isteklilerin talimatı göl'Dlek ve 
kail-eden izı.hatx almak üzere 
takibi muamele yapmak için şu
beye müracaatları. 

işte birkaç serlevha: 'f ec!ıl· 
~, Dün 1200 italyan esı 

di.* Yunanlılar esir t~~l~Y~;·il~· ' 
• - Cörice düştü, duştlYı-1ııs1~ 
Vakıt refikiınizde, ,,ıııı'~ 

Kumçaymın fıkrası lta1Y!3yıllır l 
çarpısmanın başlangıcı rırıı 118 

ilk günlerdeki zavalllıklll 1 
güzel ortaya koyuyor. H ber 0• \ 

Kısa bile olsa bunu ~811 ge· 
kuyucularrna tekrarlama 
çemiyeceğim: ·r t'lll-' 

BugUn hala sağ otan b• de.,ı• 
Kuzu varmış Vaktiyle f<M

3 
8şK1• 

sahil mıntakasındaki ru.rı'\.,ı dS' 
yaları Tremeye inerek. bır1

8yret· ğa kaldırmışlar. Büti.ın ~ağd"~, 
fer dağa kaldırılanın rJt· 
inmesini mUınkiln kıtnııırYl~!'yaıı· 
hayet iş Hacı Kuzuya.~; pır 
mış. Bu zatın gönder.dıg. 911 

haber üzerine iade edıh111't,1ıl& 
gUnlerde Hacı Kuzu lst~ı.ı 58· 
inmis. Rum eşkiyaları ~da ıcıı.ıdı' 
fer bir baskasını da.ga darıı&' 
m:şlar. ise Hacı Kuzun~n etıtıit 
dı Hacı Şükrü müdah~ e ~rıtıif· 
iadesi için haber gorı~dıfıl" 
Fakat dağdan, dağa ~a erl eŞ. 
nın indirilmesi beklenır~yü d' 
kiyalar gelip Hacı Şü~r t t-fttc' 
ti~a kı-•"4rımı~lar Vtızıye ~a· 
Kuzuva hildirilmiş; geırrıiŞ• 1 fııfl· 
ber p,öndermiş, dağa k~ıdrb ıs· 
ların ikisi de iade editrnıŞ• ı-ı~cı 
ma.n Hacı Kuzu, danıadı 
ŞUkrüve çıkısmış: ı.ıslıf1~ 

- Sen Hacı Kuz~ 111 1 ıere 
Ne dive vapamıvacııe1." ş 
burn .. ·w sokarsın! detrı•1; .-ıac' 

Hasan Kum~ayı sirrıdı ıı.rı!J' 
Kuzu yerinde bulunan A!~ebi!B' 
rın. HP.~t Şiikrüye benze -'ıne çı· 
r,""!( ffalvanlHa l\Vnl sel<ı 50rıl' 
kı~ın çıkısmıyace.klarını 
yor. ·rı ~ı· 

iste hakiki bir hikavc"oıılib~ 
kiki hir va kaya int:bak1• dıffb. • 
ı,tı'?{il< sinf"~in mide bı ıtıtn cl~t:ı' 
l"'<"'!'-'Yini ft"'f"-ınl~r bU 
<>onunda ~nlıyMakfar. Jt 
Şecaat arzel!et2'8. 

5ıf· 

S ECAA T arzeder1<erı·· 
katın söyler,, ;tııd6 

Bu natam<ı.rn mısraın yo~· 
etiği manayı anlamıyacal< 
tur. 

Bakınız biri ne diyor: 1 bİ' "Bayramın ikinci akş3f11ceıle!' 
zim Bel.sın Birliği, ga.ıeterııt~8 
yeni Ta1<sim gazinosuna Y I< 1<il' 

dav.::t etti. Ciıınedim •. Y_en1H6yı'' 
çırılır mı? • diyeceksınıı.tlefder 
Bu sizin bildiğiniz d~ye fal<o' 
deği 1. Yemek yi yecegıı. LI ~ 
bedeli oıan yüz on 1<urt1Ş 
vereceğiz.,, ~il dB 

Bize zımnen, zımnen deeorçifl•' 
.. 11 O kuruş vermemek de~Bf'1 

gitmedim dodiği halde e 0tO' 

eden satırlarda tramvay ~diti~· 
büs beklediği halde gelrr'I diğl~· 
den ve binaenaleyh gideme tır~11 • 
den bah-;ediyor ve itirafırı• 
le çalısıyor. irı"'~•" 

Kimbilir, belki burıa 8,,dı•1• 
bu!unur sanmıştır ama.. "ot<LIY"' 
gidip gitmediğini hangı pııf~~: 
cusu sormuştur da kaş Yll.·rrrıil1 
o;öz cıkarmaya Hizurrı g~ tıif 
ti.ir. iste anlaşılamıyacıı 
nokta:.. ,,1 
Hangisi kazaııaG H~j 

eıs " 

A MERIKA Cunıtıurr s0~ 
intihabı hazırlı1<1~1 

il' 
safhalarına geldi. ortae 

3yi11'~ 
namzet var: Ruzvelt "rrıı t>"''\, 
Bilmem nedense Vilki is f:J'-'" 
daima Mikiyi hatırıat~.;.ıır 11t1· 
söyledim de, mecliste 
lunan bir dost: dedi• ... 

'fk''yi ırıw - Bende de Tı ı • · gis e 
Bu iki namzetten ~~~ert1et511 kazanaca~ı daha kestı~ . ...,ıerl 

~ ~ 15111' oıe' 
de bu iki hatırlattıg•v·ııci 11 
şöhretlerine bakarak ·ıc.' ııerrı:j. 
rinde durulabilir. Mı t~P fil 
herkesin sevdiği bir. 1 

' 

ninse malOm. ~ 
,. 

Acı bir kayıp u~ 11
; 

Esbak DarWeyta.ınıar rııu ~ 
Teşekkür mumısı, mUbadele komUY011 ,,,tıd ııJ 

S-11·940 tarihinde rahmeti ralıma· murahhası, inhisarlar uı:nUJll • Si'~~ 
na kavuşarak aramızdan Alemi ebedi- lUğü muameıtıt müöurU :-.ı&ll•~· 
yete tevdi edilen çok sevgili aile reisi· muallim mektebi muduril riJ1i clil ~ 
mi.z diş tabibi Mehmet Atıf AkyUre- ôksUZcU dün sabah gö~e ıııı ,. tJ 
ğin cenazesinde bulunan ve taziyet e· ya kapamYŞtır. eeruızesl. ~ ... J4 ,. 

.. .... gay(ll>" ıı 
den cUnıle aile dostııı.rma. açık te§ek· IAlellde IAlell Cl\du~ öfl~· 
kilrlerlmizi bildiririz. apartmıanmda.n kal :ıuıınJP !fl 

Aflesi ve oğullan Seniye, Kemal, .A.· mazı Beyazıt camlind9 e.sıııe dt
111

da 
11.Fatma, Vedut Gafur Akyürek, gaze· ı caahmettekt aile ınakbel'U ;ızet 
temiz ressamı Saffet ve HAmit Saka· dilmiştir, Allahtn ~ı:xıe 
başı, karde.,i Cem Akyürel<; OL'IWl. 
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· ng·ıtereve 
d'·n 'Ü hava 

.. cumları 

Pelen 
Aıne,.i/(aga 

teminat 
verdi 

eriın radyo
sunun Rurr:ca 

sp:keri 

Yunus Enıre -
Cevap 

şık bahsinde 

Makedonya cephe inde Yu~an 
~wvaffakıyeti daha iyıye dogru 
ılJ;kı§af gost re .,k devam ~der
ken "me hul'' bazı tayyarelerin 
Yugoslnvyanm Mım tır şehri
ne2s bomba attıkları, 19 kişinin 
0luınııne , c -1 J i nın }'B.T lan. 
rnasına sebep olduı.d rını Belg
rad ı adyosuııa ntf en Londra 
~lldiriyor. Malfun olduğu 
\!zere M a n a s t ı r Yu -
goslav • \un.an hud du ilzerinde 
\e Yunanlıların Göriceye yap. 
tıklan muvaffakıyetli taarruzun 
b langıcmda tıklEri Pı espa 
Cö!ü cıvarmd r. Gorice ~imali 
l:'atkislna dü er. Manastırdan 
SeıW' e bir d mir yolu iner. 
Manastırın Italyrotlarm elin

de buluı duwu f rzolunsa bu tak. 
dil'de Yun n ıların 'mdi Görice 
ıstıkam t ndt> i nf eden ileri 
h.ar k t. rı <'Ok tehl"keye düşer. 
Şttndıki ,. aziyette Yunanlılar 
Plrndıkı , aziy nde Yunanlılar
la beraber ha et etmeleri tak
dirinde Italy nların Arnavut. 
1~tan Adrıyatik denizi sahille
rı~e ~·ıldırnn gıbi inmeleri pek 
tnumktın ve muhtemeldir. 
h B.ı itıbarla Mıı.nastınn bom-
!l.rdnnanı, a ·· 1 ri bakımmd5 

Yunan • ltal an harbi ü~rinde 
t sir gö U>r biler.ek nir Mdise
~ır. Ancak bu h • dısenin Yugos-
av hükum ti üz rindcki aksü. 
~ Illt'lk ıni be'd m Manast1ra 

1 
~bı atan •·n c. hul" tayyaıe

el'fn hfü ;y ti t- • da Londrş.
d o'du u ka r Bdgradda da 

1"" e k lm ma nı beklemek 
Zlnıdır. Yı: l v , jans ve ga. 

<.. t lerı ~imd ki h ide "yeni ni
~~" ı Yu o la\~ un;ın kabul et
ıgu,i ynvp durmuktadniar, 
~Y}'arelerJe bomb:ı. atılam.._qnı 
a .''Yeni nizam" ın icap1armdan 

1 eı kki ettik! ri takdirde mcse
; katma.yacaktır. BakaJım Ma-
astır bombar<lnnannu haber 

"crC't\ Londra. telgraf mm sonun-

Yedi Alman, altı Ingiliz 
tayyaresi düştü Fransız müstemlekele-

Kaçn1ağa muvaffak 
olan bir casusmuş 

Londra, 5 (A A.) - Resmen rinde Almanyaya üs Atina, ii ( A.A.) - Atinn a-
bildirildiğine göre bugUnkü salı verilmiyecek jansı bildiriyor: 
günü yedi dtisman tayyarnsi Her asil davanın bir y.alrnda'sı 
düşürülmUştür. Alt1 1ngiliz avcı Vnsingtoıı, 5 (A.A.) _ D.N B. vardır. Kralının ve milli hilkiı. 
tayyar i kayıpt1r. Fakat buıı!a. ' ajansının hususi muhabiri bildi. 1 met şefinin l trafmda tek bır 
rın 4çtinUn pilotları kurtulmuş- rivor: ı in~an gıbi muttehit bulunan 
tur. ı ·Frans!'lnın Vaşingtondaki bü . dünyada mevcut on milyon Yu-

L_?!1dra, 5. (A.A.) - Bav~ ~·e yiik elçisi matbuat mümçssille- nanlı ar.asında da bi.r ~aiıı Yı.ı
dah:Iı. cmnıyet nczarctierınm rine vaptığı beyanatta, Marc~aJ nanlı <:ıkmıı::tır. lsmun wnu~un 
tcblıgı: Pelenin B. n.uz\·elte vcruiği ce· halrnret ıı.azarl:ırma :ıı·zedıyo. 

Bur>'iin Londra lizerine \iç iı:t. vapta, Almanya ve İtalya ile baş nı~: ~erlin radyosu?un rı.ımca 
va taarruzu yapıl~u~tır ... Bu t~- lıyan müzakerelerin Fransız mii~ spıkeı1 Evangelos. iL~ıryaJ, s.. 
arruzı":dnn her hırı muteaddıt t.emlckc lopraklannın hiıkimiyc- B\ı adamın mazl~ı ka~unlıkt.ı:. 
hava fıloları tarafından yapıl. tine dokunmadığı gibi mıh\•er Genç yaşındanberı adlıyede hı
mıı:;tır. devlf'tlerinc li'ransrn deniz üsleri cabJ3.Ver bir dosyası bulunan 
Aynı nihbettc bir ta.aruz da \•eriimcsine de taafüık etmediği bu adam bird~nbire ortadan 

Dorsct eyaletinde \•uku bulmuş- hakkrnda }ı'rnnı:;a tarafından ve. kaybolmuştur. Bır k.nc :,,ene son
tur. 'l' u·uzu yapan tayyareler dlen tcmimd.ı tevit eylemiş el· ra meydana. .c;ık.an Kıryakfs .AI. 
sahild"ı:' i ~ri gm memiY.leı·~ir. duğunu bildirmiştir. ınanyada tahsil ~!~iğini .söylemiş 
Suya btr kaç bomba duşmuş, MAR'fiNIK. ADASI MESELESi ve nereden geldıg1 belırsız bir 
ne he.ssı.r ue de zayıat knydedil. Vaşington. 5 (A. A.) _ Va. para ile şüpheU bir gazete çı-
miştir. . . şingtonun ivi ha.her alan mahfil knrmağa ve tekrar Almanyaya. 

Londm lızerme vuku bulnn leriıvJe znnnedildiğme giirc, ma- esrareuair. €eyahatl<'r yRpmağa 
taarruzlaı1 başlıca çok y~iksek· r~al Pcten Fmnsımın şerefli başlamıştır. . 
ten ucan nvcı tny~ arelf'n yal!. ananelerine filldık kala.cağını ve . Nihayet emniyet teşkilatı Kir
mıstır. Bi~im avcı tay~.arelen- Alrnanyaya kendi müstemleke • ;Yakjs'in bir yabancı lstjhbarnt 
miz 'e müdafaamız . du. ma~la !eri üzerinde :rapnuıkta olduğu aen·isi bes,qbma caJ1§tığmı tes. 
harbe t~t.uçm~ı;; ~'c Alw~ bır du§. ı ~ont:oıu.n bir kı~mını ~er){~tntP. bi~ cirniş n• k(mdish~ı takip etp 
~an ~y?iaresı hukumet merke- ge nıvetı oJınadıgını Bırlc5ık A- mışse de nn!'lılsa bır kolayını 
zıne gıı•mt=ye muvaffak olama. merika JıiJkCımetine kat'iyetle bulan bu adam bıı sefer daimi 
ml§tır. tenıin eykmiştir. 1 oturrnek füere Almanycıya git-

Diğer taraftan general Bene. me.ğc muvaffak olmuş ve harp 
vit.a'nın ı;cner 1 Lombud'm ye patlayınca da spiker olmt•!::tur, 
rine \Tafjingl.<,>na ntnşenı.iliter o. Ecnebi propagandasının tam ep 
!arak tııyin edildiği ha.Per ve - siri olan füryakis, öz memlekete 
rilmektadir, Zannedildiğine gö !karşı yaptığı müraice ve düş.. 
re gener2.l Bcneviqı., Martinik manca hücumlan ile, kadın gibi 
adası meselesinin hıt.lli için hu. ince ~sinin iğrene konuşuşu He, 
sUJ>İ WimaUa gelecektir. Gene - Yunan arf ve nnh\;ine olan ce

.aç . 
rp 

Ola ıyor 1 r;ıliıı gelc.ceği ~ıin bcniiz ma . haleti ile, nımcnyr tal:ıffıız et. 
. l lfım değildir. B. ~ıevitn'mn mek ve okumak ·hususundaki 

t.:on?.ra, 5 (A.A.) - Alcay 1 vercceğ~ i?,Q.}}atı a.lmndaıı çvvel kabiliyetsizliği ile az 1.amanda 
Yu~~e'un Tancan~n. tam ~ontl'O· ı BirlPsik Jl.merika hükıimeijııin halk arasında menfi bır şöhret 
lUnu deruhte ettığıne daıl' olan MDrtiııjk hakkında bir kQ.rar almıştrr. 
~abcrlercle~ bahse~en Röytcr a: \'~rmivççeği de zannedilmekte. İşle bu adam şimdi mütcca-
]al1smın .dıplomı:tık muharri.rı dir. viz tarafına geçerek en demi ha-
bu Jıabcr;ın salahıyettnr ma_hfıL Bµzı r!inlormıtik mabfillerıle knretleri Yunanistana knr-Ş1 
!ere hen tiz gel~i§ bulunduguna t;ıbmin c:J:Jildiğiııo göre, ge!E:Ce)< kusmakta.dır. 
ışare.t etm(;ktcchr: . . .. olan tal;jıf)!'r, Mart.inil< ada.sın- Nerede olursanız olunuz, bli. 
. ?Un Tancadalu tn.g?lız ~umes da Bide. k Amerika}'a deniz 1:e tiln Yunanlılar bu adam,ın ismi· 

s_ıl~, k~~trol k?mitesı te~rü mec. ~ıı:a üt;Jcrj kiralama m~esini ni iyice hatırda tqtunuz. H~tır.J 
lısın lagvl.~rlıım ts~.a~yol .. maka.

1 
Jhtıv4 cdc~·ektır. . . . da tutunuz ki hakaret çamuru. 

:z;ıatınca luzumlu go;uımuş oldu l3fö~lc hır fiUrctı }}al }3ırl~ş~J\ nuzun altında bo~rulsun. Bu is
gundan haberdar .edılmiş olmak. 1 Amenkayı Ahnnnlann ll~rtıl)ık mi tekrar edelim: Evang~os 
la beraber, askerı kumandanlı. adasını kont;olları altımı ij.la • Kirya:kis. 
ğm )lem mıptaJ}:}nm bjtı.ı.ra!Iı- bilm~Jeri endj5esh1Qı:.>n kw:t.ara. --o--
~'lnı hrm d bevnelmilel ide.reyi cakt.ır. Anpak Fraııs.amn Alman 
mıı~afn~~ ed11ccği aııl~ş~lmıştır. çizme~i ;ı.ltınd,a bulunmasının 
Y~ıyetın t.,ekrar tavzıhı bekle. bövle bir iblilMm }msulüuc im 
nilnwkt.el,iir. Bu tavzihten sonra kan vermiyeceği tahmin edil -
İngiliz Jıiikiımeti hattı hareketi. mekicdir. 
ni tavin cde,c.ektir. 

Yeniz landa 
başvekilinin 

General otaksasa 

(Dilııl•ü ım~·ıc!Dıı dt'\11Ul) 

E."n<ıen EPkt:ıı1iliı:; nit ılk m<>n
baların h mC'n hepsinde Blı.tınilık 
ıı~mmeslne t(?sadüf cdılmem kte • 
dir. 

"8an Saltuk" mcnkıbesinın bir 
Sünni tnrafındıın ~ azılma ı da colt 
manidardır. ı_;tarı S::ıltuk B' tıni ol
saydı bir Siınnj tarafından m nkı· 

belPı iulıı yımlmı.wna ihtimal ve
rile bil iı· miydi! Hacı Bekte.. 'ın 
halifesi olan bu zntın 1Uüız1icı e 
kaı şı menfi bir cephe aldığını da 
bu menakıpnnmcdc>ıı öğreniyoruz, 

iBalti Gölpınarb'ııın ~unusu CJ.· 
tmi göstc>rmck ııı:ıksadılı.> div ının
dRn intihap ettli\i bC') itler ve 
hunlın'ln delalet cltigi manalar, 
evvelce de ~öylcdigımiz gibi bü· 
tün mutasavvıfeııin mü tert.·k ka
naatim idir. Bu eözl rin Rfıtınilik

le hicbir ıı.IIıknsı olamnz. Net kim 
t.ıu iştn irindPn cıkamıyacnğrnı nn
lıynn Baki Gblpına•1ı, son maka· 
lesinde •'Hiı.lidi" !erden ba.<ıkn bU
t iin mutasavvıfeyi ]3atıni ııddet· 

mc~ fötiyacını duymuştur. Halbu
ki muahhar Bc.ktaşllik ,.e Kızıl· 

ba~!ık gibi Siinnf olmıyan tarikat
ler miıstc;lna, intüşnr edeQ tcıikat· 
Jerin hPmcn lır>psi dini - tnsav· 
vufi mahiyeti hafzr!ir. Yalnız "Ha
lidi" Jeı· değil, bütün ..... ünni tari· 
kaller, şcrlntsiz bir 1arikati terviç 
clıncmlşlerdir. ~Bu taıiknt mensup· 
larmı.lan baıılaN herhangi bir ha
ta~ ı iFiemişlcr. fekat onu mübah 
tclKkld tJtm~i:]lerdir. Ve bu ı;ıah
ı'ii)'~Hler ~ninr.hlulr ol.duklnı mı da· 
İQlll itıraf ctmiJ !erdir. Çünkü akl· 
dcl.cı i ne oluı S4 Qi:!Un her !rC) den 
evvel insandırlar. 

13aki OPJpm ı1ı, Uıni usuller. 
den te<.'N"! üt derek ye sıdcce 
hissiyatıııa mağlüb olarak Yu
nusı.ı Sünnilik ~alıasındıın dışa. 
:rJYA at.IJll,l)c gay ıijle J1p.rekct et. 
mi§tir. Bunu iki misııllc ispat 
edeceğim: 

1 - Yunus div6Jlında "Hule
fayı rasıdin" in ve bilha2Ra 
"Ebubekir" in f arileUııe dair 
bazı beyitler mcvcuttm" Bir mU. 
dckkik tetkik ettiği şahsiyet 
hakkında eser yazarken bu ka . 
bil mühim husÜsiyetleri mutla
ka zikretmek mecburiyetinde. 
dir. Jı'akat Baki Gölpınn.rlı, ilk 
üç halifeyi kat'i:vyen sevmediği 
için "Yunus Emre Hayati" ndlı 
eserinde bunların ismini bile bu. 
lu!)durm ık istememi~ir. Halbu
Jd bu beyitler onun Sünntıiğini 
isııat yolunda en kuvvetli delil
lerdir. 

2 - Yunus <livanında, hem 
de pek eski nüshalarda §Öyle 
bir manzume \•ardır: 

daki ''tahkıkat bıter bitmez Yu- Londrn, 5 (A. A.) - Lonoıa. İgglllz Kralı 
Co lav hU.k!im ti harekete ..,ege- 1 ya gelen haberlere ~öre. ingiliz Ey dünyay::t aldanan 
<lektır., cUm c in'n m"nas: ne torpito mııhriplerinin takibj.n- Çörçllle görfl fil Vellington, 6 (A. A.) - Yt·ni Havr ife ihsnıı kani 

mesajı 

retıe' t zahür edecek? den kurtulan ikinci bir tt:ılı•an Zelanda B şvekili Frnser Yu • 
rlc.>nizaltıeı 'fancaya iltica P.tmiş. LoııdrFJ., 6 {A. A.) - rral nan b~Yekili Mctaksasn bir me Unuttun bu ahirt?ti 

Görice'nin düşmesi tir. Eatjvkil Çörçili ,Buckingham :>B- saj gön.dererek, Yunanistanın Şefkati im::tn kani 
'f 'Tanen, 5 (A.A.) - $tcfapi a. rs:yJnda kabul edcı-~k yemeğe yapmakt:A olduğu kahı-aman Kimde ki şefkf!.t vnrdır 

akdirinde.. jansından: alıkovmuı:tur. mücadelede kendisine Yeni Ze. Rnhrne-t dnhi andadır 
\'. İngiliz <l<'niz lmvvetleri Tanca rral, ruıavatan orduJım mil - landa hUkiımetiniıı 1.'C milletinin 

C\li 'ım n muv fakıycti dev. m karasularıııın arığmda dolmnpa. {ctfro:i general Gortu da kabul selö.m ve takdirlerini bildirmiş - ŞiınrJi bir gözü açık 

verı, or 
Ebubafmle Ömer 
Yi.izı~rınden nur d'1rn:ır 

Sını:.sı col u Kur , ıı 
Osmnnı Affa.1 ~. 111 

Yunus Emrem aç gözün 
Toprak ıle gUI yuzün 

Sana dahi dıyeler 
Cığerı bırayan kani 

Yunus, bu mnnr.umcsindc lıa. 
JaM , unnilerin ve mtite rı ıh • 
?in ı- ı:al lığını yana yakıla ruı!at
m:ık istiyor·. Baki Gölpıuaılı bu 
\•esikud n da bahs tmiş değildir. 
Bir wıiı in Sünni ·veya Batıni 
olduğunu ar .. stıran bir milnck. 
kit bo~ le muhim bir kaydt z.ık. 
relmedcn gc.çerse, tarafgirlik et
tiği \'e onu ka"t n Batıni ynp. 
mak gayretinde bulunduğu an. 
la.ş.ılına~ mı? Halbuki Baki GÖi
pınarlı nu hususta sadece şu 
k:ıcaın klı cüınlc~i kaydetmekle 
iktifa etmistir. (Yunus Emre 
hayatı, sayfa 21): 

" .. Yunusun Batıni tcma~.UL 
ieri apaçık go.steren birçok söz. 
lcri vardır ki bu misaller istenil
diği kadar çoğaltılabilir. Bunla. 
ra mukabil ibadete müdav~m('. 
ti, mır'u.n okumayı. 7.ihit olma
yı tavsiye eden şiirleri ·ve hat
ta zaman 111dan şikay t eden bir 
kaç manzumesi de \'ar. Fak t 
bu ikinci kısım, ye. süluküıüm 
ilk devrelerinQ.e wvlenmic;, ya. 
hut ;müptediler icm yıı.ıılmı 
man~uroelerdjr.,. 

Görijli}yQr ki verdiği hüküm. 
terde hjçbır j,ştinat noktn~ı yok
tur. Güya Yıınu ·un yazm;ı hir 
divanı eline gcçmiR ve her m ı · 
zumenin yazılıs tarihi de bu c. 
srrdc gösterilm~. Şimdi muhar. 
rir bµ k(l}'ltlo.ra Jstina.t ecdı ek 
ruıirin akidetıini tesbit C'dh or. 
Zihi tasavvur J.batıl, zihi · h!'I 
yal muhal! ... 

Annesini "Seyjt Ahnwt der<'. 
si,, ne, yani "SU" mezarlığına 
g8men \'e Uinıdıkinnna "Hnın. 
dolsun ağzı karalaııl} yı:ı.mn .. 
defnetmek J>etbahthğmdan ku•. 
tWdum.1 diye iftiha.r jlc fiÖyJjy rı. 
daha .sonJ'fJ. lllliltizam lr l)lı ı. ·, 
Şü kızı ile e\·lenen, maruf alı 
İsmail Saib ölür ölmez Uç r 
Jranhyı toplıyarak "kimse b;l . 
mczdi ama bu muhterem zat ~fi 
idi,, diyerek "Şia'' erkanı Uzer<.' 
ikinci bir defa namaz kıldu an 
ve by ~uretle gönm ve duranları 
hayretl<?re spvkedcn Baki Gölpı
narlının Yunusu Şii ve Batıni 
yapmak fojn sı:ı.Ffettiği emek de 
taıihi bir hakikati meydana çı. 
karmak gayretilc değildir, nııf 
kıynıfftini J\a)'·bedecektir! 

Bir :ıpUellif. eserini ya.ıarken 
kendi saNı> old1Jğu nJddel.crden 
mezhep ~ı:ıkiyleqir, Çi,inkil Baki 
Gölp1nar}Jva görf! Yı.mus, Sünn\ 
addedildiği takdirde, manevi 
t cen-iit etmedikce, tarafgirlik -
ten kurtulamaz ve binneticc il • 
mi bir eser ,·üeuda getirem.e". 

.A]or. Te,gro.flara bakılırsa ğa devam etmı.>kt.cdir. ~ etmiştir. tir. Si.inni müslüman kani 

~avuu~ta G"rı e s hri rlüş.~~~~~FJ!l~•l!l!l!'""'""'!l!lll!l---am----------llİlll----------111!'1 .... --. ... -..... -ıııı~•••tıımı-. ... .-.---•.-.--:. ~ k ti?.Crcdir. Yunanlılar dün ıı;: 

(J)twnmı 5 lnl'Jd.P) 

ırı ın hu 6 hre bo& ldlonıetro 
c ~!lfeye kacl r gelmişlerdir. 
~::rıı enjn stratejik kıymeti, 
llQı. rındad1r. BiHiln yoljar bu 
he ~taya çıkm~tµ.dır. Ve Pu se
ktıPten dolayr, !talyanlar ~sa;? 
ıtvveu r'ni Görice civa:rma. t.a.h 
ı r~ nı · lcrdir Se lfuljğe doğru bir 

1 ,.__1tıenin G .. riceye dayanma-
kabtnnı:IJr \ c Yunanlılar, mu
ı:lo 1 hJc:unı rile. doğrudM 
% ~ya dü m;mm en ha:ısa.s 

İ<' s~na yiırümü rdir. 
ı;· l ~ rınanın Eimalilc Prcspa 
~ ~ r md l i V.c ılJk geı;idlııi 
~ . f~a ~ a muvaff~ olan ve 
\'."~ı le kasa acı.mı i -;al eden 
h~ıan fırlcalan böylece 02volli 
clırıa asına çıkmı5 bulunmfl..4ta
<-tt r. Görı..ce şehri bu yaylanın 
artsınd lllır: E • r Göriceden 
ıır ve 'male giden yollaım 
~~. nokta.st .olan Lemplak 
r rs:u ~". Yunanlıl .... rm eline g.e. 
ı. ı... Goncepjn s}lkutu nJUhak-

·•ı.ır. 

~~~n culrntu ise Itaıyan 
~<>~. bil ün 1 c.cruı.hnun 
1 ~il M--d nıekl!r. Buraları tah
te;ı;~ ltAl} 1 rm Göriccden 
~ti ovık.,. k r uz yan hat ü. 
inı -~ l l n1 nn ·tutunması 

11' ~ııı 
l''n ··i i n I "lYij.Jl r,enera.li

rn vu • ın i'ıanetine uğ. 
<Pe,.ımı .ı Unr\141') 

Sekreter 

\!L OXilR SASAT 
· Sabık Polmıva Entclliccru; 

S r · s Şc(lcrftıdcn 

Albay ~amor } i~ln ı;özli ikide 
uirdc: telefpnıı &itmekt..e)·di. 

Bunda.n, mnm t~vJ~iıi emrini ve. 
rir~en kendj inr' lıC'men maWmal 
verilmesini ve trlf?fon başımla 

beklndiğini söylediği jandamıa 

çavu~u hııkkıııd:ı vrrilt>t•rlc ccra · 
br !büyük bir rl1rn1miy~tlP brl;le
mekt.e 9Jduı;unu ~la ordum . .Al -
b;ıy S,;ımore~iç dhncp qc fevt<al3 
de me gul görjinUyordu. 

Bir müddet biit•onun ba_Şın:l 

geçiJ? oturdu ve ruıabt parma~· 
Jariylc bürosunun kenarına vıı. 
rarak. bir diyJe de pos bıy1kla. 
nnı koparır gibi di inde çiğn~

yjp durdu. 
1şte bu csnadn telt>fon bir<len. 

bire acı açı öttü. Mliteakiben 

albayın telefonda aldığı ce\'ap 
üzerine korkunç bir sesle güı -
lediğini işittik: 

- Köpeği tutnmadınız mı'? 
diye telefonu eliyle sarsa şaısa 
b;ı,ğırıyordu. Demek mel'un he -
!i! biz ayrılır ayrılmaz akıb üni 
hissetmiş ha! .. pünyanın bütun 
domu;ı;)an k('plİklerini ymüD J~b. 
peğin! .. Bütün karakrıllaıa ~elt~

fonJıı tnrnim c#iqiz. ~öpcği ınıı1 
laka diri olarak ete gı?çirm~li : .. 
Diri olarak!. Gccen'n han~~ m
alinde yakalanırı;a yak;ılanrıµ 

n:ııtıaka beni habertla.r ctmelisi, 
niz !,. V .ty k(ipck \'3Y ! 

Alhsy tolefnnı~ kap:ı~·ıp arım. 
sına dBndü. ~üzü korkunç bir 
hal almış, ı;ark;ı.11 poR bı.)'Jkları 

adet.n d(•}l§rtle dikilmişlerdi. 
Y <ı lc&kaya korkunç paı" rlaı Ju 

bakmaktnydJ. Birdenbire btiro
nıın önünden rıktı. Ağır adım. 

Jnrla ayaktı. f;a~kın bir tıı:ılı!<' 

durn1'ıkt:ı. oJ~n Ya!csko}'Lı do~
ru. }'iirüyen bir hpykel gil,f, i
lerledi. 

Albay yıldırnı ı siiratik C<' . 
binden l~pıt71caR1nı t•ıkarmı§tı. 

Bunu gören Vale.ska. korkuyla 

geri geri yliıiimcyc başladı. 
Albay S.ımeroviç odayı hopta. 

tan gök giiriiltüsil f?İbi bh' jiCS· 

le hağır{iı: 

- Jandarma çavuşu ... Ş .. dki. 
niz jandarma çavuşu fimı' etti!. 
Valcska!. 

yor~nn aldamrsıı.ı !.. Zira, şımdi 
masamın kenarındaki gizli t.ı • 
haza parmaklarımla basarak Yil 
Jamın muhaf~zlarına emir ver • 
dim!., detli. nı ,)\e kim yanaşır

.sa a~ aç<1<'akJard1r!, Ce))prmc. 
den buradan cıkamı)·neak~ınl. 

Valeska biıdeı1bire o kadar 
dehşete düEmUştti ki titriyen 
cludaklarını bir şeyler sBylcmek 
i~in oynatıyor, fakat bir §ey 
si>ylemiyorfüı. 

Aramızdaki mukaveleyi bili • 
pmıunuz! .. gJimdo intiha.nmz -
d:ın kimsenin mes'ul olmadığma 
dair olan imzalı mektııbunuY.u 
kullanacağım zaman geldi zan. 
llederim! .. Albayın ;yüzüne doğr ıı lJZ2.th. 

gök };llrültüsiinil :ııı. ğı tabancasmın önünP.c ~ndc
O[lada gilmbiirdcmi - liyerck geri geri gidiyordu. 

Albayu} 
dıran sesi 
ti. Snmerovi~ kendinden geçmiş 

Valeska bırdcııbirı> el!eı ini al. bjr halde birdenbire~ 
haya do~'!'u u141tn rnk, delicç hiı· - 8öj le: .. diye haykırdı. Söy 
korku l~indc dehşcUc lıa) kmh, ' le!. Bana her ş y1 söyliyecek : 

- 6amerwic;;!.. ~in! .. Yoksa bir yılan yuvası gı. 
Vnleskanın yüzü kircc ı;lbi bi beynini deleceğim!. 

kesilmi~. dudakları hembeyaz ol :Ben, e;;L.~en Si)n dcr~cc ffUJ:>· 
muştu. he ettiğım bu kadını, albayın ha 

Albay. koc:ımnn tab'lnl·a ·mı kikaten tcrcddi.ılsi.iz öldüreceği. 

Valeskaııııı yüziine doğru ıızat. ne z<'rre kadar şünhe bulunmı • 
tı: rnn böyle bir and;J, oturduğum 

- Unutma ki her an hny~ - ~'erden soğukkanlılıkla ve büyük 
tın eliındedir! .. djyc bağırdı. Cjj. bir dikkatle tetkik etmek fırsa
riim serikleıiuiıı seni penccm • tını kaçırmıyordum. 

den kurtarabileceğini zıı.nnedi " Ramero\·iç kendisine ihanet c. 

denin, zerre kadar merhe.mct 
duynmdan, cezasını vermekte 
asla tereddüt etmiyecek kıratta 
bir adamdı. 
BUhaş~a memleket tehlikesi 

olan böyle bir anda hiç bir tc. 
r~ldüt ı;ö~termiyeceği aşikardı. 

Onun Valeskaya itimadında 

dn aldatılmış olmağa t.ahamıniil 
etmesine imkan yoktu. Binaena
leyh Valeskayı orada hemen 
kendi elirlc öl.dürülmemiş olma. 
sa. So.m('roviç'in hakikati öğren. 
meye ne lnı.dar bijyijk bir cheıu
miyC't verdiğini, göstı.>rmektcy -
dl. Halbuki birdenbire pek ziya. 
de ürkmtiş olan Va;leskanın bir 
kaç saniye içinde hemen kendi. 
ni toparlarlığını ben yerimden 
farketlim. 
Kadın kireç gibi kesilmiş \'e 

bembeyaz Qlmuş dudaklanna 
r~ğı:nen kendini hemen toparla. 
mağa mm·affak olmuş, hariku
lii.dc cebri nefa e4erek sa)dn Vl' 

pervasız bir va~iyet alıvermişti. 
Albaya pervasız bir sesle: 
- 1'.,aka.t Samoreviç! dedi. Ne 

yapmak Jştediğinizi e.ntamıyo • 
nım!.. (Devamı uar) 
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1 
Bir kunduracı ' - . 

EN SON Kendisini kızdıran lagllterealn 
Taaanlıtana 
yardımı DAKl

.KA ~cüçük bir çocuğ· 
bıçakladı 

Ortaköy Dereboyunda otu-

Vilki henüz 
ümidini 

kesmedi 
Stn~ork, 6 (A.A.) - JUlyter ııjan· 

"mdan: 
Xevyork Taymil ile Nevyork He· 

raldl.n ve Amerikanın muhtelit ıehlr
ermde çıkarı bUyUk gtlndelUc gueta 

!erin gece yarıamdaıı biraz evvel Ruz· 
elUn oldukça bUyük bir ekartyeUe 
enldeıı re!slcumhur iııtnuıp edllm.tJ 

olduğullu haber vermlf olmalarma 
ragmeıı Vllld keııdlslnl mağlQp &4· 

detmamektedir. -. 
Vllld'ııiıı arkad&§ı, ve cumhuriyetı;l· 

erill riyueUcumhur muavlnliğl nam· 
zecll Ayandan !ılenary RU%l"a1Urı mu· 
atter olduğllnu kabul ve teallm ettiği 
lıalde Vllkl, ula ümidini kesmemekte· 

lir. 
Cumhuriyetçilerin diğer birtakım 

derlerl lal6 dakl \"azlyel!n tekerrür 
tmest muhtemel bulunduğu m!lt&le.'l· 

amdaı:!ırl.ır. O tarihte Charlca Van 
Iurıea, VudrOv Vllsonu mağlQp ctml§ 
olduğUnu zannederek U)'Ulllllö..ı. git· 
ml§tl. Halbuki ertesi aab:ıh, geç va· 
kit Kall!on: :, adan gelen re;> lerln 'a · 
ziyeU altllat etmlı olduğuna ra ılt 

fmutbır. 
Cumhuriyet fırkur ıefi Joe Mar-

tin. bilh:usa ~ık a{lyleml4 ve u .hu· 
ri.)'et~leriıı kuanmalan llmldinln he· 
nüa mevcut olduğllnu beyan etml,tlr. 

Emniyet müdür ve 
amirleri arasında 

Emniyet mUdilr ve amirleri 
arumda bazı yeni tayinler ya
pılm.ıştır. Si\•as emniyet müdürü 
Hadi Urfaya, Kars emniyet mü. 
düril Kadri Siva.sa, Riu emni
yet amiri Ziya. !K&rBa ta:>in edil
miflertlir. 

Ankara trenleri rötarla 
geldi 

Bu Abalı, AJı.kara lrenlen rötarla 
ehrimlse celmlflerdlr. 7.~ de celme· 
1 ı~ dk tiia t,ao dıe, '. dıı 
el.mest Jc&p tam ekapre.a de 10 da 
ıaydarpaşa gama muvasalat etmJr 
erdi?. Rötarın, berhan~ bir kuadaıı 
!eri gelmecllğl ıuılqtlmJibr. 

Madritteki lngiliz. 
elçİ•İnin temcuları 

Macirid, 6 ( A..A.) - t~iz 
büyUk elçi.si Samuel 'Hcıen dün 
hariciye nazm Stlllner ile görüş. 
müftür. 
--~~--:'.~~~~~~~~~ 

H amburgta kuvvetli 
sıiınaklar 
yapıla cali 

Btokholm, 6 ( A . .A..) - .All&
hallda gazetesinin Berlindcn al
dıfı_bir telgrafa göre, Almanlar 
Hamburg'da. sh;I ahali için 
bombalara mukavemet edebile. 
cek ka.biliyette &IğmaJclar inşa 
etmcği deıpiş et:m.ektedirler. 

ran Eşref admda birisinin 9 ya
şındaki oğlu Ser\'et, dün :Meş· 
rutıyet sokağında kunduracılık 
yapan Ahmedi, sokakta alay e. 
derek ku.dırmış, bunuh tızeıine 
Ahmet kunduracı bıç~t'"ruu kap
mış, QOCUğu kovalamağa başla

mUJtrr. 
Bir müddet koğalamacadan 

sonra Ahmet ikü!}iiğü bir köşeye 
sıkl'§tı:rarak bıçağını Yilcuduna. 
saplamıştrr. 
Sağ ba.cağmdan ağırca yara

lanan çocuk kanlar içinde yere 
serilmiş, yetişenlE-X Ahmedi kan
lı bıcağiyle yakalayarak (Oeuğu 
hastahaneye kaldırmışlardır. 

ll•nııtır 
bombardımanı 

(Sa§ tarafı 1 incide) 
yaralı vardır. Maddi hasar bü -
yUktilr. 

Tavyarelerin milliyetini tl's_ 
bit için hadise mahalline mlite. 
hassıslar gönderilmiştir. Tahki
kat hiter bitmez Yugosl~v hükfı 
mJtı harkete geçecektir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Ba, tarafı 1 nrlM) 
işte Ruzveltin intihapta ka

zanması böyle mahzurlu bir va. 
ziyetin önüne geçmi! oluyor. 
Bundan ba,ka ayni zatın iki de. 
fadan fazla Cumhurreisi intihan 
edilemiyeeeği yolundaki siya~i 
an'ane de ortadan kalkmış bulu
nuyor. 

HASAN KUMÇAYI 

AiaM.Statuı dili 
llANAITIU 
ATILAll 
BOMBALA!\ 

<Battaratr s llne:Odf' > 
radık !" yolundaki sözleri bu ha· 

Londra., ~ (A.A.) - BaFekJI Çörı;;ll, 
bugün A \"1rn1 K.amara.ıımda askeri va· 
ılyet hakkında beyanatta bulunmuş· 
tur. 

Çörçll Ingtıterenln Yunanistan& 
yardımı htJtluDda ıu cümleleri ııöyle· 
ıxı~Ur: 
"- Mantm !Sbllr kıyuıındn. muazzam 

bir orduya karşı koyuyoruz. 'Libya 
çö!U hududunda, adedeıı çok faik dl· 
ğer btr çok l.."Uvvetll orduya kartı 

koyuyoruz. Dediğim gibi, yeni va:z:te 
ye, aynı zamanda hem an&\"atanda 
hem Mısırda btze dllfe.n muazzam 
mesul1yeU \•e karoılaşacatımız devam· 
lı ve çok bUyük tehlikeleri tamaml.le 
mllkrilt bir hta lle teveıı.9ÜI etmek mec 
burfyetlııdeyim. 

Bu §eraltte, yapacağımız y:ılmz· 

bir ttY vardır: Ellml%deıı geleni yapa· 
catız (alkqlar). 

Şimdiden Glrld'de bir hava \"e de· 
niz üsaU tesb eltlk. ı Şiddetli alkışlar) 
Bu Us, donanmanın ve hava kuvvet· 
lerinin faaliyetini n hareket sahıuıını 
nıa!ıaua derecede gellişletmes'nl mUm
kUn kılacaktır. İtalyan şehirlerinde 
ve cenubi ltalyada klin üslerdeki be· 
de!!Pre karşı bombardıman hUeumu 
na başladık. (SUrel<U alkışlar). Du 
daimıı fa.zlalaşan bir nlııbctte devam 
edece <~lr. r SUrekll al!u,ıar). 

Şı;:;.ı .ıtylemek tat:nim ki Yunanlı
lara lktldanmad& obnın Azamlıılne 
kadar 7ardım etmek arzu ve niyetiyle 
başka k\Nletfer da barekel halinde· 
ı.llr. 
Dlğer taahhUtıerlmlzl nazarı dlkka· 

te alarak, A\·a.m ı,;:amarasınm, alahl· 
leceğlmis tedbirler hakkında. mutu· 
.aı malQmat vermemi iatemlyeceğınl 
Uınlt ederim. Alablleceğ1ml:z tedbirle· 
rl, eğer yUkaek gösterir lJem aldatıcı 
UınlUer doğurabilir1m. gg-er &fllğı 
gÖllterinıem yeralz helecan \'e enulre 
doğurablllrlm. Eğer &lablleceğlmlz 

ladblrlerl aynen aöylerRm, zat'en <lUş· 
manm da bllmennl istediği §f'yler 
bunlard:r. Elimizden geleni y:ıpaca· 

ğız. Söyllyebileceğlm yeg~ne §ey, bu· 
dur itimatla. Umit cdl'rlm ki Avam 
kamar.uı lru kararı ve bu beyanatı 

ıuıcenablıkla ka~ıhyacıı.k taın1p ey
llyecekUr.,. 

Çörçll, bundan eonra 1n&'iltereye 
yapılan hava h!lcumları rnesaiesl hak· 
kında uzun beyanatta bulunmllf n 
demiş lir ki: 

M- Son ».y lçlndo hldl.atm Ryrl, 

muvaftaklyetalz det\ldlr. Ye memnunl 
yet vermeyici bir mahiyetle Lulun· 
mamakt.adJr, 

4 eyHllde, JUUer, eğer lradell1nln 
önUnde lğılmez iaek, şeblrlenın1z1 yok 
edeceğini ııöyltmitll Bu emri Vf'r•l!ğl 
zaman HIUertn kendi.stn.1• lıunu ıcra 

el.Jlıek kudreUnJ aamlm\ ~\'rette gör· 
dUğQnden §Uphem yoktur l<'akat in· 
glllz ıehlrlerl, dalmıı. yerlerinde duru valide Arnavut çeteleı mıh de 

faaliyetle bulunduklarını anlat
maktadır. B!.ıtün o haYali Toska yor.,, 
Arnavutlannm va.t:uu, Arnavut. Çörçll H.ooo ııvtlln öldUğUııU ve 

20000 ııl llln de ağır yaralandığını bu 
hık milli şuoıınun en ziyade zayiatm beşte dordUnUn ı..ondrada 01· 

canlı bulunduğu yerlerdir. Ar- duğunu, h.Ubuld aakerlerden ölenlerlıı 
navutların İtalyan i~al kuvvet- 300 ve yaralalanlarm d:ı ~oo den lba· 
!erine fırsattan isti!ade ile ağır ret bulundutunu söylemlf ve •'işte Al· 
darbeler indirrneğe ~alı~acak. mantarın iddia. ellikleri askeri hedef· 
lan aşikardır. Bu sebeple J't.al- ıere taarruz budur de-• •tir. 
yan generalinin - bir arildaşın " .._ " 
d~ği gibi - ''Arna. ... ııtlarm iha l j 
netine uğradık!" diğil ''Arna. ıtanbal k adastrosu 
vutlarm intikamına uğradık!" 
yolu şiklyette bulunması daha 
makul olurdu. 

Sekreter 

Memleketimizde buııdan on Uç !l<'ne 
ene! b&flıyıın kadastro lılerfnln ıtm· 

diye kaJar eldo edilen neticelere göre 
fazla uzıyacağı ve meııel& ,yalnız ls 

.:· ' • 1 •\ ., ! ı, ıtı u • j.,. ' t ,~ 1 ! 
1'! ı;• ,, 11 ' 

,... 1 1 ' ' • • : 1 ' I" , .~ 
tanbul şehrüıi.ı yanm a.aır k:ıd:ır sil 
receğl nnl.ışıldığınJan bu l.flerJe icap 

&lltlla btaabııl alnema morakW~m mdt~tlkan takdir f'tt.iklerl ! eden ıUraUıı temlnl lçlıı yeni btr ka· 
;:'lbl "' iyi ntmlerl ~IS9teren htanbı.ılun en büyük z alneması nun projesi hazrrlanm1' ve DUyUk 
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KANU:::~:?:LAR 
DAYAR/ ve ... 

BALALAYKA 
MELEK ııhıfmaSIDda daha bir hafta 

tfmdtt f'dllmldtr. 

Filme U&,·e olarak leal FOKS .ıt:B.'°AL 

DiKKAT: lWlHAMA MEYDAN YenQemek için loca we 
koltukiarmw wveldea aı.ıınzm. 

Mlllet lıleclalııe vertlmiJtlr. BUyük 
1 Mlllet .Meci.9inin bu i<;llına devreıılndı.ı 

mUzakcreal tenıennalle verilen bu pru· 
je dahıı. zly:ıde rne\·cut 28J3 .sayılı 
kadastro ve tapu tahriri kanununun 
tadili r.ıahlyetiııdedir. Bu ıuretle tapu 
ve kadutro tahriri iılnc rncmleketı · 

1 mizJc az..'\ml Jı!lrat verilecek ve \atan 
dqm ınUlkünun ı.udutlandırılmuı 'ie 
kati tasarrun ~l mUmklln olduğu ka.· 
dıı.r kıaıı. blr mUdette tahakkuk ede· 
cektlr. 

Dığer taraft:ın KadUtro tahriri ne 
kadar ll'llratlendlrllmiı olsa dn.hl gene 
uzunca bir zamana rnUte\·akkl! oldu· 
ğu için gayrimenkul lhtlllfiarınm o· 
nUne geçmek ve bu lhlilAfları sUraUe 
hal için tek hlklnı ile yanlarında birer 
tapu ve k:ıdutro memuru bulunacak 
mUn!erıd hl.kimli seyyar kadastro 
mahkemeleri ihdası dUşUnUlmUş ve 
bunun için de yeni bir proje hazırlım· 
mıştır. 

Dığer taraftan Maliye \"ekfllctl, 
devlete alt arazlııln de tesblU için la· 
pu ve kıı.dastro ldareslııln diğer arazi 
tahriri meyanında devlet arazlıılnl de 
le.wcıl ctmealnl lsteml~Ur. Fakat bu 
htmısun ne derece kabil olabileceği 

henUz tetkik ııaha.'lındıı.dır. 

Rektör Ankaraya gitti 
Unl\"erslte rektörll Cemil Bllsel, 

tedrisat tılerlle al!.kadar mueleler U 
arind9 nklleUe temularda bu:un· 
mak üzere dUn al<ıam Ankaıaya glt· 
mı,tır, 

Yanan harbi 
ma, tarafı 1 nckle) 

tarafından ihata edil· 
miştir. Yunan tayyare
[ eri dün sabah Ergiri. 
şehrini muvaff akiyetle 
bombalamış/ardır. 

..1. 

l"UNANLILAR J\IF.MNUN 
AUna, 8 (A.A.) - DUn öğleye ka· 

dar gelen haberlere göre, Yunıın erkl· 
nı harblyesl harckAtm tarzı lnkl,nfın· 
daıı çok memnun·lur. 

OORICE llA VA JUE'l'DA ~I 
BOMBARDL\L\N EDlLDl 

Atln.ıı, 6 (A.A.) - OUn Görlce ha.va 
meydanmda 7 1tnlyan tayyaresi tah 
rl p edilınl§tlr. 

A'flNADA tNGUJZ TAYYAR~ 
ZABITLEIU 

Athıa, 6 (A.A.) - lngillz tııyyarc 
:zabitleri Atlnaya gelmtıtercllr. 

BOll.BAltDIMANLARD.\. 
OLE."'U.ER 

Atin:a, 6 (A.A.) - Resmen te'>ll:'? 
edildiğine göre ltalyan - Yunan h:w 
blnln btdayetln<lenberl YunanLltan· 
dakl zayiat :?90 ölU ,.e G80 yaralıdan 

ibarettir. 
KOUt rsus Il0:\18.\UDll\IANI 
Korfu, 6 (A.A.) - Diln o 1 1 

sonra ltalyan tayyareleri Kortu ad:ı 
sını bomba.rdıman etmlşlerulr. Bir çvk 
ölU v:ırd:r. ı,t 

l'lltE!lilN BOllB.\RDIMANI 

BalJeflıtaada 
bombardıman 
edilen .,erler 

Ncıirobi, 6 ( A .A.) - Resmi 
tebliğ: 

Cenubi Afrika hava kuvvetle
ri 3 ve 4 sontcşrin tarıJılerindc 
yıne faaliyet gÖ6tcrmiştir. 

Habeşistan - ltalyan Somalisi 
üzerinde çok derin kcşülcr ya
pılmıştır. Bundan başka bom_ 
bardıman tayyarelerimiz Habc
şistanda Ncgelliyi sekizinci defa 
olarak ziyaret etmişlerdir. He
def ittihaz edilen mmtakada 
tam isabetler kaydedilmi~ir. 

Baıveıt 
(na., tarafı 1 ncldc) 

miintehip reyi ile başta gelmek_ 
tedir. Villkie ise 14 eyalette 112 
müntehip reyi alabilmiştir. 

Her eyaletin bir intihap dai
resi teşkil ettiğini ve bu intihap 
dairelerinin ml'cmuund-:ı rey ye
künunun 531 olduğunu hatırlat. 
mak lazımdır. 

lLK NETiCELER 
. . 

Vaşington, G ( A.A .. ) - Reisi-
' n!ıur intihabatı kati neticele

ı i !lu akşam belli olacaktır. 
!)imdiye kadar gelen rakamlara 
;;öre Ruzvelt 35 hiikümette ra_ 
kibi Vilkiye galip gelmiştir. 

Atıma, 6 (A.A.) - DUn Pirede ve intihabat kollejinde, Ruzvelt 
Faler koyu üzerine altı bUyUk dllş- · ~imdi e kadar rak· ı · d 
man tayyııreı;t tarafından yapılan faz! Y t 1 t ıp erın en 
bombardımanda iki ılvll öl.ınU' \e nl· Na rey koHp amılş ır. ,, . evyor era d ve .. ,evyor)c 
tı sıvll yaralanmııtır. Dört Yunun ı Ti l . • . 
avcı tayyare1l dtışmanı tardetmlştir: ra m~s ~a.zete erı, Ruzveltın tek· 
Hiçbir bomba askeri lıede!e Leabet et· 1 . r ıntih:ıbını muıh~kkak adde-
memııtır d!yorlar, Nevyork Tımes Vilki. 

İkinci ~lrm verildiği vakit hava nın ıı.amzedliğini müdafaa <'di· 
yordu. 

dafl bataryalarmm çok §lddeW atqi 
duyulmuştur. Allrm 70 dakika sur· . Vasington, 6 (A. A.) - Bah-
rnllflUr. rıye nazın Knox Ruzveltin tek 

ITALYAN HÜCUMLAR! rar intihabım şu cümlelerle ha 
ŞiDDETiNi KAYBETTi ber vermiştir: 

A.tinn, 5 (A.A.) - Gece ya - "Amerika milleti geçirdiğimiz 
rısına kadar alınan raporlara. bu \"'ahım de\irde Huzvelti bU. 
göre, Yun.anlılar cenup cephe. yük bir ekseriyetle tekrar ~h. 
sinde işgal ettikleri meV7.ileri ber intihap etmiştir.,. 
muhafaza etmektedirler. Dün 1. NEVYORKTA 20 BiN POLiS 
talyan lıUclUnlan daha az §id. iŞ BAŞINDA 
<!etlı olmuştur. Nevyork, 5 (A. A.) - intihap 

GÖRICE MUHAREBESi edilen namzet hangisi olursa ol 
Delgrad, 5 (A. A.) - D. N. B. sun .Ncvyorkluların şenlik ya. 
Pnıvda gazetesinin Yunan • pacaiını nazan itibara alan po. 

Yugoslav hududunda Uubojnıı. • lis 111Udürü. intiıamm muhafa -
~n aldıiı. haberlere göre, Gö. ~ve Nevyorkta bulunan dört 
n~e . . F'l(\~:ıa .. mın_takasında çur ~i!1 intihap dairesinin himayesi 
pışmalar buyuk ~:c!dE't!e d~\·am 1 ıçın sıkı tedbirlı>r almıştır. 
c!mc.ktc lir. Jia\'a güzeldir ve Diindcnberi 20 bin poli.a 44 
ruıgar \"a!dır. RUzgar sebebile, saat vazife başında bulunma.le 
l•)P \'e mıtr:ıl. ·::z sesleri Yugo- üzere emir almıştır. Ncvyorkta 
slav lıu<ludum1an işitilmektedir. alkollil içki satmak saat 21 e 
l~~l~·an Alp 1 ıtnlan, b!hıu;sa, kadar menedilmiştir. Bu saatten 
Gorıc~ o,·asına lıfıldm bulunar~ sonra gala gec<'si vapıl:ıc:!ktır. 
\'C çok bl.ıvük Htratcjik bir e. · 
helT'mivcti haiz olan bir tepenin t)ıkldar Cbı&'feU 
mUdaf:ıası için çarpışmakta.dır. 
Pnz:ırt~si gUnü iki taraf lıaYa 
kuvvetleri, muharebeye iştirak 
etmi;:tir. 
SAHiL BOYUNCA TAARRUZ 

YAPILACAK MI? 
Londra, 5 (A. A.) - Höyterir. 

:ıskeri muhabiri yazıyor: 
İtalyanlar için bu derece bek. 

lenilmiyen tar:.:da inkişaf etmek 
te olan Görice muharebesi, l -
tal yan _ l uııı..n harbinia istik_ 
bali (•n büyük chcmmiveti haiz 
olabilir. • 

Bazı haberl~re göre, 1talyan
lann en kU\.'V<.tli hilcu:nu. hedef 
Korfu olmnk üzere, sahil bo • 
yunca Konispola kadar cenuba 
doğru mült:veccih bulunmakla _ 
dır. Bu tehdit şimdiye ka.d~r 
b_üyük bir inkişaf kaydetnıemiş. 
tır. 

ATINADA iLK GECE • 
ALARMI :... - -Atina, 5 (A. A.) - Atinadn 

gece ilk hava tehlikesi işareti 
Salı gecesi verilmiş ve 45 daki. 
ka siirmü~tür. Şehrin mcrkc • 
zinde tayyare dafi bataryalatı 
nın faaliyete geçtiği il"itilmc . 
mişlir. ' 
ITALYAN RESMi TEBLICI 

Roma, 5 (A.A.) - 151 numa· 
ralı 1taly:ın tebliği: 

Cüzütamlarımızın manevra· 
sı, Epir böl~eeinde devam et. 
miş ve burada mUfre:r.elerimiz. 
düşmanm şidctli mukavemetini 
k~ıktan sonra. Voyussa vadisi. 
nın yukarı kısmına varmışlar· 
dır. 

Kara harekatına muzaheret 
eden hava kuvvetlerimiz, büU:.n 
giln sidetli faaliyette buhınmuı; 
\'C Florina, E:astorya Ye Yany~ 
mıntakalannıla asker ye kam
\•on k')ll:ınnı. askeri kampları 
ve müdafaa tesisatını bombardı. 
man etmiştir. Yam·anın ııima 
!indeki sırtta ve Yanya - Kali: 
baki yolu boyunca topçu mev
zilerine ve diğer hedeflere mille. 
:ıddit pik~ bombardım:m h ... reka. 
tında, isabetler kayclcdilmiştir. 
• Ba.~ka. İtalyan layyarcl:?rl, 

'\ olos, Preveze ve Patras lima.n. 

<Bat tarafı l nclde) 
lcnildiği böylece esrar içinde ka
lan cinayet tahkikatmı idare e. 
den Oski~dar miiddeiumumillği 
talıkikatı bu Mba.h bitirerek 
katili t.eebit etıni11 ve kendisini 
yakalatmıştır. 

Bu Torbağalı mahallesinde 
19 numarada oturan 326 doğum
lu HM&n oğlu Şadandır. 
Şadanın o gece. ~iipheli bir 

§ekilde bakkal dükkar.ının etra. 
fmda dolaştığı \'C sonra telıi.şlı 
telaşlı karanlıklara kanşara:k 
gittiği görülmüştür. 

Katil Şadan bu sabah müddei
umunıilisc celi..edilerek ifa.desi 
alınmış ve suçunu itiraf etmiş
tir. 
Şadan demiştir ki: • ,l 
"- Uzun zamandan.beri çok 

zengin olan ba.kkal l{ahramanm 
paralarını çalm:ı.k niyclindey. 
dim. O gece saat 11 sıralarında 
dükkanı kapamak üzereyken, 
yarı açık bıraktığı kepenkten 
içeri girdim. Kahraman hesap 
yapıyordu. Beni görünce ş3şırdı 
faka.t teliş etmeden: ' 
"- Bir şey mi almak istiyor

sunuz? dedi. 
Ben de hiç bozmadım. Yanm 

kilo ~ker istedim. Kahraman 
ıckeri kağıda doldunırken elime 
geçirdiğim bir kiloluk dirhemi 
blitün kuvvetimle kafasına vur
dum. Ba.kkal yere yıkıldı. l{a_ 
fa!3Ind'.\n oluk gibi kan akıyor
du. 
~Fakat bundan sonr:ı korktum. 

1: aptığrma pişman oldum ve 
çekmeceden bir kuruş bile alma_ 
dan kaçtım. Kanlı dirhemi bir 
bahçeye fırlattım.,, 

l~:ıti) Şadan bugün adliyeye 
verılerek sorguya çekilecek ve 
hakkmd:ı. tevkif kararı alına. 
caktır. 

lannı bombardıman etmiştir. 
Hava muharebelerinde, bir 

düşman avcı tayyaresi dilşürill
~liş, diğer bir dilşman tayyare. 
sı de muhtemel olarak tahrip e. 
dilmiştir. 

Bir genç 
Kendisinden sigara 

iıtiyen 't 
IO'f8CIDID 

başını 'f Udi 1 
Dün gece yansı Küçükpaz.ar. 

da garip bir yaralama hadisesi 
olmuştur. 

Fatihte Ortaçeşmede oturan 
seyyar boyacı Ali oğlu Mustafa 
dün gece saat 12 de Küçükpazar 
caddesinden geçerken, Kadri a· 
dında birisine rastlamış, kendi .. 
sinden bir sigara istemiştir. 1 

Kadri tanımadığı bir adamın 
kendisinden sigara istemesine 
kızmış, ters cevap vermiş, Mus. 
tara da btmıa karşılık verince 
üzerine atınuştır. Kadri yerden 
kaptığı iri bir ta.şla Mustaf anm 
başını yarmış, sonra kaçmak 
istemiştir. ( 

Fakat Mustaf anın iniltilerine 
yetişenler kendisini yakalamış, 
baygın bir halde olan yaralıyr 
da Cerrahpaşa hastahan~ine 
yatırmışlardır. 

Tramva., ameıeıını 
tekatldl'f• 

(Baş tarafı 1 ocldc) 
Bugllne gelinceye kadnr tramvay 

mtiııtahdemlerln1ıı lhUyat \•e muave· · 
net \'e lılr de ikraz sandığı namı al· 
tında· ııaııdıkları bulunrnaktaıı.r.Bun• 

!arılan lbtlyat aandıgına her memur
dan ma&Jlarının yüzde dördü kesil· 
mektedir. ldare de ayrıca aynı mik· 
tanla bir parayı ııandığa vermekteillr. 
Bef senedenevvel iflen çıkan meınur 
keailen paralUU alamamakta, ve bu 
para .sandığa huausl sermaye olarak 
ayrılmaktadır. 

İdare, bu aandığı lekaUt sandığı 

§ekllne sukmağa \e yaşlanan memur· 
larına mtiııuıp ınlktarda tekaüt ma· 
ıa~ı ver'ıneğe karar verml§tir. 
Diğer taraftan beı seneden evvd 

ayrılan memurlar ıçlıı idarece vaktlle 
aynı nllbett.e aaııdığa konulan paralar 
yarını milyon liraya yakla.şmııılır. l· 
d&re, ayrı bır hesaba naklettiği bu 
ı,ıara i111 ı~hrın mubtellC ııcmtleriLde 

amele evleri ve amde mıı.hıı.lf!.eleri 

kunııaga karar verml~tlr. 
ldaro tlmdiye kadar mUstahdemlc· 

rlne lılrt yazlık ve biri de kı~Jık ol· 
nııı.k u.ıere ııenede iki elbi.se ve k.ıı.sltet 

bir tane de palto vermekte miııdlıın 
aoounda bwılar yenilenle değlşlıril· 

mekt.eydı. ldare, bu defa tramvay ye 
tUnel mU.talıdemleri için daha !)i 
kuma,tan yaz ve klf giyilebilecek el· 
bi.le yaptınnağa ve miadı sonunda. 
geri almarnaga karar \erm!şl.Jr. 

Bundan b&§k& \"Alman ve blletı;;lle· 

rtn elbise ve ka.akeUerln!n ~ekli de 
detifUrilecektlr. 

.. 
Lord BaUlallıın 

aatlla ., 
(Ba., tarafı 1 nclde) 

lAllerlnl mUJafııay:ı hazır oduklarmı 
söyledl:.ten sonra demiştir ki: 

" - 'l'Urk hUk<ımetinln hatlı hareketi 
Bü:> U k J.llllct :MQCll.sinln açılı§ında 
Reuııcuınhur t.ar:ıfmdan bUyUk tir 
vw:uh ve ve bUyUk h r nzlmle izah o· 
lunnıu,lur. TUrk lıllkümetınln klya· 
ııetll ve bUiretll slyuell tecavüze 
karşı çol< ııağlam bir scd teıkll eder. 
Iıtisicumhurun, iki memleketlmlzl 
bagltyan ıttltak rabıtalarınm sağlam 
ve çöııUlmez olduğu hakkındaki ııözle
rlnln benim de sôzlerlm olduğunu be· 
yan Ptmek için bu '·cılleden 13tlfade 
l'dlyorum. Tilrklyenln bize olduğllnu 
zannettiğimiz lma:ıı gtbl blzim de 
TUrldyeye ımanımız vardır. (Alkqlar). 

Alllısonun Sovyetler blrUğl hakkın• 
daki bir sualine de Lord Hallfak.I §U 

cevabı vermlşUr: 
Moskovadakl bUyUk elçimiz, Sovyet 

hUkClnıetııe hUk{ımetlmlz arasında 

mevcut olabilecek bUt11n suite!ehhUra· 
lerl izale için bUtUn gayretini ıa.rfet· 
mektcdlr. BUyUk Brltanya hUk(lmetl· 
ııln mllzahlr olduğu bu gayretlerin 
ılerlde hcrhan&i bir sullefebhUmUn 
çı1'masma mani olmak Uzere esaslar 
kurmak yolunda rnuvnffak olacağını 
Umlt ederim. Bu hususta elimizden 
geleni yapacağız. 

Ba ıaball gelea 
JOlcaıar 

nu sabahki konvanalyonel Yunan· 
İtalyan harblııden eonra gelen koıı· 
vnn.ıılyonel trenlerinin en fazla yolcu 
getlrenl olmUftur. 

Dört Leh zabiti, bir Leh alleıli ve 
bir lngiliz alleıılle lngillz petrol ılr· 
kellerinden blrlnln mUmeasUl bu aa· 
bahkl yolcular meyanmdaca "'1lun• 
maktndır. 

Almanyada kimya tahsili J&pmak 
ta olan talebelerimizden laman 1A,Jı11 
ta bu sabah bu trenle memlellete .. 
muıtur. 

A ,·rupa poatası da konvan.1lyonelle 
gelmı,ur 



.Avkland yUzUnU buruı
rtlltlnısedi: 

~esiz gemiyi kurtarmak 
e indirmek iatiyecek. 

bu ohnua elli beş lirayı 
"'. rtr. Şayet muvaffak ola-
hlninin teçhizatnıı, dlrek-

ılııcirıerini, bucurgatlarmı, 
elikUp, getirip satacak 
l<iın olsa böyle yapar. a.:e Yapabilir ki? .. 

ı...... Tuıa,tdcn ayrılırken, 

~d bu ~ için Emiliyi 
~ 0rau, Gemlnin sahibi Mus

eı1 razı olmadı: 
~ı yok! - dedi. Morgan
ç~ Bfız verdim : 1~i toplama

!. ğnn. 
? ıa, ~ i~ size ne kazandıra-

~ lira. 
llllnıizi, sad~cc Mnrtanm 

~eUştirin benden size yet -
bee ! Doğrusu ya dostunuz 

eriku, çok başarıcı bir ka.. 

• kaptanın sözUnU tashih 

bo.tuın değil, ortağını. .. de

ıı.~ınız dehşet mi de~et! 
1 

Punga'dn bir bryaz kadın 
'ra oturan gemiyi kurtar-

~~ın ... Buna kim ihtimal 
ha" ı.. Doğrusu ya kolay ko -

ı 8altnı. almıyor. . lı 
1taıeın size söylemeğe u-
~ .. Mis Lakland Burne. 

iülerek kafese koydu. 

~ hıııicller için sekiz tnfenk

~ iı.l<tx, 'Ynca da üç sandık di· 

~inl Punga - Punga'da 
en btrakttm. Yerliler bq

~ceği bildikleri için, hiç 
~ Yorlar. Fazla olarak s ara, Yardım da ediyor. 

1 l'arabbl ! Azizim, kızeağm 
'lia:vatınm alt Ust edecek 

' Cuvutudan Tulagiden 

ı ~ gibi geçti. Beya.zlarda.n 
'lııı Olnuyan kimse kalmadı. 
~ llıllstesna: Martayı ka· 

'tlt tin dig bileyip duruyor. 

b bir de Emlll;i isticar et
l~r alınca büsbütün küp

' Protesto etti; bağırdı 

çağırdı; ::Munaterle yaptı;ı kontu • 
ratoyu gösterdi. Mis Lakland ne 
yapsa iyi? Mukaveleyi aldı, gü -

Jtimseyerek baştan nihayete kadar 
okudu ve Raf'a. dedi ki: 

- Sizinle böyle bir mukavelesi 
var diye, daha evvel Martayı deni
ze çekmek için yaronn ederse ne 
lbmıgelir? 

Ve gülerek kAğıdı uzattı: 
- Çok iyi bir mukıwele Mr. 

Raf, Wdn başka sefer bu gibi ih
ttına.uerı de hesaba katarak mu· 

kavelelerinizi ona gore tanUın bu
yursanız fevkalade isabet etmiş o

lursunuz ..• 
Bu suretle Rafı da mat etti. 
Aman yarabbi! Aman yarabbi! .. , 

Böylesini az gördlim ... 

Artık bana müsaade. rüzgar 
da çıktı. Allaha ısmarladık, de
deciğim! Kızcağızın teşebbüsün

de muvaffak olacağını ümit ede. 
rim. !kimiz için de hayırlısı. 

"Marta" enfesçe bir gemidir, 
"Jesi" yi aratmaz sanırım ..... 
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. MIS (LA.KLAND) INIZ 

Erte:2i sabah "Şeldon" çiftlik
teki teftişten dönUyor<iu. 

"Berand" önünde demirlemiş 
diğer bir gemi gördü. 

Bu, misyonerlere ait bir gemi 
idi • 

Tam bu sırada. tayfalar san
dalla. karaya. doğru geliyorlardı. 
Uç beygir, illi kısırak, bir de 
dişi tay yanlarında yüzerek sa.. 
hile çıktılar. 
Hayvanları görünce "Şeldon" 

derhal intikal etti: 'Tulaci" 
deyken bunları hükU.met daire -
ıılnıde gördüğünü hatırlayordu. 

Demek Ja.n cidden Saloma.n 
adalarını altüst etmeğe karar 
vermişti. 

Artlk Şeldoh hayret etmiyor
du. Genç kıza ait ne ka.dar ga. 
rip ve a.c&lp neyler görse ta.bil 
bulma.ğ& karar verdi. 

Misyoner - doktor Velsmer: 
- Bunu 8iz.e Mislakla.nd gön

derdi ... 

(Devamı var) 

~~·~.~c~. 
& ...._,toryom, 2 - Ada, A, ı:, 1 - Ke§hur •e lariht bir harp, 2 -

'- a.,L~' Çar, ~ - Nif, Lor, Etrafı IU, mUptell, 3 - Bin& bölme· 
· ~. 4Jan, e _ El, Ef, 7 _ lerl, Dif ;yaraaı, ' - Karadenl.&de bir 

• tı.~ed. 8 - S, lpka, Si, 9 - lc.a.saba, emir, lS - Dil, 6 - Tavır, 
1 ~ 10 _ Nc§e, Raif, hllrmet harekeU, 7 - BUyUk bir Ulke 

' a ' beraber, 8 - Bozmak, gevıek, 9 -
4 ~ ft 1 Kaygmm .1<>nu, Açılmu. 10 - &ıra· 

ber, iplik aanltr. 

Yakanlu Af&fı: 

1 - Bir nevi ad1 yemiş, 2 - İnsan 
girme, 3 - Kereate, eaas, 4 - Emir, 
algur, ıs - Kokulu yaprak, erkek adı, 
6 - KUçUk kitap, nota, 7 - Böcek, 

takılı, 8 - Yemi§, İ§tnh v<-rir, 9 -
DUnyanm sonu, 10 - GUJd~ vardır, 

ıentı arazi, 

~YRAGIMI NASIL: 
KURTARDIM 

Milli Roman 
YazBn: tskender F. Sertelli 

47. 
- Antalyalıyım .. 
- A::ılan beyin yanmda ne za· 

mandanberi bulunuyorsun? 
- Ç.Ok değil. Bir ay kadar oldu. 
- Ondan önce neredeydin? 
- Yavuz beyin çetesindeydim. 

Galiba sana yol göstermek için o 
lacak .. Benı onun } anına gonder 
di. 

Mehmet bu sözleri duyunca, göz 

arka· leri sulandı. 
- Beni bu kadar dü~üncn bir 

adama canım kurban ol!;un. 
l\Iurat göğ.uııü ::.ı;ııc.eh guliım 

sedi: 

HABER-AkpmPoetam · 6 

ilim objektifi Yunus E r - ş k Paşa 

Aya gidiş 
(Bııştanıfı 8 Unclıdc) 

Burada 3tmu da ılüve ec'le) im 
ki, Baki Gblpınarlmın kıtabı 
Yunus Emre hakkında bize ~ • 
ni yeni pek ~ok şeylcı rıt> dmi 

bu cihet fevkalade ehemmiyet. 
hd r. Bu hususu Baki Gölpmarlı 
d ıi tasrih etmek mecburiyetin
de kalmıştrr. <Yunus emre he.
) atı sayfa 260). 

Çocuklu~u:ı:un ilk günlerıl.n. 
den itibaren etrafıınızaa en 

çok a.li.ka uyandıran vaı lıı<lardan 
birisi de a;,.drr· Ifopimiz daha llk ko. 
nuştuğumuz günlerde ay dedeyi ta. 
rudık, onunla alfı.kadar olduk· "Ay 
dede, evin nerede?" diye sorduk·· 
BilyüdUkten eonra da bu sevglıcl.z, 
azalmadı. Mehtaplı geceleri bekle. 
dik ay ışığının deniz Uzerlnde p·. . . 
rıltılarnu tatlı tatlı seyrettik, şaır 
ler şiirlerine, re.5Samlnr tabloları. 
na ay Iiiğmdıın ilham aldılar, sev. 
dalılar bulu§mak içın aylı geceleri 
seçtiler .. 

Bu kadar çok yakından alA.kadar 
ol<luğumuz aya kadar ufak b1r se. 
ya.hat yapmak her halde zevkli c. 
lıı.caktır· Ufak bir seyahat dedim, 
vakıa yeryüzü ile ay arasındaki u. 
ıaklık tamam 348000 kilometredir· 
Bu UZ3klık yeryüzündeki ölc;Ulere 
göre yalnn sayılmaz. Fakat gökyü. 
zilnde göroıiğümüz diğer yıldızlara 
naz.aran, kapı komsusu kadar ya. 
km dır. 

Bu çok ya.km komşumuza bir zi. 
yaret yapmak istersek tayyareden 
istifade etmek çok güç olacnktır. 
Vakıa hava tabakası dışarısmda h •• 
reket eden tayyareler yapr'lUmek 
imkansız dl'lğildir. Hatta 1937 yı. 
!Jnda Amerikalılar hava d•~:ınsın. 
da hareket eden tayyareler yap. 
mI§lar ve tecrübelerinde muvaffak 
olmuşlardı, hattA bu tayyarelerle 
Nevyorktan Pariso kııda.r olan mc. 
safeyi 14 ııu.tte a.labileecklerint hr. 
sap ediyorlardı· Eğer harp, fennin 
bütiin gayretlerini adam öldilrmeye 
yara.yan vasıtalar aramaya. zorlat. 
manıııt oleaydı belki bu sahada da. 
ha esaslı bir §eyler yapılacaktı· Fa_ 
kat bu takdirde dahi tayyarenı!z 
kamere gidemez. Zira. taınaıniyle 
hava bcş!üğuna çıktığımız anda ta:. 
ya.remize istikamet vererniyeccğf.z. 

Şu halde aya kadar çıkmak 1çin 
vasıtalarm en serisi olan aydınlık. 
tan istlfade edebiliriz· Bilirııinlz ki 
ziya eaniyede 310-000 kilometre yol 
alır· YeryUzUnden havaya. doğnı 
kırılarak veya dağılarak geri dönen 
bir ışık hUmıesine binmek imkanı. 
nı bulabilseydik, hureket!mlzden 
bl: buçt:k ~yo sonro :ıya yetlş. 
miş olacıı.ktır· 

61mdi ıbu <imklnr bulunmu!! frr. 
zedellm· Ve bir unk h imı" iyle a. 
ya doğru yollanalım· Hava taba· 
kaamdan dı§anya çıkar çıkmaz et. 
rafnnwn manzarası değişecektir· 
Bulunduğumuz noktadan yeryUzr. 
ne bakarsak dünyamızı tozlu, sis. 
ll bulutlu bir bava tabakasiyle ör. 
ttiımut göreceğiz. Ayın etrafında 
tae bava bulunmadığı için büttin 
pa.rla.klığiyle gözUmüze çarpacak. 
tJr. 

Aya giderken eğer ihtiyatlı dııv. 
rıuııp da beraberimizde tekııif edi'. 
mi§ hava veya oksijen dolu büyilk 
bombalar ve bu bombaları teneffüs 
cihazrmıza baf;lıyan maskeler gö. 
tUrmemiş isek havasızlıktan' bir iki 
saniye içer.sinde ölilp gideceğimize 
ıtilphe yoktur. Hava bulunmıyen 
yerde hayat olmıyacağına göre ay. 
da ya.gıyan mahtuklara da rnstge. 
leıniyeceği.z. 

Ayda ekııik olan §eylerden biricıi 
de sudur. Ayağımızı bastığımız top. 
raklar otsuz, dilz \"C geni11 çöllerden 
ibarettir· Bu çöllerfo ortnsında 
koca koca yuvarlak ynnıı.rdağ nrı • 
lan vardır. Kamerin dağları h m 
çc!t yük!elt, hem de çok ııivridir. 
Çilnkii milyonlarca ~enedir dilnya. 
mızın d:oğlarmı rüzgarlar, yağmur. 
!ar ve karlar a.5ındırmı5tır. Halbuki 
kamerde hava ve su olmadıj?ı için 
ne rüzgar vardır. ne y:ığmur, ne rle 

- Top kama:-ını alabildin mi? 
- Aldım .. 
- Nurnara:ıı uygun mu? Çap'a 

rına baktın mı? 

- Hiç merak etme. ı\ lan be~<' 
de anlatmıştım ya .. Ben bun'm ı 
elimle seçtim. Ne olduy a ait 
kaptana oldu. Zavallının başın· 

yaktılar. 

- Ziyanı yok. Vatan kurtula· 
cak. Bir topa bir değil, bin kurban 
feda olsun. 

Mehmet çavuş, Muratla beraber 
üç gündür yollarda uykusuz1uktan 
sıcak yemek yememekten perişan 
olmu~tu. 

Eğer Aslanbey, Muradı verme· 
miş olsa,-dı, M hnıet çavuş bu 
yolları kolayca geçip gidemiyecek· 
ti. 

Mehmedin yükü "ardı. Yollar 
pek çetindi.. Her tarafta halifenin 
adamları yol kesiyor, in ... ana ahret 
uali soruyordu. 

Murat, bir ak,am: 

kar· Ve aynı dağlıı.rı htilfı ilk ya.. de değildir. Bu kitapta Yunu.,, 
ı .. tıldık~arı gün gibi dimdik \'C s!p. ait bilgiler, kuçUk bir makale 
sivri durmaktadırlar. ye sığacak kadnr azdır. Bunlnr-

Aya kadar g1tmişken isterseniz dan en miihimmi şairin ''Risu. 
450 mil uzuruuğunda.ki .Apennlncs letünnushiye" sinin (707) de ·,a. 
&ıra dağlarına 1;ıkahm. Hatta bur. zıldığını bildinnek hususunda 
ların en yüksek tepesi olan Huyg. ki buluştur. Mamafih 13 üncü 
hens tepesine kadar tırrnanaıon. asnn bidayeti ıfo 14 ü c a:sıııı 
Bu tepe bi2.!m dünyamızın on yuk. başlangıcına tes diif eden bu 
sek tcpcai olan Evrest tepesine na. devir hakkındaki bilJileı imiıdn 
zara.n b1r hayli alçaktır· Yükeekllği çok sathi olduğunu da ıuıutrn • 
5800 metreyi geçmez. Eğer tepe. 

kmak 
. d . 

1 
mak lazımdır. ye c;ı tan rnzgeçıp c §ınıa e . • 

doğru gidersek More tmbrlum den·. . ':Ebu~erec, 1bni. Bibi, Silrnrı 
len dUmdilz bir ova ilo karşılaşı. ' gıbı tanhlerde VP ılk . O mau!ı 

menbalarında bu dc•ır •• c aıt 
ve bilhassa "Baba n\·as Horasa
ni" ve tabilt'rir." df'ir s ... r·h nıu-

rız ... 
Eğer ayda hava ve su olsaydı, 

yeryüzünde bütün sporcular aya 
taıııwrlnrdı. Çünkü ayın cazibe kuv. 
vetl, dünyc.nın cazibe kuvvetinin 
ultıdı:ı birine mtica\idir· Bunun ne 
demek olduğunu bilmek içln şunu 
dUşilnmek kiifidir: Yer.} üzUnde 
1,60 atlıyan bir sporcu ay üzerinde 
hiç bir sıkıntı çekmeden 9.60 atlı. 
ya.bilecektir· 

Kamere doğru giderken başka 
bir gey de göze almak la
zmıdır· Ayın güneşe karşı olan ta. 
rafında sıcaklık 90 dereceden aşa. 
ğı değildir. Su yüz derecede kayna. 
dığma göre bu hararet. derecesine 
tahammUI değme baba~iğitin kfırı 
olm888. gerektir· Sakın "bunda er. 
dişe edecek ne var? ayın güneş 
görmJyen taratma giderim" demeye 
kalkmayınız. Burası öte taraftan 
beterdir. Burada sıfırın aşağısında 
112 derece soğuk vardır. Adımımızı 
atar atmaz damarlarımızdaki bütiln 
kan donar· 

Bizde çok şairane hülyalar doğu. 
ran eevgil! ay dedenin gezilmeye, 
otunı!maya değer bir yer olmadığı. 
Dl görüp anladıktan sonra yine Uze. 
rinde ~ken kıymetini bllmea·. 
ğimiz dllnya.mıza dönmeye karar 
verdinizse yine aynı ışık büzmesi. 
ne atlıyarak yere dönmekten sizi 
menedecek kimse yoktur. 

Bu dönüt seyahatinde birru; etra. 
fnnıza bakarsak kamerden ayrıldı_ 
ğnn.ız andan iti~'\1ren gökyüzüniln 
aim.siyah kesilJiği.ni, ııanki geccy. 
rrdş gibi yıld:zlarm parlamaya baF. 
ladığmı görürüz. Bu sırada gUne. 
şe baltJI1aya hiı; gelmez. GUneş r. 
15ılcla.n karşnnızôa tit.reınez, dos. 
doğru, d!md:k, keckin bir süngü 
gibi g~zümllze batar. Bu ı;füUmUzo 
batan gilneıs dünyamızda iken bize 
görUndUğU gibi ktrmrı:ı renkte de. 
ğildir- En parlak çelikten daha 
parlak sert çelik rengindedir· 

Her halde bu yolculuktan sonra, 
ölümlü, hastalıklı, ıstıraplı kötü 
dünyamu.ın kıymetini bir knt deh 
takdir edeccğünize hiı: fiÜphe yol. 
tur· 

Sinema ve tiyatr oıar 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı Dram 
lnsmında nlqıam 

20.30 dil 
BlR ANA 

btlkUU Caddcsı Kom<'dl krıımmda 
gUndllz H te Çocuk Oyunu, 20,SO da: 

DADI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bcyo~lu llalk Slnemasındn: Akş.'lm 
21 de: (\'elinin Çocuğu), \'od\ll S I'. 

Türk Operet Heyeti 
Bu ak<ıam Beyııı.ıt .Marmarn lne

m:Hındıı. Yarın ah;ıoıını Kııdıkily Opera 
:slnemıısrnıla: l - l\errm • ,\ lı, 2 -
J.~foııln Atkı. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün saat ı de film sonu: 1 -

Ehil Salip Muharebesi, TUrkre, 2 -
Şl.kago yanıyor, 3 - Mikl. 

l(•mat yoktur. Bu husl•. ta me. 
nakmnameJerdc hazı kavıtlara 
tesadiif edilir. Falmt taı ilılc 
menkıbeyi biribirinc karı 1 ır -
mamak zaruridlr. Menkıbeyi bir 
eserdeki herhangi bir haber, ta. 
rihi bir vesikaya uygun gelirse 
tctkikimiz dahiline girer. Mena· 
kıp kitaplarında, velayetname. 
lerde yalan yanlış birtakım ma. 
lUmatın, hatta efsanelerin mev. 
cut bulunduğunu da unutmama· 
lıdır. Baki Gölpınarlı ise hazan 
sadece bir beytin, hazan da ta
mamile menkıbevi bir kr.ydın 

mevcudiyetine dayanarak kat'i 
hükümler vermekten kendisini 
alamamıştır. 

Bizim, Yunus Emreyi Tapduk. 
Emrenin müridi olarak kabul e. 
di§imiz, sadece velayetn:.ı.medeki 
kayda istinat değildir. Divanının 
beş on yerinde Yunusun da Tap
duk müridi olduğunu söyleme. 
sinden dolayıdır. Halbuki "Ba
rak Baba" ve "San Saltuk" tan 
istifade ettiği sadece bir beytin. 
de tasrih edilmiştir. Bu hu~usta 
ba.§ka delilimiz yoktur. Şu hal· 
de yalnız bir beyitten istidlal ile 
Tap<luğu Barak Baba mensubu 
göstermek indi bir buluş olur. 

Evvela beytin asıl yazıhş 
§ekli ma1Um dc~rildir. Müsten. 
sihler elinde muhtelif şekillere 
girmiştir. Buna birkaç tUrlü ma
na verilebilir. Saniyen beytin 
mutlaka Yunus lisanından çıktı. 
ğını ispat edecek elimizde hiç
bir vesika yoktur. Batıniliğe 
mütemayil olanların bUyUk şah
siyetleri daima benimsedikleri 
malumdur. Bektaşi velayetna -
rnesinde Bektaşilikle katiyyen 
alfı.kası olmıyan birtakım adam
ların da mevcudiyetini dUşünme 
lidir. Bu beyti de başka birisi
nin ili.ve edivermesi pek iilii. 
mUmkUndUr. 

Beyit hakkında Yunusun bıle 
olsa 

0

"Tapduk Emreden b:ışka, 
Barak Baba ve San Saltukdan 
da istifade ettim,, mann na ge
len bir beyitle Yunusun Batınili 
ği kestirilemez. Bu hususta ga -
yet ihtiyatlı davı nmak lüzu ı. 
dır. Halbuki Baki Gölpınarlı, bıı 
beyte istinaden tertip ettiği ta
rikat §eeeresi için göğsünü gere 
gere şu kat'i htikmii. veriyor: 

''Bizim Yunus Emre hayatı 
adlı esere derccttiğimiz şecere 
(sayfa 328) tamamiyle doğru
dur. Buna. bir söz katmanın im. 
kan ve ihtimali yoktur .. , 

Sarsaltuğun da Batini olduğu. 
nu kat'iyen iddia edemeyiz. O
nun mcnakıpnamesini yazan a. 
dam dahi bir "sünni" dir. Ve 

Murat o akşam, bu köyde eski· 
den tanıdığı bir abazanın e\ inde 
mi afir kalmıştı. 

Barak Baba ıse .karışık bir 
ad~dır. J..ıehinde. aleyhinde bir 
<'Ok yazılar yazılnll§tII'. Bunun 
haldGnda da kat'i h'Ucünı vere. 
hilmek, bütün veslkalan tetkik 
ed rek etraflı !bir monpgrafi vü
cuda getirmcğe bağlıdır. Ve bu 
damın Yunusla ne alakası \'ar

dır? 

Baki Gölpmarlı lıernedense 
aleUi.cıelc hükümlel' vermekten 
ten hic çekinmemektedir. Vak. 
ti) le Ahmet ~arb n hakkında 
da aynı suretle hareket etmişti: 

"Melamilik ve meli.miler" 
adlı eserinde ''Sarban Ahmet" 
ten bahsederken (S. 55 - 56) 
Düknkinzade Ahmedin adııu 

bile zikretmemisti. Bilahare e· 
serin sonuna uzunca. bir ilave 
yaparak Sarban Ahmetle Düka. 
kinzade Ahmedin aynı şah&1yet 

olduklarını kat'iyetle iddia etti. 
Yunus Emre adlı eserinde ise 
(S. 298) bu iki adamın ayrı ay· 
rı iki sima olduklarını ve evvel
ki millahazalarmın yanlrsltğmr 
- sebep göstermiyerek - geuıa 

kat'iyetle ileri sürdü. Halbuld 
biz, Türk şairlerinden (cild 1, 
S. 279) elde mevcut kuvvetli 
vesikalar bulunmadığı için 'ba 
cihetleri sadece birer ihtimal o. 
lara k kaydetmeyi tercih ettik.· 

Şimdi de Bay Raif Yelkenci• 
nin eer<iettiği nolltai nazarları 
gene elinde kuvvetli vesikalar 
varmıg gibi hareket ederek kat
iyetle reddetmeğe çalışıyor. 

Bu kabil hükümler vermek 
için kendisine daima teenn;yt ta.v. 
siye ederiz. Ancak rilcuu lmklnr 
sız olan sahalarda kat'i hüküm· 
lcr verilebilir: lki kere iki dört 
eder gibi! 

Bizim, Yunusun Aşık Pap ol. 
ma.k ihtimali kuvvetlidir deyişi
miz esassız değildir. Yunus 
divanında. 

!Ik adım Yunus idi. 
Adımı Aşık taptum. 
Gibi bazı beyitlerde de bu hu· 

susta sarahat bile mevcuttur. 
Hatta bu beytini Baki Gölpımr. 
lı da Yunusun fiirleri arumda 
kaydetmiştir. (Yunus Emre'ye) 
dair: Atsız Mecmua sayı 17, 
sayfa 189). 

Biz, bUtün bu sarahatle!' kar· 
şısmda dahi ka.t'i hükümler ver
me)den çekiniyoruz. Bu nevi b.. 
rineler, herhangi tarih1 bir 
kaynakmda. tesadüf edilebilecıek 
bir kaytla. tevafuk edinceye 
kadar ihtiyatla. tellkkt edilir. 
Fakat bu kadar işaretler ve ih· 
timaller varke.ıı, Raif Yelkenci· 
nin mtlllhazaları da ulu cıria 
reddedilemez. 

Bald Gölpmarlı, heıntız Atık 
Paşanın "garipname" aini tetkik 
etmemiştir. Bunu kendi8i de iti. 
raf etmektedir. (Yunus Emre 
Haya.ti S. 55). Ma.nisa ldltüph&· 
nesindeki eeerlerinden i8e )'ei 
haberdar olmu§tur. NltekJm 
Türkiyat mecmuasında ~ 
Pasaya ait yazdığı ma.kaledt· 
sadece mahdut bazı guellerini, 
bilahare Raif Yelkencideld eeer· 
!erden istifa.de ederek menuu 
bahis edebilmiştir. Şu hald<> 
Aşık Paşanm Yunus olmak ih. 
timalini kat'i surette reddetme!< 
için hazırlanmış değildir. Es· 
sen tasdik güç, inkar kola.ydlT. 

Sadettin Nüzhet Ergun 

gündür yaya yürümekten ayakla 

nm şişmişti. 
(Deomnt mr) 

-Merak etme, Mehmet çavuş! 
dedi · Şurada bir Çerke ko} u 

var. Oradan birer at tedarik edip 
yolumuza devam ederiz. 

!\Iehmet şaşırdı: 
- Çerkes köyünden at mı çala· 

cağız? 

Murat güldü: 

Murat geceyarı ı ya\ aşça kalk· ı 
tı .. Ev sahibinin ilk önce ağzım, 

daha sonra kollarını, ayaklarını 

bağladı. Silahını aldı \e !-.lehmedi 
uyandırdı: 

BORSA 
6 lRtNotTF..ŞRl.""'i 940 

Upuq 
l Sterlin 

ıoo Dolar 
ıoo Frc. 
100 Ltret 

u' 
\12.30 - Öyle ya. Bır za\ allının atını 

alıp da arkamızdan lanet okuma 
• ına meydan verecek değiliz }<I. El 
bette at hırsızlarını seçecelTi;ı;. 

Çerkes köyüne varmışlardı. Bu· 
radaki Çerkeslerin hemen hep i 
de ha'ife taraftarıydı. Hatta Meh· 
met Çavuşa: 

- Eğer siz Kemalist iseniz, yan
d ınız diyerek bu zavallı Anadolu 
çocuğunu bir ha) 1i tehdit etmişti. 
Eğer bu konuşniaya Murat yetiş· 
memi~ olsaydr. Mehmet cidden teh 
likeye dü~kti. Bereket \erstn 
ki, Murat, bıı köyün iç} üztinü \'C 

Ç'.erkesluin hu) unu çok İ) i bili) ot 

du. 

- Haydi, ahıra gır de ikı at ha 
zırla bize! 

Mehmet bırdenbm· hayretle ar 
kadaşmm yüzüne baktı. 

- Ne sO) luyor un. ~lurat? 

Hangi attan bahsediyorsun? 
Murat, Mehmet çavuşu kaldırdı 

\'C kolundan tutup öteki odaya 
götürdü: 

- Ev sahibini görüyor musun? 
Haydi, artık geçırecek \"3ktimiz 

yok. Hemen yola çıkalım. 
Mehmet hala miıtereddit \'C he· 

yecanlıydı: 

- Ben senin bu kadar becerikli 
olduğunu bilmirordwn, l\Iuratı 
dedi. Allah senden razı ol un. Uç 

l 00 lavfçro Frc 
100 FloriD 
100 Raylfllıark 

100 Bclga 
100 Drnhml 
100 Leva 
ıoo Çek kronu 
100 Pe1:eta 
100 ZloU 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dl.nar 

21 •• Tb 

-
0,99711 
1.622~ 

M.6326 
O.al 
3.171 

100 Yen 11.11'11 
• 100 lavtçre kl"OD• llAll 

lOO Ruble 
Ta.hvll t Uzerlna muamele oma· 

mıRtrr. 
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Atletizm klübü kuruluyor 

Son Balkan oyunlarında mu
vaffakıyet gösteren ntletkrimi. 
zin daimi sekilde cahşacakları 
bir a tletizm klübiı kurmağı yuk. 
sek atletizm komitcsı kar.n ııltı
na olmıştır. 

Dahilt temaslarda vinc kf'ıı<lı 
kfüpleri namına lrn<>acak :ıtkt. 
ler, milli temaslarda atlcti?'l1 

klübündc calı~acak \'t" antren. 
manlannı Yapacaklardır. 

Bavramda vapılan Türkive 
!!Ü rcs .bıı·inr>ilik !eri ndc. Cob11 ıı 
• y,..hmet ri)f'\'İ bır sebepten mü j 
S"l b::ı k:wa vetıc:Pmedi"?"i içiıı, ağır. 
da g-iirf'RC'n l\Iu!;tafa bu ı:ııklctin 
Ti.irkİ''" hirincisi olmur:tu 

Çoban Mehmr.t - t,us'afa güreşi 
Çoban Mehmet bu kaı arct o 

zaman ıtiraz ctn'li. ti. Fakr. t bıı 
itirazının nazan itibara alınım. 
yacağını zannediyoruz. 

suşi bır karşılaşma yapmak ıstL 
vor. 

Çoban ~imdi, Mustafa ile hu-

Federasvon bu teklifi kabul e. 
derse herhalde çok hevecanlı bır 
m iisnb'lk.ı seyredeceğ'iz. 

fil JUft\iilta .. etmak• herkesin işi 
değildir. Ampullır için dahi böy· 
1ledir.Yentış anlaşılan bir tasarruf 
dOşünülmeJ8ft akibetler t ev 1 it 
eder. 

Ampullere ucuz aldınrz'diye terı· 
vlrabnı• ucuza çıkacağını düşu
ttüyorsenız aldanıyorsunuz. 

Bu nevi ampuller dehşetli elek· 
trik cereyanı sarfederler. 
Maklld lasar.,uf yapmak ister· 
aenla, kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM ampuUarını alacak· 
Sfnız. 

TIJNGSRA 
EN •AZtP'A8AYA•EN 801.ıAVDINLIK 

----

BOUR.LA BiRADERLER 
i STANISUL ..._ ANKA.AA ıE.Mlf:t 

HAB ER-~--

ile sabah, öğle ve akşam 
Hn yenı~ktı>n "on ra gtirıdc üç defa muntaı.aman dis lerinizl 

fırçaleymız 

' . .. ~. . ' . .- '. :~ ,,,.. 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi" ilanları 
Muhammen bedeli !3740) lira olan 440 adet yUn battnniye (115.11.940) 

cuma günü saat (11) on bırde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komls· 
yon tarafından açık elt~iltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek lstiyenıerin 12SO) lira (50) kuru§lUk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnO saatine kadar ko· 
misyona mUracaatlan lAzımdır .. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parası7. olarak dağıtılmaktadır. 
(10360) 

Mektepler açıl 1 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz . ... _ .. ___ _ .... .... 

1 
lstanbul Le~azım amirliğinden verilen ı 

harıci askeri kıtaatı ilanları ------Aşağıda yazılı mcvaddın kapalı zarfln ekslllmeleri 22·11·940 cuma günil 
hizalarında yazılı saatlerde Manlısada. askeri satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel kanuni veslkalarlle tek· 
llt mektuplarını komisyona vermeleri. (1380) (10431) 

Cimi Mıktan Tut.arı Teminatı 

Mercimek, 
Odun 

kilo lira lira 
120.000 21.000 1575 

3,342,000 3H46 3258 

*** 

lhalc 
saati 

l:'i 

10 

130 ton sömlJ<ok kömUril pazarlıkla satın alınacaktır. Pa7.arlığı 13·ll • 
9(0 çarıambıı. günü saat 15 te Edime eski mUşiriyet daıreslnde satmalma 
komiılyonunda yapılacaktır. Tahmin tutarı 4860 ve teminatı 729 liradır. ŞArt· 
nal'l\Mi bergün komUıyondıı görllleblllr. htekıncrlc sözü gecen gUnde koml.s· 
yona gelmeleri. {1382) (104:>5> 

*** 
Seherine tahmin edllen !iyıı.t 44 kuru~ olan 50.00(l adt't ka~ağ'r pa:ı:arlık· 

la mUnakasaya konmugtur. lhnlesi 11 ·11 ·940 pazartesi gUnU saat n dedir. 
KaU temiMtı 3300 lira evsaf ve §artname.sı komisyonda görUllir. tsteklllerl•ı 
kımunı belgelerle ihale saatinde Ankal'ada M'. . .M. V . .satınalma komlsyonun<ı 
gelmeleri. (1350) (10275) 

il(. • .y. 

Seherine tahmin edilen fiyatı 97.5 kuruş olan 250.000 adet; tımar fırçası 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. Pıı·çalar 15.000 den aşağı olmamak şar 
tile ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. lhnlesı 8·11-940 cuma günU saat ıı 
de Ankıırada. .M • .M.V. satınalma komisyonunda yaprl:ıcaktır. Taliplerin tekl!f 
edecekleri miktar llzerinden kanuni katı teminallarlle komisyona gelmeleıi. 
Evsaf ve prtnamesl 1210 kuruşa komisyondan a lınır. ( 1352) (10277) 

.y. • .ı;. 

Beher çl!Une tahmin edilen fiyatı si,5 kuruş olan 100.000 çlrt yUn eldi· 
nn pazarlıkla mUnakasaya konmuştur. Eldıvenler 50.000 den aşağı olma 
mak prtile ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. lhalesi 9·11 ·940 cumartesi 
günU aaat 11 de Ankarada M M.V. sntınalma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
liplerın teklif edecekleri miktar üzerinden kanuni kaU tc.mlnntlnrl.le komts· 

yona gelmeleri. ı-:vsaf ve §nrtnamesı 188 kuruşa komisyondan alınır. 
C13M) (10279) 

-
Apfıda yazılı mevaddm kapalı zarna ekailtmeleri hizalarında yazılı gUıı,.,aat ve mnhallerdckl askeri satınalma 

komlayonlarmda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vealkalarile teklif mektupları ihale saatwden bir sallt ewel alt ol 

6.11 .940 Çarşamba 
8.00 Program 
R.OS Mil%lk 
8.115 Ajans 
8.30 M!1.zik 
9.00 Ev kadmı 

12.30 Program 
12.33 Müzik 
1 2.50 Ajans 
13.05 MU.:ı:ik 
14.00 Müzik 
18.00 Program 
18.30 Konuşma 

18.45 Çocuk 11aaU 
19.15 Ço. MUzik 
19.SO Ajana 
19.45 MUzlk 
20.15 Radyo ga. 
20.45 MUzlk 
21.10 'Konuşma 
2125 Müzik 
21.45 MU.:ı:ik 
23.30 Ajans 
22.45 Müzik (Pi) 
23.30 Yannki prog 

7.11.940 Perşembe 
8.00 Program 
8.03 Mli%1k 
8.15 A jans 
8.30 Müzik 
9.00 Ev kadını 

12.ao Program 
12.33 MUzik 
12.50 Ajanıı 

ıs 40 ,.t•ız k 
19:15 Muzlk 
10.30 Ajan'J 
19.45 Muzı.-
20.15 Radyo gaze. 
20.4& Müzik 
21.00 Müzik 

duğu '.komisyona vermeler i. Şartnameleri komisyonlarında görUl!lr. (1332) (10199) 
Cinai miktan tutan teminatı ihale gUn ve saati 

kilo lirıı. lira 
Sadeyağı H .000 21.000 1575 7/11/940 15 
Bulgur H 4.000 17.240 1206 11/11/940 11 
Zeytinyağı 36 .MO 21.600 1260 Vll/940 15 
Un 36 .000 75.000 5625 8/11/940 15 
Meşe odunu 3 .000.000 37.500 2812.50 8/11/940 15 
Sığlt eti 400.000 108.000 4488 8/11/940 l:'i 
Sa.de yağı 45.000 59.850 H RS 8/11/9'{0 15 

• • • 

ihalenin yapılııcnğı 

mahal 
Yozgat 
Diyarbakır 

tzmlt 
Çıınal,kalc Umurbey 

.. .. 
" 

.A;ağıda. yazılı mevaddın pa:ı:arlıkla eksiltmeler) hlzalnrınd:ı yazılı ı:-Un. saat ve mahallerdeki askeri salmalma 
koınlayonlarmdn yapılacaktır. Taliplerin belll saatlerde nlt oldu~ komisyonlara gelmeleri. Şartnameleri komisyon· 
larında. gorUIUr. (1392) (10484) 

Cinsi Miktarı 

Yulıı.f 

Kripl,. kömUr 
Odun 
Sığır cU 
Ot 
Yul t 

kıl o 
250.000 

50.000 
300.000) 

90.000) 
20.000) 
20.000) 

1500 

Tutan 
llra 

18.7:\0 
1.850 

teminatı ıhale gün ve 
lıra 

1.t06.:.?5 8/111940 
11/11/940 

l~/11 940 
11/11/940 

saati 

10 
16.30 

Hl 

ihalenin yapılacağı 
mahal 

Çan~kknle 

Çorlu 

Saray 
Edirne eski mUşlriyet D. 

6 tKINCITEŞRl~ 

- - n"' ~;.ti 

Böyle bir evi 

·HABERin müsa-

bakası kazandırır 
.,,.,...-

1

- - 1--M-ük_e_llc_f_b_ir_e_v.-----H-e_d_i y-e-le-r-:1111iı 
2 - Ueş kisiye lkJ yüz Ura nakit- ,eto" 
3 - Bir kisiye 20 li ralık pardösü almak haJtl."Ull 

lıi.art. "ercıı 
4 - l ki 1J!)iyt• ı 5 e r llrahk pardösü almak hak}iJDJ 

kar t. 
5 - Be~ l.i~iyn ll&bc r 'in ~enclik abonesi· 
6 - B~ ki _iye Haber•ın a lh a~ Irk abonef'i· elet'' 
7 - Kazanan l :ırdan gMi kalanla ra muhtelif he<,!!-~ 

Müsabakamız nasıl olacak : 
uır

ı;ıııe1< it 
H.o\ B~R. hedlyelerimiu kn7!anacak okuyucularnıı se :>etil il 

re ;ıo Birinciteşrin 1!140 - 10 Bırincltcşrin 1941 ara.sınd~ur: 
sene içinde biri.birinden cazip üç müsabaka tertip edece 

Birinci müsabakanın ba§langıç tarihi: 

1 - Mart 1941 
İkinci müsabakanın -Oatılangıç tarihi : 

1 - Mayıs 1941 
üçüncü müsabakanın başlangıç tarihi: 

1 - Ağustos 1941 ]CB)°' 
ü ınusabll ,.e 

Bırib!rinden kolay ve biribirinden cazib bu ç knpnll 
iştirak edecek okuyucular hal varakalarını zarflarmd?n , 
mühürlenmış zarflarla idarehanemizc tevdi edeceklerdir· ha,IJed~. 

Yııkardaki hediyelerimiz bu üç milsabakamızı d~ğr~run bil 
ler arasında, umumi bir yerde 6 ncı Noter Galip Bıngo 
runda çekHecek bir kur'a ile tevzi edilecektir· . nle tctı1~ 

Mtisabak:ılarımız devam ettiği znman içinde ve töre bittll t11 • 
li atılacak binaya bu kur'a ile !'ahip olacak okuyucumuzJlci de d' 
liyet fiatmı 15-18 lira gibi aylık taksitlerle 20 22 ve bC 11• 

ha fazla sent!de ödiyecekttr. b ı:ııınil b !'( 
Bu o demektir ki, 20-25 lira kira getirmeye mUte ~uı. bOJt· 

lunncak olan böyle bır h~nnya sahip olacak okuyuc~ı çıttııcıı 
taksitini ödedikten sonra ayda en az 10 lira da kazanç ıı>1 
tır. -u ıılfılı c 

dU"' · }ıll 
HABER!n bu te§l"bbüsU oku;ruculan arasmda u~ d;ğil, bir 11• 

uyandırırsa, bu her sene tekrarlanacak ve senode bır :sf;R o1'~)ııı 
ev yapmanın yolları aranacak: bu suretle hakiki :H.A sh811t9iJI 
cuları kısa bir zamanda, 1stanbulda, hir de HABER 111 O' 
teşekkül cttlı't!ne şahit olaC'aklardır. jdİJ', • 

HABER - Okuyucularının gazete' }<İJ1f1'1' 
kuyucuları için hiç bir fedakarlıktan çe 
yen gazete yine HABERdir. 

1 
r1 d~ıc~~~~ 

Birkaç güne kadar neşrine başlıyacağnnız ~lfı~'.ğuııti bi 
gözden geçiriniz ve neticede bize hangi plfı.nı begen 

1 

r-1..nlz! 

,.._ .. ;; ______ .... , 
1 VAK iT matbaası 

Kitap kısmını yenide" 
tanzim edip açmıştır 

13.05 Muıo:ik 
13.20/l t.00 Müzik 
18.00 Program 
18.03 Mllzlk 

21.SO Konuşma 
21.45 Müzik 
22.30 A jana 
22.45: MOzık 

Beygir çulu, adet 
E~ya ortUsU adet 
Araba örtUsU adet 
BUyUk kazan adet 
KüçUk kıızan adet 

51) 

50 

11 250 
1900) 

MO) 
1210 
2350 

16Si.SO 
0250 ıııu/94o ı4 b ar 

sı111940 Kitap, mecmua, gazete as • 
212 1111119to 16 Tabiler namına dizei iı;leri alır· ~ 
348 11/ 11/ 940 16,30 " - --- -

20 
40 

. •,,. :·.. . ' . l .... . . , .. ~ . , .. -.. . •: _.. . . . ' ·' -- ' ,. . .. . . _,,.,..-

FOS FA RSOLf O S FARS OL. Kanm en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıkları tazeliyerek çoğalbr. Tatb iştah te~İn ~ 
, Vücud~ devııı.ntı gençlik. ~i~ç lilc v~rir. Sinirleri ~anlandrrarak ••ıııhl buhranları. ııyku~uzluğu 1"·11,.,.ir· M~~n~d d: .,-

1'\Zlarda, barsak temb~llığınde, Tıfo, Grip, Zatürrieyt:. Sıtma nekahatlerine, Bel gevşekliği ve ıdemı ıktıdar 
:il,, almakta ~vani havret faide le.- temin eder. vvvt1· 

,.... ________ ıı;m ___________________ F O S F A R S O l'ün diğer hütün kuvvet şurublanndan üstünlüğii DEVAMLI BtR SURETTE KAN, K 

KAN' KUVVET l.ŞTı.HA ŞUrUbUtŞTtHA fEMIN ETMESf vt> ilk lcullananlardıı bil. tesirini derhnl ırösteımesidir •• 

llll•••••İllll.ı!ll!ll',. .. • .. ııı-••.-.ıı•l!llİİlllAlll!ll ... "9.lllİill•••- Sıhhat VekO.letlnln resmi mUsruıdesinl haizdir. Her eczanede bulupur.1 .............. ....-A w as="' sa a - >L-. ' '• 1 • 'f ~ 'f .a.. ,. • 


