
Amerikan 
muhıib.ne 

Torpil atan 
bir Alman de
nizaltısıymış! 
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A 14" anlar eıveıa 
den zaıuma tıar
raı a uıradıtını 

llllıu r . ~ or 
--0--

Alman gazeteleri Ruzveltin 
Amerikayı harbe ıürükle. 
mek için Vf"ıilr aradıiım 

yazıyorlar 

Londra, 7 (A.A) - (B. B. C.) 
Almanlar, denlzaltılarmdan blri -
nin bir muhribe .iıki torp l attığı
nı b!ldirm'.şlerdir. Muhrip Greer 
adında.ki Amerika torpido muhrl 
bidir. Almanlar evvela muhrij>in 
denizaltı gemisine taarruz ettig ni 
beyan ediyorlar. Alman gazetele
ri Ruzvelt'e hücum ile Amerika 
gemilerinin Alman denizaltılarının 
yerini tayin etmekle kalmayıp bun 
lan haber de verdiklerini Ruzvelt' 
in Amerikayı harbe sokmak için 
vesile aradığını yaz~yorlar. Bertin 
de d<>nizaltmm, muhriQin hüv:yeti 
ni tayin edemediği de beyan olu
nuyor. 

Amerikada ise muhrlbe mütead 
(Devamı 4 üncüde) 

Ruzvelt 
Yeni bir ,..Wlft 

söyliyecek 
Lotıdra, 7 ( A.A.) - B. B. C. 

Ruzvelt yarın radyoda 14 lisana 
tercüme edilecek bir nutuk söy 
liyecektir. 

ReisicUmhur nutkun Greer 
muhribine yap·Jen taarruzla ali 
kası olup olmadığını söylemiye· 
ceğini beyan etmiştir. 

Dokt.or Klodlyua tayyareden 
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Kömür meselesi 
Sinekli, Çerkeş. lstran~aya 

1
tetkik için üç fiat mürakibi gitti 
Kömör fiatının 20 para kadar 
inmesi muhtemel görülüyor 

Fiyat murakabe komisyonunun aon llçtimaında lstanbul kömürcUlE!rinın kö 
mUr fJyatlan için yaptıklan ltlrazlar ve çıkartmak istedikler! m~kUİAt U. 
zerine fiyat murakabe k..,ml.ayonu bu işin mahallinden· tetkikfre karar ver. 

ita/yadan 
Libgaya 
Mühim 

miktarda sev
kiyat yapıhyor 

~~ 

lnwiliz tlonattmaı 

mit ve bu tetkiklerin yapılmasını fi. 
yat murakabe bürosundan tatemi§tir. 
Fiyat murakabe bürosu bu karar Uze
rlne Sınekli, Çerkeş ve İllrancaya Uc;; 
fiyat murakıbı gonderml§tir. Bu me
meurlar bılA.hıra Şile ve ctvarma gide. 
ccklerdır. 

Evvelce kömür !iyatlen tesbıt olu. 
nurken belediye iktisat mildürlüftl 
mahallinde tetkikler yapbnruş ve 
kömür narhı buna göre konulmU§tu. 
Fakat sonradan zuhur ~d~n bazı va
zıyetler komisyonda kömUr fiyaUan.. 
nm yeniden tetkik zarurııtınl doğur. 
mU§tur. 

Şark cepll8lnde bir ormanda UerUyen Almaa ukerlerl 

ıa11ıı1ata maaı 
Olm8 ..i için 

lllJllE laallJet 
glller!JOr 

Komisyonun !Jimdikl t tkiklerln ilk 
safhasından edlndıttı kanaat kömür fı
yatıannm kiloda 20 pare kaadr daha 
lndirilmeğe mütehammil olduğu mer. 
kezlndcdlr. Tetkikler ikmal olunur o
lunmaz bu hususta katı karar veıilr. 
cektir. 

Sovyet lehli ği 

Hava 
kuvvetleri 

·--·~·,.,·~· .. ,, ..... 
Şiddetli darbeler 

indiriyor 
---0---

Bir günde s~vyet 
\opçul•rmın ateıile 

15.000 den fazla Alman 
subay ve askeri öldü 
Mos'/cooa, 1 (R.a,dyo 1,J,5) -

Sovyet istihbarat bürosu tara· 
fır' m bu sabah neşredilen harp 
tebliği: . 

6 ağustos günü ordularımız 
bütün cephelerde dü!flllana kar· 
şı muharebeler vermekte devam 
etmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz dtişmanm 
harp meydanındaki motörlil 
kuvvetlerine, piyade ve topçusu· 
na. şiddetli darbeler indirmiş ve 
hava mevdanlarındaki tayyare· 
lerini imha etmiştir. 

Alınan mütemmim malumata 
nazaran 3 eylülde cereyan eden 
bava muharebelerinde evvelce 

(Devamı t llncOde) 

Şark cephesinde 
HARP 

12 inci hafta ... 
sına girdi 

Amerllıadu ••r• 

1 
ingilterede 

-~ 

ıo.000 ıonlulı bir lıalyan 
lıruvaörii haMUa uğralıltlı 

~ remi de hatırıltlı 
~ T (AA-) - İngiliz te.yya. 

re1erl .A.kdenisde btlyUk faaliyet gÖ8e 
._,,~ ..._ 1N>t"smda ta,_ 
,areler 10.000 tonluk bir dUfman kna 
vuörllDU ciddi hasara uğratml§lar • 

dır. 1 "Duiblo,. olduğu zanııcdllen 23.686 
tonluk bir İtalyan vapuru İtalyan sa. 

(Devamı 4 tbıcUde) 

Öğrendiğimize gore kmruayon odı ' 
fiyatlarını da yeniden elt' alacaktır 

Bir lngiliz destroyeri 

Atlantikte 
iki Alman denizaı~ r ı 

batırdı 
Bir lnglliz deniznltıaı da 

ü11üne dönmedi 
(Yazısı 4 öncüde) 

IRusyaya yar~ Teknik eleman yetiştirmek üzere 
dıma başladı 1 uç sene içinde memleketimizde 
~:i!~::E 20 sanat, 17 ticaret okulu, 23 
kat inklr edilmemekle beraber 

Alman-Rus ha.rıbiııln 11 inci hafta k t't 19 19 1 k 
~\~~:n::~:srı;m!~ iZ ens 1 USU 8ÇI aca 
ha.kka.ktır. Alman raporlarma '6-
re harbin ilk hafUuımda tmha edil· 
miş olan Rus hava kuvveileri ge
rek Alman şehirlerinin bomhar • 

(Devamı ' belde) 

Amerikada 
30 on yU1< taşıyabılecek 

(Yazısı 4 lincilıde) 

indikten aonra 
Yeni tipte tayyare-

Klodyus şe_h_r_i_m-iz_d_e_ ~~~ •. i~~~)e~i!~!. c. 
Birleşik Amerika ordusun4a mı~ 

k .1. k A 1 T • t tarı belli olmıyan uçan kale ti 10 işı ı man ıcare pi tayyareler hizmete ~tti.r. 
Bundan başka. yeni )1ir. ~P 

heyeti Ankaraya gidiyor ~~y:a~=1~rh:ı~ ~: 
yabilecektir Süratlen gızlı ~ 
tutmakla ı,eraber saatte 480 ki" 
lometreden fazla olacaiı za.nne· 
diliyor. Tayyare 35 b!11 ayak 
yüksekliğe ~abileçektir. 

Yeni aktedilecek olan Türk • Al • 
man tıcaret muahedealnb müzakere • 
!erine l§tirak edecek olan tktlaat mll
tehaaaıaı Dr. Klodyuıun r1yaaett altın 
daki 10 ki§illk Alman heyeti dtın ak.. 
pm tayyare ne ~hrimize gelmift!r. 

İçlerinde gene iktisat müteha11818Ia. 
nndan Dr. Ruakıntln bulunan heyetin 
Uç motörlU bUyUk tayyaresi Sofyadan 
15,30 da hareket etml.f ve Burgaza 
uğradıktan ııonra saat 18,80 da Yetil 
köye lnmiştlr. 

Alman heyeti, Ye§illdSy bava latu. 
yonunda AlmaD .etareU erklm ve mat 
buat mUmeaaflleri tarafından karfl • 
ıanm11 ve buradan otomobillerle Ta • 
rabyadaki aefaret blDUJDa gtdllmlf • 
tir. • 

Heyetin bugUn Ankaraya hareket 
muhtemeldir. Dr. Klodyııawı ve diler 

heyet azalanndan bazılarmm refıka. 
lan da kendilerine refakat etmekte • 
dlrler. lıılUzakeNlerln yarın bqlıya • 
cağı aıuıılmakta~. 

---------------------------
Bilecikte iki kasap 

edildi •• surgun •• __ ..,.. __ 
Müsadere olunan 100 koyun da 

pazara çıkarıhp satlldı 
( Yuısı Z b!~ 

- Şa ....;......., artık ..... bel' ıte)"lmlz<' -~ ... -.)& kadar taklide 

....... 



e &em cezası Bazı kasap dük
kanları kapanacak Konıştu ;wn, 8~< sık temas et· 

tiğim dostl:ırım hnri!:, ~öyle ta • 
ıııdıtthırımb, :icap cttikre tcır.u 
<'tt: ·m l:L-nseler. hep bir ~eyuen 
l'ol!St~ t cdlp <1uruyorl.:ır. 'ana y~ 
kıla .... yet ctt11,!erl de tu: 

- B-! dl~ c lı !ktan to'; cczn 
lıyor? 
s·ıınyet etm"l•te h:ıWnn ,·nr 

mı?.. ·ot , bu süzlerf, lte~eyi 

bir tcn:üt i;;;zl. le gbrd~ •1 içln 
mi c:ö lillorbi"?,. 

r rt. tcı:ı.ıt ı.;llziy e kıl:ıp 
tı:ıt u • • rmı b1'1!"·nJ, fali..at b:I
dij;im b • \ elodlye bu 
ı te Iı-ks z dn~ • r. tfoll•ttın ceza 
tmaJ. n. t:unamcn h:ı?dıılır. Ve he

men n:·,e cdo.;;}im: Az bile nlıyor. 
C' • ~~ m illl \'arken, o':nf;-a 

"'ilml llren ,.c lmldımnl:ıro gc>nz· -
n.in p· llP'inl &:ı\"Ur:ıD n.:..m:lan ce
u lınırs:ı. bu fena Wrşcy mlJir? 
•'<f.rnlıl:ı.r:ı. çöp ııtnnlu.rda.'1 ceza a· 
hu. ın mı? cyir bnllndclj trnm 
'aylara in !l b~ ... nlere cez."l \•crU. 
m in ı:ıl f Plc; c nftnn ceza nl -
m ı· ~lın:lb mıılır? Çu ul-, k.ırll~ 
m. g u~ ı;ııla rr.add,.lcrl sntnntııl"n, 

1 i ~ apt011 mı?,, dem<'k ı:ızımdll'. 
Ç·lı"Mlb'l elm1t';,in l~lnclo hnlnt, 

bez p:ırç:ı.sı bulnn:ın 1'ırmcılnrn, e· 
'lCk p stmn:ı ı sa.t:ın baklro.Jn, sU
tüne u k s ırno s\Jtçil) e ecza 
rnrllm mcll m dlrf 

Sari oş olup, ı;cec val:tl c\ine 
•ldcrl<~·n::.'ra ntruılardnn, 5lll'lu 
oylivcnlerden, o"...a • lıöşelcrine, 
ddo kcnnrlnnruı. i eycnlerdcn, 

•ece yn.nl:ı.nnılan ı;onnı radyo ve 
··~on rohp. herı. 1 ra.lmtsn 
edeni len cez:ı alm:ıyıp dn, klm· 

nlm:ıhf 
Blz ş Jılr tcrbiy 'nin ne demek 

1du ~un bllmedlğlmlz lı;:in, !-eh1r 
1 lerimizd clı:Jın ~k r.nman ak8ak 
lıl· olac:ı.khr. 

Şehir t<ıınizllği ihhııti, bo.lunım 
dan 'c cbbıı. bir ı:ok nolrt.::ı.fardan 
bı::lcdl~ enin noliSanh[1 olmakla bc
mbe.r. bu hu u t hnl~ da büyük 
l.nbal atı ve 'elıa!I 'ardır. 

Vakıt 
Bıı""lınkü bru:m uılcyl Sadri Ertem 

aznuştır. :Mulınrrir "linrbl nnsıı mu. 
em <'d Um?.. bn§lılılt ynzımnda 

oyle diyor: 
:ırk cepht"ilnC!eld luıTCketlcrl ~ 

'eya bunların znptt, \eynhot tir
.ulı "' • 11 do mütalca etmek ye-

de c]('t"iJdlr. Tazıın itibara nh· 
ııacnl,, h nbnnc:ıl• nol ta muha. 
riplcrln biribirlerin n pliinlarmı 
mu\nffaluy ttcn d ·,nrme"' .. ruı 11 
mıt'n.t dir ol:ıcaklanm aıılamal ttr. 
nu nokt yı anbmnk için de har. 
bin dünya. iı;ind Jd umumi seyrini 
totıı.I gayesini güziınUndo bulıın
danniili r nndır. 

Tan 
ll Zekenyn Stırtcı de, Atlantll:tc 

bD.t!,ls nlıı IJ!r hıı.rbe scoob olup olıru
y call'Tnı te!klk etmekte ve netle o. 
larak §öyle demcktcdlr: 

'İz!\ .. önUnd AllU'r!kan gemi • 
nln tnıı.rnızıı. uğrnm:ıst ~Uz nden 

A knnm A lmanyn:m hnrp llln 
rt nl klemek yan1~hr. Nitekim 
Anınrlknn • gazete! rl bu h~lııc mil.. 
n:ısebetiylo hllJd)mrtlerlnl harbe ~ • 
\ile t'tmcl:t"'ll ç ı.ınıyorinr. Ynlnız 

gcml knfD !erine tı:ıgtltl'reye knd!ı.r 

Amerllauı hnrp gcmllerltı!n refnlaıt 

etmesln1 tavsiye n lktl!a edlynrtıır. 
Bu vaziyete cOro Alm3ı: olm3sı lhtl 

rn:ıll çok olan d nhıılh ı:t'flllstnln iz • 
lnncb ~ıklanncla Aıtterllnın desb'o • 
J1'rlne ~mruı.sı Alm:myR lle AmerL 
im ıı.ra:::ııda bir lısrp scbchl t<'31ill edr. 
cck son d::ımla olm.'llıtruı umk olmali 
ll.7.mıdır ... 

ŞI {AYETLER 
Nişantafı, Harlı" e semtle • 

rinde sular neden kesildi 

Belediye bir solm.ğı t. mlı.leıne· 
ğe mec!:ur olsun dn, halk neden 
girletmekle mükellef olsun. Yedi 
)'Üz bin ki Ulk bir elıird in llD • 

lar ba n alt :mııı Jm.dnr tUkllr 
Un, her dakika soka'"ll birşcy at
ın. onra, bunlnrdnn ee--..a nhna -

sm, işte bu çok tuhaf hirr;cydir. 
Ben, ~endi hesa.bımn bel edil eyi 

ÇQk ceza alrııakln dcği'7 nz ecza al
dığı l~in tenkit 'e tahtie edece -
ğim. lln ka memlel<etlerde, bu gl· 
hl nln alde alm:ın e<"mlarm mık -
dnn pek .. b.dır. Onlann yanında. 
bhlm!aler devede lrobk kabilin -
den lcnlır. 

Cezalımn terbi) evi mahiyetleri 
vardır. Ilir hırsıza; bir 1 atilc u -
lruı m, fcruılıJ;lanlan tenzlhl nefs 
etsin diye cC7.a \'Cmıiyor muyuz T 
O lınlde, niçin belediye cezalarını 
çd'.c 'c y rsI.z görü~onn~! 

l',öl lelikle, cczal:ındırnıakln, hal· 
kımızdn bir ehir tcrbly l te;l 
edebilir. Hııttii, dıılıa JJerl giderek 
d iyc<'e~ ki, bcleill) c halktan 
koli, 1,tif ('eznlar almalıdır. Bir ma 
hallede, bir O\ den solm "'a iıprıin
tü mü at ular, bUtiln mn.luıllel l cc
zıılandırm. lıdır. Ve lınlkta. dl iplin 
il bir sehlr tcrb y ı, esnafta tica
ret :ı.hr:t ·ı teessUs edinceye k -
dar, bti~ ıe idari ce?.alarn. ihti~ a~ 
,·ardır. Hatta, bu ccznlnr, derhal 
tntblli ec.ilmcli, suçun ynpıldr~, 
kabahatin i lmdlğl <l ~lmd he -
men tahsil ohmmalıdır. Bu gibi u
suller, Avmpanın bir çok yerlerin 
de " tatbik olannıaktndrr. Ve 
eczayı şöyle :u'lbı.nclırmı ... !:ırdır: 

- Ekprc-; <'..ezası! 
Razıla.n da buna cehennem ('e

zası diyorlar. 

Blm-I duza.btnn ifakat verdi 
hicranın bruıa., 

Duza.hı dünyı\da gördüm :i.ltiha-1 
sineden. 

L EDRI 

Bu yıl da memlekette 

Yeni Halkevleri 
açı ca < 

C. H. P. genel sekreterliği, her 
sene Hnlkevlerinin kuruluşu olan 
11 Şubatı takip eden ilk pazar 
gUnU kil~at m"nıslmi de vıwıln.n 
yeni halkevlerinin bu scnci d v • 
r"yeyo yeüşebilrnelcri için hnlen 
in.c;a halinde bulunan halkcvlcri • 
nin insnabnm tesıif için emir 
vermi tir. Bu meyunda in aııtı b t 
mlş veya. bitmPk üzere olan Hal
kevlıırinln d~ tefrbıi hemen vapı. 
la.caktır. 

İnşaatı ikmal edilmiş olan Çan. 
km, Kocaeli ve Kayseri Halkev. 
!erinin mc.fruşatı ve salonlarına a
it t&kımla.r ile sahne tcrtJbatı tnh 
eisatı genel sl'krete>ılik tarafın • 
dnn nynlm ır. Ru h.,1kevlcrlnin 
mefrueatmm kanunuevv('ll hn!}mn 
kadar teslim olunmak şartiyle bu 
günlerde ihalesi yapılaetıktır. 

Bu vllfıyt't halkevlerindon baF. 
ka birçok kamların hnlkevlerlnln 
lnşantı da bitm1ştir. Bunlar da 
BUratle hazırlanaenktrr 

Bu sene bilhassa köylerde koy 
halk odalsn tesisine ehcmmivet 
verllmlştlr. • 

Mutavanıt toptar,cılar eti 
kaıapltıTa lazlaya 
veriyorlarmıı ! 

Kunplar, et mc:ıelesinin gene yolu. 
na gtnooml§ olma.mıda:ı ııtkAyetçl bu 
Junmaktadırlar. Konulan kayıtlar ve 
alınan tedbirler ııayeslndcı vakla et 
bol bol bulunmaktııdı:-. Fakat celeprer 
ile toptancılo.r ve toptancıın.rta ccreplc. 
rin mUnascl:.atı el.An tanzim edllemc
ml.§Ur. Knaaplo.r, bu vuriyot kar§IB1D 
dıı do.ha fa.z.la tahammm cdemlyccek. 
!erini ve bir e<>k kasıı.p <!llkkAnlanııın 
kap:Lnmam zarureti ha.sıl olacnğmt 

ileri sürmektedlrler. 
Kasaplarm i!ndeslno göre, mutavas 

sıt toptancılar celeplerdc.'l koyun ctlnl 
ps.halıya aldıklan ıı:tn kasaplara da 
pahalıya satmakta fakıı.l fiyat mura
kabe komisyonunun koy4!uğu narh llze 
rlnden fatura vt>rmcktedlrlcr. Ancak 
bir cUrmUme§hUt korkualle katıyen 

bir yabancıyn satış yapılmamakta an
cak her kasnp tanıdığı toptancıdo.n 

mal alabllmektedir. Aynı ıcbeblo, muh 
tellt zamanlarda toptancılarla aramın 
açmış olan ka.eaplar şimdi elliz kal • 
maktadır. 

Fiyat muralmbe btlroSu, bu çok mu 
hlm vaziyeti ebemmlyctlo tetkike baş 
Iamı§tır. Bllhaasa, ct.ı.:ı pahalı olarnk 
kasaplara gc\mcsinden ııcnra kasapla. 
tm halka ne gibi prtla::-•" mal aattık.. 
lan merak edilmokted!r. 

Nafıa Vekili 
Alan yada 

Alanya, 6 (A.A.) - Nafüı vekili 
· general Ali Fuat Cebcsoy Serik, Ma • 
navgnt ve Alanya yolunu tetkik ederek 
dlln buraya gelml5lerdlr. 

Nafia vekili açılma.<u mmtakamı • 
zm muz, portakal, Umoı:ı mandalln 
mahsulllnUn 1nk4afın:ı bU)1lk yardımı 
dokunacak olan dum kanalı inşaatmı 
da tctkllt cylemlş ve kuzıunızrn ı:lyıı. 
retıne ait inUbal:ı.nnı .ifade ederkeıı 

Alanyanm bugtln mazhar olduğ\ı in • 
ldşafr memnunlyeUe kaydcyll.yerek 
ve kasabamızın yalnız r.ograt1 ve ta. 
rlhl bakımdan değil nefis ve ÇC§IW 
meyvııınn ve ipokll kuınqlıırtle de 
§Dhret ka.zanmı§ olduğunu eôylemı:ı 

ve balkımwn yol ve kanaı gibi bek. 
!ediği ooy:mdırlrk l§lcrtuln yalanda 
tahakkuk cdeceğlı1 blldinniştlr. 

s·ıecikte 
i asap s rg ne 

abküm edildi 
Blleclkt.en yazıldığına göre, beledi. 

yenın koyduğu narbı klUi görmfycrek 
et kesmemek ıru.retlle n:ıııt korunma 
kanununun bükllmlcrine aykın hnre
kette bulunan iki kasap lki§er sano 
sUrgtıne, ellerindeki hn)""Dnlıırm mU. 
sadereslne ve 50 ver ve ytız.cr llrn. pıı.. 
ra cezası ödemcğc mahkQm edilmiş • 
lerdlr. :MUsndere edilen 100 elen fa1Ja 
hayvan pazara çıkanlmı' vo satılmı~ 
tır. 

Bu MdlBc Dllecıkte \"Ukubulnn ilk 
1hUkAr vakutdır. 

• Son yirmi dört ıı:ıat z:ı.rt'uıdn 80 
serseri köpek ve 86 kedi öldUrOlmlle
tilr. 

Polonya harbıne 
9 

ait habralar .• 

Dün s t ıs ten aonra 

Yazanlar: Muhtelif subaylar 
b:Idik. Arkada kalan sokağın et. 
rııfmda Polonyalıln.r t.nrafından 
kazılmış Blperler var. l<'a.kat ai • 
pcrlcr bomboş, Mayin tarlaların • 
dnn geçemiycccğimizi zannetmtş. 
terdi. üstelik tanklardan çokkor • 
kuyorlıır. Evlerden Ustümüze b1Ua 
ak ediliyor. Etraü tankm maı • 
gn.lından mü.şlliüı.tıa tarassut e .. 
debiI:yonım. Tankın içl bu ara çok 
6Icak oldu. Terliyoruz. Burnumu -
ru ve ciğerlcrlmizi bıırut dumanı 
yakıyor. Muharebenin l}iddeti a • 
cıyı hafifletiyor. Sinirler;miz çok 
gergin. BUtUn bunlara rnğmen 
telslzclm 1rtlrotı çok iyi temin e • 
diyor. Arka sokaklardan, bahçe • 
terden geçerek ilerliyoruz. Bura.• 
da da her taraftan ateş altma a • 
Jmdrk. Yeni fırtikametimi'Zi tayin 

Tanı.dan makineli tüfek ve pi • 
arb ye ve Maçka semtlnln terkos yade tüfeği knl"'Şlladı. Kurşunların 
lan k ıımı,, va clvnrı!d otunınlar bize P.Tç zararı yok. Tanklara Jsa _ 

mOşktll b r vaziyette kıı. mıolardır. Bu bet eden kurşunlann çıkardığı ma 
h:ıl gece d hl devam etrnl Ur. Çamaşır deni ııese çoktan alıştık. Ateş cdl • 
tekneleri ba§mcb bird 'lhiro susuz len yerleri tcsbi.t. ederek top ve 
kalanlar, suyun neden k<'ıılld1ğlnl öğ. makineli tUfoğlmizle tatıyoruz. 
~nmek için muhtelJ! )w~ere bn§vur. llerllycn tanklardan bir ka • 
mak mecburlyctlnde kolmııılv.rsa da. çr mayine çarparak bnsnra uğra • 
bir neuce elde cdemem~Jerdlr. dı. Yoluma devam edebilmek :lç1n 

SU. herhangi bir yo~u:ı tamiri yU • istediğim. müsaadeyi nlablldim. Pc 
zUnden lresllmişse, veya kl'Bllmck lcap ehnden ge1°n ta.nkla:nı. beni takip 
etmfase, eskiden yaptldı~ rgibl bu cı. etmeleri için emir verdim. Tank .. 
var hnlkma bildirmek iktiza etmez larnn-:z hiç l)r matrla. tanımıyor. 
mfyd17 Yolumuzun Ustlln6 çıkan ağa~ -

Bu kalabalık mtln ıı:ııız kalmak.. lar devrlli;}'~r. evlerb bfr tarafın.. 
dolay:r ~ttfkıert ıııkmtmm dere -· dan girip ate-ki ta.rafından çıla • 

llm. fi ba§mda buıun&nlı::rm takdır 1 yorduk. BaıJka, tUrlil hatekct e • 
etmiyecekhırbuı ibtlm.al wrmlyo:ı.:z. dilemezdi. Yollara mayin dl>kUl • 

m~tU. 11k sokağı bu flekildP nş:ı • 

Mil l i ŞEF 
Merinos fabrika
sındaki' işçilere 
teşekkür etti 

Bursa, 6 <A.A) - Reisicumhur 
lsmet lnönll dUn Merinos fabrilm
sı ile kız enstitUsllnll, sanat okulu 
nu gcurck tetkiklerde bulunmu -
tardır. 

Merinos fa'brilwsnu gezişlcri es
nasında fabrlkarun muhtelif tesi
satını ayrıayn gözden geçirmiş ve 
muhtelif işler üzerinde izahat a -
lan Milli Şef fabrikadan a.ynlışlan 
esnasında kendiler:ni coşkun ve 
içten teznhilmtıa uğurlayan l%i • 
leı1mi.ze hitaben: "Teşekkür ede. 
ıim çocuklar, memleketin bu gü -
zel eseri size emanet edilm"şUr, 
gördüm, iyi çahşryorsunuz. Müdll?" 
ve Amirleriniz sizden memnunlyet 
gösteriyorlar, memleketin bu gil -
ı:cl cm:ınetlne JAyik olmaya çalı
şınız, mP teşekkür ederim, dcnrlş 
lerdlr .. , 

İnönll ka: entltUsUnil mUteaklp 
ziyaret eyledikleri sanat okulunda 
bilhassa modeller ll%erlnde durmuş 
lıır ve talebenin kah"liyet ve çalJB· 
ma faaliyetleri hakkında sunller 
tevcih buyurmuşlardır. 

Milli Şef her iki müessese hak
kında da memnuniyetlerini ifade 
etmJşlerdir. 

Askerliğini yapmamı§ me -
murlar vazifelerinden 

çıkarılacak 
Ankarndan bildirlldıttrc göre, hü • 

kümet, ınuvn.zzaf askerlitınl yapma • 
1lll§ olanlarm memurl:letc nlmmalıı. • 
rmı mcnct.nıfşUr. 

Merkez veya kıısabal&rda bu karar 
hllAfma lrullnnılnn memvriann vazife. 
lcrlnc derhal nihayet vert)mesl hak • 
landa ııll'1kııdarlara emir verilmiştir. 

Eğer hlıtıfma. bu gibi l!lemur lijlllan~ 
lar §lddcU tcc:ziye edltcceklcrdlr 

• Birkaç glln znrtmrı:ı. memlekcU. 
mız mUhlm miktarda nuıadrr gelmiş
tir. Bundan başlm bir parti de oto.. 
mobil lAst!ği yoldndn·. 

• oıın bir Reşadiye albnmın kıy. 
meli 25 lira. 71S kuruş, kU;çe nltınnı 

gmmı ise 350 kuruııtu. 
• Tnksim .. Yenlmıı.hal!c urasınd~ 

fşlıye.n SOU numaralı otobllatcki bl. 
lell'lnln bUeUe beraber, asker allclerf. 
no yardım için verllcn 40 paralık pul 

iaşe müdürlüğü 
teşkilatı ile 

Murakabe bürom aynı 
binada çalıfOCakltıT 

İaşe mllstcşan Şefik Soyer'ln 
şclırimizde ya.pt:ğı tetltıkler sonun 
da lstanbulda İaşe müdUrlUğU teş
k.llab ile doğrudan doğruya V cka
lete bağlı bulunan fiya.t murakabe 
cfllğinin ayni binada t.oplana

rak daha ahenkll çalışmalannm 

teminine karar verllınf.stlr. 
Halen İaşe mUdUrlilğll Bahçeka 

prcla Atabek hanına yerleşmiştir. 
İaşe müdUrli:iğünUn kadrosundaki 
mUnhallere tayinler yapılmış. Yal 
nrz, bu kadro mUdUrltlğün geniş 
I~ salıa.smm icaplarmı katıııla.ya -
nuya.cağı görülmüş. Bunun için, 
mtı.steşar ticaret ofis.i, petrol ofi· 
si, toprak mahsulleri ofisi kadro. 
1.n.rından ikişer memurun lnşe mil
dilrlüğüne muvakkaten verilmesi· 
ua karar vonniş. Vali ve belediye 
reisi Lütfi Kırdar ile görtişen müs 
teşar belediyeden muvakko.ten bir 
knç memur istemiş ve vali buna 
rnuvnfaka.t et.mi!llir. 

Fiyat murakabe şefllği dördlln
cU vakıf handa bulunmıı.ktadır.Şhn 
di bu teşkilat dn Atabek banma 
gidecektir. Fa.kat fiyat murakabe 
bUrosunun fiyat murakabe komts. 
yonu ile blr nrado. bulurun<>st za • 
ruri olduğundan komisyonun da 
İaşe mfidilrlllğUnde toplanmru;ı lh
• imııli vardır. 

Pirinç fiyatları 
Mütemadiyen yükseldiği 

takdirde 

Azami fiyat konulacık 
Ticaret vekaletinden verilen e

mir üzerine §chrimizdekl pir"nç 
toptancı tacirleri ile çeltik fabri
kn törlerl murakabe bilrosuna da • 
veı; edilerek kendilerine bazı tel:. 
ligat. yapılmı§tlr. 

Bun.dan bir müddet evvel Tica.. 
ret Velifiletf yeni pirinç nuı.lınulü 
l~ istihsal in'Tntiı:kn.la'Hnfillti: 
:uı.tı vazetm tlL fa1ca..t vekalet; 
icabında bu flatların lüzum g6rü.. 
len yerlerde eski mahsul pirinç .. 
lere de bu fiatln.nn veya münasip 
görülecek flatıarm teşmil cdilebL 
ıeceğ"ni tasrih etmişti. Son za .. 
ınanln.rda lstanbuld pirinç f:iatla,. 
rı gayritabii Hekilde yükselmcğe 
başladığından pirin~ tacirleri ve 
<:ellik fabrikatörler"n!n davet e .. 
dilerek kendilerine tebligatta bu
lunulmasına zaruret hü.sıl olmuş.. 
tur. Bunlara önUmüzdeld mahsule 
olduğu gibi eldeki mevclit pirinç • 
terde de pir;nç fiatlarmdald yük. 
seliş devam ettiği takdirde azamt 
fial vazedileceği bildirilmiştir. 

c:bğıbnndrğr görlllmUş, rahibi bak • B"lho.ssa çelttkciler bazı esbabı 

kmda ceza kesilmL,tır mucibe ileri slir~rek mevcut şe. 
• Şehrin kahve tevzmtı ny ba§ln • tait ve çeltik ziraatinin tahdidi .. 

cian itibaren yeni eklld<' yo.pılacaktır. I r.in fiatlan yükseltmekte olduğu. 
Ka.lıve satı3ını kazalarc1n bakkallar dn nu idd1a etmişlerdir. 
yapacaktır. Bu ay tevzi t.nllceok kah. 
ve bln çuı:al olacakt.ır. 

• ·Kerest.ccilerdekl hal binası önün- Telefon müdürü A nkaraya 
gitti deki sahanm pnrke olarnk lnı;asma 

kanır vcr!!m!ştlr. Burayn 3389 lllra 
.earfedllccckUr. 

• EmlnönUnd GençtU~~. Harikzedıı 

ıcr, Yc2lltulumba caddelerinln ıs bin 
339 Uralyn csruıli ııckilde tamir edilme. 
lcrl kararlaştınlIDl§tır 

etmek ve peşi srra gelen tankln • 
r:ın bize yakmla§Dlalan j in b"r an 
durduk. İki yfiz metre ilerdeki du 
varın dibine gitmek için tam gaz .. 
la ileriye atıldık, Tnnk ilerle~ken 

kul<'y.i s:ığn sola çeviriyor. her ta • 
rafa ateş ediyordum. Nihayet 
parmaklı:klı duvara vardık. BölUk 
lmmandıını otuz metre tı.l'knmız .. 
da. Görilnilrdo iba.-;ka tank yok. Ne 
rede ise gelirler diye düşUndUm ve 
öförc yola devam ebnes.inl söy • 

ledlm. lki yUz metre ilerde şeh • 
re akan bir yol gördüm, orayn 
varmak Jaüyordum. ŞöförUm bl • 
raz sonra "Mazgal camı mermi i. 
sabetiyle .kırıldı,, dedi, Şoför ca. • 
mmr doğişt.irhken aleŞln geldini 
tahmin ettiğim istikametlere a • 
teş ettim. Nihayet yolıı. vnrdık. 
Arkama bakınca bölük kumanda • 
nının tankını göremedim. Y aln12 
iiç yüz metre mesafede üç tank 
vardı. Telsttcim mütemadiyen 
"llerl" telsizini veriyordu. Aca.b3. 
tanklar bu emre .rağmeA neden 
gözilkmUyorlar? Tclalzclm tan t.er 
içinde hem vaz!fesinl yapty0r hem 
de bana bir taraftan mermi yetiş. 
ilnneğ0 l:ıakryordu. İşte aın-ilfk. 
Makineli tüfeğime menni şıku; .. 

İstanbul telefon mUdürC Niyazi Tc. 
zer dUn .Ankaraya· git.nıf:tır. lstanbul 
telefon mUdUrl\ Ankarada vckAlcUo 
yeni Aksar-ay santrnlı tııııaat ve İs • 
ttmbUl ~bckesl tcvsiııtmn. ba§lanmnsı 
ıcın temasta bulunacakur. 

tı. Anznyr bertaraf ctmeğe uğ • 
ıaşırken bir s:vllin bize doğru fler
edl~riııi gördüm! Hnyret! Bomba 

savurdu. Bomba zarar vermeden 
füede infiliık etti. !kinci bombayı 
savurmndı. Tankın topu horili pn 
ram parça etti. İki y;Uz metre i .. 
lerde elli kadar Polonyalının sıç • 
ramalarla. ilcrledikeri bir demir 
yolu var. Makineli tüfeğim yine a. 
teş ediyor. 

Dilıjmanı menni yai;;'lnuruna 
tuttum blçmeğe başladım. Telsiz .. 
cim bu ara, arkndakf tanklara 
mlltemn.diycn habel' gönderiyordu. 
Geloce.kler mi? Yaıırm& nihayet 
iki hafü ve bir orta ağırlıkta. Uç 
tank geldi. Sağdaki yoldan benım• 
le bera:ber '1Chlrde ilerlemeleri 
M;tn emir verdim. Şllphcli görll .. 
len her tarafa toplarla. a.tcş edi • 
~. Bizden lblre 8Gl ta.rafta bir 
bahçede ince !beyaz alevlerin ylik 
seldiğtni gördüm. Bin1>irin1 müte • 
o.kip şiddeW fnfiWdar h1J8Ule gel .. 
d. Talih bana ya.rdnn etmiş. Far .. 
km& varmadan bf:ı:1 a1ıel altına al.. 
malt Sateyezı. bir yedi buçukluk 
topun mühimmat eandıkla.rınn tam 
isabet ·aydetmfşim. Polon~·ahlar, 
7ecHbllçuk.luk ~ ve :ınennile • 

Vilson .1 
PrensipJerı •'' 

Yazan: Kadircalf J(Af~ 
Harp başlıyalı iki ~e ~ 

l orgunluk bJsscdilınege ,.ı-:
Milletlcrin allı için ~ ~, 
hasret. a.rtıyor; ha hn1 ~ ,...-.,. 
sonnı. o dcrcooye ''"nr ~ 
metlerle mllletlori aras:ı., ~ 
tik sarsılır, ge' ,.er, ensD ııP_ıııeli 
Banu bild~lcrl için ilet~ ~ 
ka.r§ı tarafın büJdiıneti ~-
arasına aynlık wıınnılılrt J 
çalı r: ,tnl1' ~ 

- Biz Alman nıUlet ,,......-..d> 
m dcğlliz; .Nnsyo~ ı:Uıı~ 
dU_mıınıyı:ı; Atıns.ıı 111 b,,,,..
dattan kurtarmak fÇln 
ruıJ cıııll' -.; 

Gibi öiler bu ciiJilled,~11" 
Geçen büyllk bar_r.~e df'l1 cıı"'_. 

hukuku,, profesör!ü •un ,ıiw' r'-
hurr<'l ... llğine getlrilCfl tfll~ ;J. 
yUk faeinya nihn~ et ,-e f!i~ 
iki tamfı udn tırnıa.1> ~~ 
Hnnnn iı;:ln mllli) et '!~" ,,,....,_ 
ileri lirdil. lngiıterc : ır/I>!.~ 
bu fikl'l iyi l..'llJ'lj)lııdJlıl i,ı1t 'ti 
dl mernlekctlerlnde t~t .-ı ~~ 
mak artlylc... Dcm;ı ,..tll'~.f 
nıfm idaresi nJtınd ıırıı4' f 
i tiklitl Yerilecek, ıaıdnrfıt ;J 
!eri altındaki milletle :tı. f. 
leri muhafaza olun~ ~Jtt'i J 

1917 de Ru Çarlığı rb'I r'_-.. 
ı;~ıncden Ameril.n. f11' 11ıs0clftf1 ı 
\'U on 1918 ll.incl kitl~Jill t';J., 
hur on dört madde ini ,eıı9~~ 
bu maddeler •'Vllson p r- 'il 
• b'·t··n diln~._ _ı.ı 
ısmi altında u u prtJl,..-
dı, me bur oldu. :nn. 
e a ı şunclruı fbnf'Cttl • kt'ıtJe ; 

Her millet kendi 11111 
•• 111-' 

J; 11,.... 
kendisi t.ay1n etınc ıi 
ilk olacaktır. ~ti' 

Mağliıp mlllctlerdel'I , 
ınhıntı almmı~-nrntrtırt r ,,, ~ 
SWlılar nz:ıltılıı~1 ~et 111' 

Ier arasınıta. blr cc-n• ) dll ıll 
rok biitün ihtilfıf11ır 0~-tlt. if ~ 
re yolu ile hallcdllr~ ıP' 

Bunu itilaf devletli~-" de\ 
t!ler ,.e bu tas\'fp ıtt 11ıtıfl ~ti 
rl hnlkınm yorgun ttı.., .. ıttfP"" 

~ :tt. .ıu- ~ 
de bez~lnlik yart\t ~ ' J' 
Uklii.llerl cltJcn gitınJ~erd~ 
)ilk altına gtnniyooc blls"' c', 
r.anrilak Umidl at. olııJI ,.,.r -
harbe de\'8.mda fayı'!& J'llıııııiJ' 
\'llsonun prensipleri ~1cıııııJ11' ı 
lcrdr.n bilhassa bah5 ,,,.ı~ 
ı emlnat. verillyo~11• nCJll ı:l1' 
encsi lklncl ı.anu ·~~n 
öy1ediğl bir nutal<: ,.,,.. ıl 

Baı:.\ oklli Lo~·d QorÇ ._ "'ı,J, 
~i Türkle mcskfin 'f.rıt;:.ttlıı tı"ı' 
dakl yt-..rlcrlndcn vo MrP c.,.. 
malınım etmek içti ıtil" ıe' 
6rfnl Ufın ctmi5ti.,• ~~ura!: 1 

" 

paganda taarnızlan 
1
• )"ll(t•· 

lcrlııJ lccri<lcn sar5~tıı~f 
oldu, 'Fakat sözJct 1' ~'"...J 
t!i. Amerika bu yiizd" 1 r ~) zl~ette ;kalclt; nı~~:c~ t ı' 
ııılsakmı vo muııh tcııortııd 
\'RZ geçti; Av"ıpn. ~ 

çekti. ıt'il1 ı;e " 
-;imdi de Ru7.\('! 11cJ1' ~t 

d ı li7.erindc proV3~sfJ'i"t1,i 
<luruhı:ror;\'i!S-On pre ntı ,.r, 
zetiliror. naımııın ~ntlf .. 
kah da bondy~ek tlJ 

dl'tfll ~ 
• DUn vali Liltfl ~nı-0 rY 

altında petrol oflS!. JllO dtı Jt!Ü 
18§0 n1UdUrU HlkDletlt1 Gflf. j1ôC 
ğl bir toplan Uda şeıırtıı t>lr ~ 
tcvzlntınm daha cs381' 
rest konuşulmuştur. 

l'i fle havaya uçtu~ ~t. 
OnUmuzde be . ıı.d 'V"' 

üızım gelen bir ~il ııst 
ğımdaM tank ,ihti~tl geı;tJ. ııJ. 
ınanianm ya,nınd:ıtl tc~._,,, 
yine cehennemi bir ıı 6Y~ 
Yedi b kluk bir toP 11111 J UÇU ull tt1 

allycte geçmişli. ll'?J1 tiJ<ııflle t.s! 
nu tahmin ctiğiın iS tr-f' 
ediyorum. Bir nn ·~i ~ıt~, > 
gözlerim fn.1 t,aşı gr ıet Y.ı
tanklann ikiside ate'"::"°' 
ruyordu. Demek ~ı• 
man to~usu \'tlrdr. "'i ~ 
meğc vıı.ktım lol,, k• se 
orta nğırlıktald ~111ı C 

voldan geri dönı11e5cıcl'' 
Bana gelince Ölluııı • 
topçu.suna ıı.lcs e~ 
tim. Dudaldnrırnı 
d ellğindeıı dil ~G 
mevklini a?'Il oruıı1· 
lih eseri olarak, yatı~ 
nuzda.n rurlnin sls :ııı .,ıı 
fr sise boğdu. Mııh~ ~ 
bana tnm isabetli şu J;I-' 

nauuyor. Mernıll~ ti 
ba§!!llda fnf1Jlk ecte)~ııı 
rinden o)rnattı. yıı.~ 
tım Geri) don(~eı· 
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MirgUn değil 
Şirketihayri:re, Boğa.ziçinde, E

nıirgin iekeleııinin adını değiftir. 
mı,, ~ koymuş, çünkü bu 
semtin adı, on yedinci 8811' ortıı. 
smda dördüncü Murada nedimlit 
yapmış lranlı bir preııebı. Jılirıfin 
hanın isminden gelirmiş! 

Elizlzin Elazık, Dlyarbeklıin 
Diy~baılur. Ayaatatanoaun Yeşil. 
köy, .Maknköyilnlln .Bakırköy ol. 
duğu bir devirde. Türk ağmıa ya.
hancı düşiip de bir zevk eUsgecin. 
den geçirilerek Emirgln fekline 
kalbcdilmlş bir adı hortlatmak, 
Şirketihayriyenin hakkı değildir. 
Soranın bu güzel •·Emirgin., ir
mini "lılirgi.ın,, JUgati sahihine 
kalbeden bayla.rmuza: Ara.p harf. 
teri nunanmda ve Eaiirgina git. 
mek için Şlrketihayriyt=t gi41ealn • 
den bilet aln1'en verdiğimiz para.. 
iarm üatllnde ''Dara.ha ft Kostan
tmiye,, yazılı olduğu blr devlrdP 
Şlrketihayriye iskelesinde yine 
"Mirgim,, yazılıydı, fa.kat ıbu lrö. 
yün adı Tilıtiln ağzmda yine E. 
mirgindı. 

Sora.n:n o canmı ••Emirgin,, is. 
mini ''Mirgün., diye fança ulma 
tahvil etmek istlyenlere: 

Türklerin göz bebeği latanbul 
~ehri şeblrinin de en dıJd ia.bnlc. 
ıi, iki bUyUk müell8isinln adl&rma 
nispetle Vizandion ve Kout&ntJ. 
nopoliet.ir; heriıalde bu adamlar, 
Muradı Rabiin ltret :eotraıarmda 
ve mahbup cllnbliflerl.nde ''ihtJ. 
BU sahibi nedimi bas,. gibi parlak 
unvanı olan Yusuf handan çok da.. 
ha şa.nlı adamlardır, biri Jlegara 
Kralı olan bir Yunanlı, öbürü 
pnlı ibir Roma 1mparatondur, faı
kat TUrlt zevki Vialldlon ve 
Ko:ı.tantinopoUa isimleri f6yle 
duraun, Arap ağzına göre bonL 
mU11 Kostantmiytye bile tabam
mW edememi!t; Aeltane, Derall • 
ye, Denıeadet. ve :ilôh .• unvanları.. 
m da at.a.ralt, latanbul deylp çık • 
IJUIUr; hattA öyle ki, "fel~,. 
tefsiri bile :latanbWun ahengi kar. 
ıtmmda tub•uııuumıtır . .m.et, E • 
mirgAa admm deiiftiriJmaind l. 
leriye eürWen esaaa g6re, bir gün 
latanbulun da KonetantlnıopolMe 
tahvil edildiğini görilnek ppıa.. 
mıik 18.zı:m.gclecek. öyle mi? 

BugO:D ŞlrkattbaJ'd1e. ~ 
Devlet Denizyollan, ClııOI' gün ı... 
tanbul ibeled:tyesi, :ftJln CÜD falan 
ma.k&m '\'eya mil~. 8ı111iann 
zevk llilı.gecinden geçmlıııt IMDleri 
uıUarma irca et.mele blbna, 
bilmem, bun& anarti demesler. d! 
Ciballye ''Cel>e il.. 'l'+Wr•Jelıe 
''Tabtulkal'a,, denilir mi! 1.-np. 
s.alrol!I ve Haidrtyanıopolis rumıca, 
"La.pıı.eld" ve "Edime., tüıkçe. 
dir; Ali.iye arapça, ''AlaıııYa,, tUrk 
çedir; Wrgikn fareçıa.. ''Eadlgt.D., 
tilr.kçedir. Afeti can yabancl ter. 
kibinden ttır~ "afacan., kelim"' 
sini çıkaran milli zevk, "lıllrg(hı,, 
dan da "Emirgi.n" l yapmJlllr. 

Şirketlhayriye direlttörilnt1n. 
aslı ne oluru. olılun, ~e "E. 
mirgi.n, adma nı.memeleri için 
l.iznng~lenlere emirler verecelini 
umamn: hem boşuna sabmet 01. 
duğÜnu da hat.ırlatJrml. Şiıdlet, 
.iııılkelenln Uatilne ilster bir de bQ. 
parlör koysun, bls yine : ''Ver m. 
m.Jrglna bir bilet!,. cllyeceğiz. 

Aziz okuyuculannL haydi ilisin. 
le Emirgina. gjdellm: 

- Ey ŞimetlhaY?'Ve, ver E· 
mirgi.na bilet! .. 

Şir.keUbayriye nepirat.mdeD 
Boğuiçi adında kıymetli ıbiır eser 
V&Mır. 1330 da arap harfleiile 
buılmJttır. Ştıttet.ibayriye l!:lmir • 

lsvec:U A. MENGBAJI 
Çeviren: H. D. 

arumda. da ehemmiyet. aldı. 
O tarihte bütün pnall Avnı • 

pada gizli servis t.f4kl1Atıannm 
muhitinde hAdiee fll suretle §&)i 

oldu: HollaDdalı nı*ur bir drit. 
navt mWıendilıi yeni tipte bir de 
niza.ltı geaılai icat etmit. bu milt· 
~ gem.inin plinlan tngfllzlerin 
eline geçnlltti. 

İngilizler bu p1$.rtlara göre giz. 
Uce bu yeni denisaltıJ.annı inşa 
ettiımekteydi. 

Ernirganc-• 
glnm adıyla uğrqacağma, aradan 
geçen yirmi yıllık faaliyetine ait 
malumatı da ili\ve ederek bu 
eserin ikinci tab'ını ya.pt.ın:rsa 
ne iyi olur. İçinde mühim bir fasıl 
tutan Boğazm tarjblni de 8aWıi • 
yet aahibi bir za.ta yazdırsa.. gün 

f Yazan: 1 
j REŞAT EKREM K~~I 
göımeımlt, bakir, orijinal ve zen -
gbı veeikalara istinaden yeniden 
yazdrrtaa ... Li.tife etmiyonım, 8. -
detim değildir, meeelA, bu i1Ji ba. 
r.a verBe, milli .klltiiphanemizi. u. 
aulsfu:, tenkit edilmem)ş bir yığın 
malflmatm ıkarmakarışık aı:ıba:n o. 
lan kötü eeerlerden kurtanlam. 
Bir ıbahçeden çiçek · toplar gibi 
~ tarihJni yusam. İnanır 
mmm ey aziz kariim, şu anda yU.. 
reğimde bir ümit tıı1al 'belirdi. .. 
Olur a. .. Bu yazmu şiıttet mlidU. 
rll okW"... Raaim Ustan beni eo
rar.. Raldm de, BoPziçinin tarihi 
ii%erinıde yilla:rda.nberi uğraşbğı -
mı anlatır. Direktör de beni çağı. 
nr, laymetlf r.ama.nmdan bir aaa. 
Uni !benimle konuıgmağa ayınr. 
Bu bir saatlik mnMıkat kili ... 

ŞirkeWıayriye nefriyatmdan 
''Boğaziçi,, admdaıkl eaerde, Emir 
gar ha.kkmda 90 aa.tırlar yazılı 
dır: 

''Bura.ar fetihten evvel asim 
bir eervi ormaDI)'dı, 8pLrodiıa na.
mile maruftu. Sultan Kuradı Ra. 
bi hicri 1045 eeneeinıde Revan ~a 
Jealn1 fetheyledlj:i E9l8da kale 
mab&f:m olan. Umerayı ~eden 
Emirgan oğlu ile .kiıhya ılılurat a
ğa ammı diliyerelt bin neferde.n 
ziyade Wıüeriyle d1rUm1eri affe. 
dtlmlftl; lılurat ban Emiıgfin ol. 
Lana Halep vi1f.yetini ve lılmat 
kthyaya da Tnbkmpm vUAyetl • 
ni ibaan ey)ıemiftt. Murat kllıya 
bilAhare Jdam ~ da Emir 
g(Jn oiiu Yvaul Jl8I& padlplım 
DU18phlp\erl aramna giıdl. Kendi· 
siDe de pıMlipb tarafmdan 'bu ma. 
halde ... eeiıllaray .,. edildi. 
Bu bina. ~enin. ."Jlirg6n oğ. 
lu briyeai,, adim almMl!"l eeıbeı> 
ollnattur. 
Mlıpn bı MnJda Sahan Kn. 

rat ~ '*' de taht ini& ettir • 
miılti. Kendillİ gayetle mahir mu.. 
stiıfinaatı. Bu llebeple teveccwın 
~iye m•N' olmue, Boğa • 
ıdçinin mu!htellf ııoktal&rmda bir 
gcık camiler inpıdle Boğ'a.zın um • 
ranma~. 

Kariyenin uıl t~tma Bl .. 
rincl .Abdillıamlt zamanında. lıat
la.mme. bu pediph, burada 2lir ea.. 
mi fic sair hayrat v6cuda getir • 
mil· lıfircfDı. ~ Selim uma. 
rımda da lıir kat daha ~ytlmilş. 
mamur olmutt;ar. 

Ah ve haVMI Jıltlftir, etraftaılı.l 
tarJalar umumiyetle çilek ta.rla1a. 
nıhr. Sabık hidiv t.maiı pap mer
humun k<ltlderiyle yalıla.n. Wrgfl 
nun tııliynk ve mtlseyyen binaların 
dandır, bu klıek1ln eıratmdaki 
park da bir D1C8ire hU!kmilndedir. 
Mlıwbdeld korudan vaktiyle Ha. 
midiye .imareU lçin odun kesilir -
mif. Kariyede br ipUdal ve bir 
rllttt:Ye melrteıl:n vardır.Rüştiyeler 
biri kız ve lbiri oğlanlara. mahsus 
olmak Ozere hldlv lsmall pqamn 

hayır eseridir. Koru başından Şe_ 
rif Abdullah pqa. merhum sahil 
hanesi önüne kadar uzanan dere 
Uzerine İsmail pa.şa merhum ta • 
rafından altı yüz met.re uzunlu -
ğunda bir toDOıS yaptmlmıştır. 1s 
mail paşanm koru clva.nnda bir 
de hastanesi vardı ki hara.p oldu· 
ğundan öt.ürü §ebremaneti tara -
fmdan yıktmldı. Şerif Abdullah 
paşanın torunlan üzerinde bulu. 
nan MirgQn camii :bitişiğindeki 
aahllhanenin seli.mlık dairesi &..sa· 
n atikadan olup ecnebller tara. -
fından ekserya ziyaret olunmak • 
tadır. Mlrgfuıun suyu J>oldur, mU.. 
teaddit çeşmeleri vardır, en bil. 
yük çeşmesi iskele başmdak.i bü· 
yük çeşmedir ki dördüncü Mura. 
dm ha.yır eseridir. Bu çeşmelere, 
Valide bendinden Tabim suları 
gelir, Kanhkav&k diye maruf olan 
suda kariyenin menba. suyu olup 
yanın eaat cenubu garblde Hacı 
Osman bayırmdadır. Mirgünun bir 
gtlnlU.k yolcu miktan 300 dilr. Mi. 
safir ;yolcuau 81 nilfu8tur ... 

DördilncU Muradın ölilmU Uzo.. 
rine, yi.ram a:rasmda ilk f eJA.ltete 
uğnyan' Mirgikn Yusuf ban ol 
muştu; Muradın bu zarif ve asil 
sefa.bat arkadaşı idam olundu. 
Hadikatlllcevamiln lı:aydma gl>re, 
meşhur sa.hilsa.ray şeyhUUslim 
Mirza Mustafa Efendiye temlik 
olundu. Mlllltafa efendi ı 135 te 
bu MhiJMr&yda öldll, sabilhane, 
oğlu Mehmet Emin Salim efen.di
ye, onun ölümilnde de oğlu tezke.. 
rei guara se2ıtbi hacı Mehmet Sn. 
Um ef cııdiye intikal etti. Mirza -
zadclerden 80DJ'a Emirgüne sahil. 
sarayı ıteYhUlislim Vessa.f Ab .. 
dullah efendiye temlik edildi; ö • 
IUmtlnde oğlu ulemadan Mehmet 
Elıat Eteııdiye intikal etti; ki 
1190 da ıeyhlillslim oldu. 1192 
de öld11. Sabflhane yine sahlpah 
kaldı. Devrln padi§alıI blrlncl Ab
dillhamit, sahil.sarayla etrafındaki 
ansWnin b1r köy olmasmı em.ret. 
ti. Emirgfuıe Jıari tarafından inşa 
cdilmi!J bit mellCiclin yerlncle bir 
cami yaptırttı. Yanma b1r hamam 
ve bir mllttar dUk.kAn da in,,a edi. 
l6n!k bir köy haline ikondu. 

DardUncll Murat, İbrahim ve 
dördüncll Mehmet devirlerinde ya 
pmlf olan. bily{lk Tllrk muharri • 
rl Ye seyyahı Evliya Çelebi. mu. 
azam aeyaJıatnameain.in blıincl 
cl1dinde Boğazlçbıin nefis bir pa
noramasmı çizerken, gariptir, E -
mirgAndan hiç bahsetmiyor. Akın 
t.'1nımu yalılarmdan laünyeye a~ 
lıyor, Emlrg(Uıe hana verilen bah. 
çeyi de KAğıtbanede gösteriyor: 
"Sultan Murat Revanı fethettikte 
M:irgftne Yueuf ham fstanbula gc
Urip bu cayı çeme.nsarda bir hah.. 
çe jnşa ederek EmirgQne Uıaan 
eyledi. tbrahbn hanın clllnsunda 
aadruam Kara Muatafa pap ih
timal ki Aceme firar eder diye 
Jılirg(lne hanı katleyledi. Sonra 
bu bahçe de padJşahlara mahsus 
oldu. CQınle binası tarzı accm Uz. 
re olup dört duvan billü'rdan bir 
de hamamı var, bu hamam, gül 
ve gülistan içre olup, bUlbUller n 
yavrularma gıda verdikleri hama. 
mm içinden temqa olunur.,. di • 
yor. 

Gelecek yazımda Emirglna. d~ 
tr kıymetli bir vesika neşredece • 
ğlm. 

Hidlae çok dikkate p.yaa oldu. dar olan Japon ve Amerikan ca • 
ğu için burada bizzat Stxıkholm susları kendisinin Danimarkaya 
bahriye iıltibharatma venlen ra • geçtlğ:inl öğl-eıımlşler, fakat :iz1n1 
poru aynen naklediyonnn. bir türlü ketfedememişlerdir. 

Bu Wlee haklrmda bizim hah. Bunun üzerine ajanlarından bi-
riye :iıstlhbaratma verilen ciddi rlni pejmürde kıyafetli bir 
ve mahrem rapor aynen §Uydu: h a l e aokarak e a h t e 

"Dmiz gizli senia mahfelle • Van Gron ismiyle bUtUn deniz 
rinde pek bllyikk bir heyecan u • fabrika ve .inşaat tezgihlarnıda 
yandırmış olan hldiae.nin mahiye. dolaştırmak suretiyle hakiki Van 
tini bugün çıok yUkaeat salihlyet • Gron'u keşfe çalışmışlardır. 
il lbir ?ttan aynen şu euretıe öğ. Hak.iki Van Gronu himaye eden 
rendjm: adamlar bu 88.hte Van Gronu öl. 

Umum Avrupa harp deniz m - dUrerek ortadan kaldırmışlar, fa -
~u teııgihlarmda büyük bir ot.o.. kat ajanlarının öldUrUldüğilnti gB
rite eahibl olan Hollandalı drit ren casuslar bu cinayet ve ka.til
nııvt mfilıendial Van Gron, Hol - Jer vasıtaaile hakiki Van Gronun 
landanm Almanlar tarafmdan 1§. izini ellerine geçirmiş ve bir gece 
gali sırumda ortadan kaybolmuş baskmiyle kendisini de öldllrerf".k 
\'e ~ aıraamdaki tayyare bil • yeni planlarını ele geçinn'şlerdir. 
cumlannda tanınmaz bir halde öl PlAnlar sahte Alınan işaretleri 

Bu gemiler denize indikleri tak 
dinle İllgiltere bir anda denir.altı 
bAlrjmiyetin:i 41e eline geÇlnnit o
lacalrtt. Zira, dört bir tarafa veri. 
len raporlara nuaran. HOilanda • 
h m.Wıendlsln icat e ttii\ bu yeni 
deaizaltı gemisi, Nlh·- bildiğl
m.J,g denbaltı gemllerlnbı en bll. 
ytık dUşmant <Maıbllecek bir deni• 
altı ava ımaiırb'di. 

milş olduğuna hil.kmedilm.işti. taşıyan bir deniz tayyaresile ln. 
Halbuki Van Gron işgal karga. giltereye na.klolunınuştur. Bu su • 

p.lıtlan 11Ir881Dda, uzun zamandan. retle JngiHzlerin eline geçmış o • 
beri ü.zerinde çahpnakta okluğu lan bu plinlar arasında Hollanda .. 
gir.il plf.nları alarak firar etmişti. ~1 mühendisin icat ettiği yeni bir 

Holand&lı mUhendJa hllviyetinf denizaltı avcı gemisinin plAnlan 
pıiyerek Danimarkaya iltica ey- bulunduğu temin olunmaktadır. 
lemle, orada çalıplalanna devam İngilizler bu pi.in~ Kanada tt>Z -
etmekte balunmWJtu. gi.hlannda derhal uışaya ba.şla . 

ımhendisin firarmdan haber - mıelal"dır. 
--~~~~~~~~ 

~KIM1YECEK 
BtRlSTEK 

E.n Son Dakika refikimiz, 
"Modaya karıı, moda ile 
mücadele,, yolunda bir anket 
neıretmekte ve tanınmı§ları
mızın fikirlerini toplamakta. 
dır. Bu arada, Leman Ahia. 
kal'la konuımuı, onun da fi. 
kirlerini almıftır. 

Leman Ahı•kal bir kadın 
odluğu halele, hiçbir kadının 
vmge~emiyeceği uboyanma,, 
üzerinde duruyor ı.•e kadın. 
lanmızın her §eyden ev1Jel 
bundan vmgeçmetJini .öylü _ 
yor. 

Bu mümkün olabilir mi? 
lıte bir istek ki, bize göre, 

dünya durdukça aynı tazelik. 
te kalacak 1Je 28 inci asırda 
ela gene tekrarlanabilecektir. 

• • * 
SEV1NlLECEK 

BiR HABER 

Gazetelerimiz., nişadır gel. 
diğini haber veriyorlar. l§te 
en çok •evinilecek bir haber .. 
Bundan •onra Ja, yürümi • 
yen, yerinde sayan işlere 
rcutlanıraa hakikaten ftı§mak 
laz.ımgelir. R 

1...... 1::::: ~ CI F.:·:1 ·----·: ..... :.- .. : .. : ................................... ~ ........ 
Yelken şampıgo
nasının il<.ınci günü 

-~-----

Liman gençlik klübünden 
Behzat dün de birinci oldu 

Jstanbul su sporları ajanlığı ta• 
rafından üç gün devam etmek üze
re tertip edilen ve cuma gUnU baş 
lıyan İstanbul yelken §ampiyonluk 
mllsa.hakalarına dün de Moda. ko. 
yundD. devam edilmiş ve bu suret
je yanşlarm ikincisi de nihayet • 
lenmiştir. Bugün yine aynı yerde 
mUaa.bakalarm üçüncüsü de yapı
lacak ve İstanbul yelken şampiyo
n u belli olacaktır 

DUnkU yarışlara Galatasaray, 
Demir&por, Fenerbahçe ve liman 
gençlik klUpl~ ile Haydarpaşa 
li8eainden 13 şarpi iştirak etmiş. 
tlr. Dört deniz mili üzerinde yapı
lan mUsa.baka çp~ heycc~ı olmuş 
ve stkı bir poyraz rüzgin altında 
cereyan eden Y"1I l\maı\. geııçlik 
klübllnden Behzat De Galatasa
raylı Nedim ve Mahmut ara8lllda 
çetin bir mücadeleye sebep olmuş 
tur. Neticede Liman Gençlik klü• 
btlnden Behzat ile Nıı,cintn bllyük 
bir maharet ve bilgi ile idare et-

tikleri şarpi, raklplcrinden lOO met 
re farkla birinciliin elde etmiştir. 
Güzel ıdarede Behza ttan aşağı 
kalmıyan Galatas:ıra~ lı N dim i
k"nci, yine Gahı.tasara:1dan Sam"m 
üçüncü olmu§lur. 

İki gün devam eden ~ arıslar ne
ticesinde I.unan Gençlik klı.ibün
den Behzadın 25 puvam, Galat.asa• 
raydan Mahmut, Nedim, Samimin 
21 müsavi puvanlan vardır. Bu· 
günkü son yanş kati neticeyi mey. 
dana çıknracaktrr. 

DUnkU yanşm teknik neticesi 
şuduT: 

1 - Behzat, Naci (Liman klü-
bil) 1.1,25 
2- Nedim, Hasan (G.~ ) 1.2.54 
3 - Samim, Erzin (G S.) 1.4.59 
4 - Mahmut, Vecdi (G.S.) 
5 - Niyazi, Kı\mrnn (G.S.) 
Milsab::ı.knlarn bugün yine Moda 

koyunda saat 1 4 de devam edile • 
cektir. 

Galatasaray klübünun 
yüzme müsabakası 

Her aene yapılmakta olan G&lata. 
saray yüzme bayramı, <fü.n BUyükde
re Beyaz Park yüzme h:ı.vuzu.nda ka· 
ıabe.llk bir sporcunun içtirAkiyle çok 
muntazam bir pkllde yapılmıgtır. üç 
kategori Uzerinde yapıla:ı bu mllsa. 
tıakalarm sonunda §l! ı.diceler elde 

edllmlfUr. 

100 Metre Serbeıit (Bilytıkler): 
1 - Halil 1.05, 2 - N<'Cdet 112.02, 

M Metre sırtüaıtl' (Ortalar): 

1 _ Muammer 46 sanıye, 2 - Arif 

46.6. 
ıoo Metre Kurbağalama (Büyükler): 

1 - lbrahlm 1.35.2 2 - Suphl 

1.36.6. 

100 )letre serbest: (O.Ular): 

1 _ SalAbaltiD 1.18.9, 2 - Vural, 

Yeni deni7.altı avcı gemisi hak 
kında. elde edebildiğim teknik ma 
JUınat 3udur: 

Bu gcnu, esas itıbarilc hır de. 
nızaıtı gemisidir, Dizel motörle • 
riyle i.'Jlenıektcdir. Sürati hücum 
botlarının süratine yakın, yani 
40 mili bulmaktadır. Bu sebeple 
deniz altında denizaltı gemilerini 
kolayca takip ederek imha edeb·· 
!ecektir. 

Bu gemınin hususiyeti bir de _ 
nlzaltı grupunu ayni zamanda im 
ha edecek tertibatı haiz olmasıdır 

ZOO l\letre :sert>t~ı: (liUyuJder). 
ı - Beliğ 2.45.7, 2 - Necdet. 

50 Metre Sırtüstü KUçüklu: 

ı - Arif 48.7, 2 - Seyhan 49.3. 

400 ~letre Serbest (BuytUder): 

1 - Bedrl 6.29.2. 2 - Kemal 6.32..li 

50 Metre Serbest (Küçükler): 

l - Felhl 39.1, 2 - df:yha.D 39.2. 

100 Metrlı Sırtllstli (Bü)1Uder): 

l - Kemal 1.29.5 2 - Nejad 1,38. 

50 Metre gösterlı: 
ı - Sal6.hattin, 2 Kerr.a.ı. 

10X60 bayrak: 

l - Hallluı t:ıkunı. 

Su Topu (Küçükler): 

Mav! - Beyaz takımlar berabere. 
Sutopu (Bli) UkJer): 

Beyaz takım 7 --4 gallp 
MUaabakalardan sonra ikinciye k&.. 

dar madalyeler verllmlşllr. 

Ankara - lzmır arasındaki 
bisiklet müıahakaıı 

Usa.k, 6 (A.A) - Yarışı takibe 
memur hususi muhabirimiz bildi • 
riyor: 

Bugün 21 bisı1tletç ıun iştiraki~ -
le Ankara-lmıir blslklet yarışnm 
Afyon·U§ak arası olan beşinci mer 
halesi yapıldı. Yanşa saat 8,30 da 
başlandı. 

Yarış cok çetin bir mücadele • 
den sonra tasnif harici olarak ko
şuya dev~ eden Orhan Suda'nm 
birinciliği ile nlhııyete erdi. 

TeknLk netice şudur: 
ı - Orhan Suda 
2 - Osman Eskişehir 
3 _ Halid İstanbul 
4 -- IID:ırct Bursa 
5 - Ali AJlk~ı n C 

5.48 
5.54 
5.56 
6.06 
6.20 

Bu denizaltı avcı gemisi bir dr. 
nizaltı kafilesine hücum ettiği za 
man muhtelif istikametlerde tor 
pil maynlan denilen bir nevi hu.. 
susi mayn endaht et:nC'ktcdir. Bu 
mayniar bir tek kovnnds.n b r tor 
pil halinde rıkmakta, fakat rnuav• 
ven mesafede torpil ;nfli"1: cc _ 
~ içinden yüzlerce :"llÜ' ~1' 1 
mayn dağılmaktadır. 

Söylendiğine g6~ bir dll&JtUÜ" 1 
gemisinin av aa~uı fSeldi..·11k ila 1 
ğılan bu kUçllk torpil ,-cy.1 ıı:a \"T"• 

!ardan kurtulmasma in•?'.ııı tasıı.v.

1 vur olunamıyor. 
(DtloMM f>Qr) 

Umum! tuni!: 
ı - {)snUUl E'>ldşe-hlr 
2 - Nlzaınctun 
3 -- mımıet :Ct~:\ 
.: • - Halid ls tan b'a! 
5 -- Ahmed fmı!r 

30.11.35 
31.13.15 
32.H.Sti 
32.38.07 
33.00.2'! 



.ı-t A B E R - Aksam Poırtrun so 
Anl\dolo oJansmm verdltf bnber. 

lere rörc dUnya vaztydlne bakır 

cephes·nde 
v zi et 

are ı es o 
r ey ame 

~ e!. ı 
Giritte dağa kaldırılan Al • 
man divanı harp azaları • 
Parictcki garnizonun efradı 
azaltıldı • En süratli Ameri • 
kan kruvazörü denize indi. 
rildi 

Alnuın başkumandanlığı dün 
geC: neşrettiği tebliğde şark cep 
hesınde harekatın iyi bir suret· 
tc inl:işa.f ettiğini bildirmiştir 

Stokholmden gelen haberl~re 
göre ise Novograd mıntakasında 
limen gölünün garbinde Sovyet 
Jatalan nnudan.c muharebe et
mekte, hatta Almanlara muka· 
bil tanrruula bulunmaktnd rlar 
F..stonyada Rus kuvvetlerinin ~en 
berlenmesi i§i bitmcl< üzeredir 

Merkez cephesindeki vaziyette 
pek nz tebOOdül vardır Rus kuv 
vetleri Smolensk, Brİansk ve 
Gomcl mıntakalarında mukabil 
taarruzlarda bulunmaktadır 

Gomele karşı yapılan daha 
ehemmiyetli bir mukabil taarru· 
zun Dinyeper hattı üzerinde 
cenubu sarld istiknmetinde ma· 
rCı?al Budienn:inin ccn.nhlanna 
knrşı yapılmak istenen Alman 
taarruzunu ağırlaştırmış gibi gö· 
rün.mektcdir. 

I:ondradan gelen haoorlere gö· 
re ıse Almanlar şimdi Lenin· 
grada 50 millik bir mesafede bu· 
l unnmktadırl nr 

Gece gUnjılz mUtemn.dlyen cere • 
ynn c:!en muhareocler netlces!ndc 
vaziytte bir istikrar ha.311 olmuştur. 

Hafit Alman kuvvetleri mUtcmacll • 
yen Gomeldcn Mriansk ı-e Konotopo 
fstlkıımetlnde ilerliycrel! DlDyeper .. 
den geçmek surctlle Ukrnynaya gtt • 
mektedlrler. Fnkat bunlıu Ruslar ta 
ra!mdruı kısmen imha ed:Jmek tehlike 
sine maruz DUlunmnktac!:rlnr. Bu mm 
taknlnrda §lddetli muharebeler cere • 
yan ettncktedlr. 
GörtlnU~ göre mıünrebc Moakova. 

ya uzak olan mcs:ıfclerde çok şlddeUl 
olacaktır. Almanlar Mos~ovaya yakın 
ileri cephelerdeki kuvvc~lerlnl son on 
r>e~ gUn zarfında geri çekmek mectıu.. 
rlyctlnde kalmI§lo.rdır. 

Bundan nuuıda Almantor Ukrayna • 
nm amal mıntakaııırmıı erıııeb!lm:k 

için ~"S!:ı DlDyeper g~çidltrlne muka
vemet edilemez şlddetll r-arbclcr vur .. 
nıak garcslnl arama 1<tad7l&r. 

'Antoneskonun beyannamesi 
Mareşal Antonesko iktidar 

mevkiine geçişinin yıldönümü mü 
nasebetile memle!~etine hita~en 
bir beyan.name neşretmiştir. Ma 
reş::ı.l bunda şöyle diyor: 

Blz uçurumun kcnarmc.11 bulunuyor 
duk. Ben memlekete gcrefinl f&de et. 
meğe çall§tmı. ÇUnkn bir millet oe • 
re.faiz, emniyetsiz. adalı!tı.IZ yıııııya • 
mn.z. 

Ben memleketin mukc.c'deratmı Al.. 
mallyanm, tıııyanın ve Juponyanm mu 
krıddcratm:ı bıığladım. Ç1Jıkü bu it • 
tı!a.k bize Rumanyanm wuka.ddea bak 
ıarmı tahakkult ettlrmeK imkAnmı 

verecektir. BugUn artık ) aınız değiliz. 
1tllfnklanmız enyesl:nrte ı.umeo top • 
raklıı.rmı kurtnrmağıı mu,•t.!lak olduk. 
Ve şercfslzllğlmlzl askc::"ıCJ'imlZlıı ka. 
nne yıkadık. 
Girittc dağa kaldırılan 
Almanlar 

Lond.rada öğrenildiğine göre, 
Giritte fa:.ı.liyctte bulunan çete· 
l"rin başımı geçmiş olan general 
.J "' i l'J:.:ındokasm dikkate şa· 
yan yeni bir menltibcsi öğrenil· 
m .. ir. 

Mandokasm kumandnsmda 
h:ı.reket cefan bir ~ete. c:ete mu· 
harebclcri raprnakln zan a1t•na 
alman ibir kaç ki~!nin bir Alman 
harp divanında muhakemeleri 
yapılırken mahkeme salonuna 
hUcum etmi tir 
M:ındo1rn.s maznunları kurtar· 

malda l\alma.mııı, lınrp divnnma 
mensup Alman znb!tlcrin.den ibir 
kac;_mı da alrp götürmüştür. 

Mandokas iri yarı, tarı~uı bir 
a~am~ r. V~ktiyl" Giritten çe· 
kilem1yen b rbç yUz Avustural 
yalı bu r,encrnlin J·umandası n\· 
tına girmi.,lerdir General Man· 
dokns Balkan °muhnrcbclerine 

Yunmıistnmn r,irdiği bütiin 
harplere i'-'ti,.ak etmistir 1935 
senesine kad~r erldl.m harbh·e· 
nin !harekat kısmı şefliğini ifa 

•• un - - Londraya gire 
etmiş ve o tarihte istifasını ver 
mi~tir. Rusların 
Paris garnizonu aznltıldı 

Fransadan Londrayıı gıden haber. m ukavemeiı~ 
lerln tçlDdc en manidar ola.. 
nı Paris garnizonunu: CO b!n kişiden 
20 bin kl§iy~ lndlrlldfğ'ne dair emin Japonyaya ye· 1 
bir membadan verilen 1'aberdlr. Son n 
zamanlarda en ltUçUk b1ı' kasabada b• t 1 lh 
bUe bir l:nc Almandan mUrekkep bir ır emayü i ain 
kuvvet bulunmaktaydı. Bu kuvveUer 
şim::li kaldırılmıııtll'. Halen Fransada ed•ıyormuş ·' 
bulunan kıtalar ilk hatta kullanıla. 

b11ccck kuvvetler değildir. :Su kıtalar ---o---
genl§ mikyasta polis blzmellcrlndo Japonların Vlacfivoıtoka 
kullanılmağa elverişli olan yaıılı as • 
kcrlcrden mllrekkeptlr. Bu kuvvetlere petrol sevkiyatrna mani 
zırhlı birlikler vo blr'~a" n.aklm!U ınut olmıyacakları zannediliyor 
reze refakat etmekteı."11' Londra, 1 (A..A.) - Uzak§arkta 
Polonyaya yapılan lngiliz vaziyette yeni bir lnkl:at: kaydeclll .. 

irandaki Almanlar 
Iran hükiimd:i 

.... unları lngıhzlere teslim 
etmekte tereddüt 

göster.yor 
Londro, '1 (A.A.) - ?.aıınecllldiğine 

göre ıranda kalnn Almaular meselesi 
tran, İngiltere ve Rusy:ı hUıctımetl1:rl 
aral!mda hcnnz halledllmemi§ olan me. 
sclelerden birini te§kll etmektedir. 
Söylendiğine glSre, !ron, Almanların 
bllAhtra alacağı mukıı.bt'lebllmlsll ted
birlerinden çekinerek Almc.nlan teslim 
etmekte mUteredcllt bulunmaktadır. 

Almanların yüksek mevkide bulu .. 
nan bir çok İranlılarla iyl mUnasebet. 
lor idame etmekte bulunmnlnn Iranın 
tcreddüdUnll nrttırrruı.ktııdır. 

Ki EF 
Şiddetle 

müdafaaya 
hazırlanıyor 

--0-

Lenlngrad 
mOdalllerı 

Şehri kanlarmın son damla -
ıına kadar müdafaa ed~ 

ceklerini ilan ettiler 
---0-

0desa hala 
Akınları mcml§Ur. Görtlnll,e göre, RUl!larm 

M U s t a k ı ı B e 1 ç 1 k a Almanlara karaı gös!errllkleri anuda. 
a.jo.nama gelen haberlere göre. ne mukavemet .Japonya::a. yeni bir Odesada vaz·ıyet 
Polonyanm ccoubunC!a.kl sanayi mm· temayUl ilham etmelttet11r, Japon JDt\t takasına İnglllZ hava kuvveUerl tara- buatmm Vladivostoka tıı~reler !çin 1 Londra, 7 ( A.A.J - B. B. C. 

dayanıyor 

fmdan yapılan bllcum net!ceslnde, ylll Amerikan petrolü göndl'rflmeslnc kar. norma Rusya.da muharebe on birinci 
nız bir gece zarfında ıı;oo den fazla §l scrdetUğt itlrnzlanı. nğmen gele. H 1 k haftaya girmi§tir. truıan ölıntl§tQr. Bu mmtakada mane cek halta Vladivostııka Amerlkıı. tara. a sinema- Sovyet ordusu hiç bir nokta· 
viyat c;ok dUııUk olmtwdır. Devamı; 1'mdan yapılacak olnn ~vklyata en • da bozguna uğramamış, her ta· 
hava bUcumlan hnlkı yırratmıştır. 45 gel olmak için hiçbir tc~bbUste bu • lara denı•z rafı taarruzlara cesaretle muka· 
blıı kadar mfilteclnl.n Polooyadan LUk.. ıurunıyacağı zanneclllmrlttedlr, bele etmiştir. Şımdi Almanlar 
semburgıı geldiği bildiriliyor. LUkscm. k ı Leningrad dış müdafaasını mu· 
burg trenleri ~ark cepheııUıe g6ndcrl· ·ıtal-.ıadan L·ıbyaya en ar arı na hazara. etmeğe çalışıyorlar. :hfu· 
len malzeme ne doludur. 1 re§al Voro~ilof, bur .. .laki işçiler· 
En siiratli Amerikan k• gidiyor le beraber bu müdafaaya yar 

Kruvazörü denize indirildi S8V ıyat clım etmektedir. Londrn, 7 (A.A) - Röyter ar. Mareşal Tim~cnko Moskova 
San Juan kruvazöril dün sa· (Ba' ttımfı ı nclde) jansmın Moskova'dn.kl hususi mu- yolunu Smolenskde yaptığı hü· 

balı Betlehemde denize indiril· hnıeri ıı.çığmda bir lngllt:: denizaltı • he.biri Alexander Werth, muha.sa.- CU!lllarla kapatmıştır. Kiyefin 
miştir. sının torp1llerl ile hemen muhakkıı.k ra altmdn. bulunan Ode&ı. şehrin- 6imalinde Almanls.rm Dinyeper 

Bu gemi müteaddit torpito en· olarak batınlmıı;tır. de tr:ı.mvaylarm, otobilslerin ma- nehrinin §ark E:ı.hiliııdeki ordu· 
daht kovanlnrile ve beş pusluk Sicilya açıklarm1a <1tışmanm bir ğazalarm, çarşılıı.rın ve posu; ser- !arın cenahını sarmak teşebbü· 
tonlarla teslih edilmiş olup Ame petrol gemlsl. batırılını§t·.r. Aynı ka .. vislnln faıı.liyette bulunmağa de - süne şiddetle karşı durmakta· 
r:ikan kruvazörlerinin en süratıi· fileye dahil bulunan '9i0 tonluk vam ettiklerini yazmaktadır. Yal- dır, Kiyef §iddctle müdafaaya 
lerinden biridir (Akltanya) vapunı torpmenerek ııa- mz telgrafların muvasalnt saatleri havrlanıyor, 
Yunanistanda;.. muhaceret sara uğratılm~. s.ooo tonluk bir taşe hak.lrnda temlnnt verilmemekte • Cenupta mareşal Budienny, 
Memnu gemisi orta Akdcnlzdo ı.ıtr denızaıtı. dir. Halk a!nemala.ra gitmekte ve Dinyeper nehrinin dirseğini mu· 

Oray Ujsag gazetesinin Ati· mız tarafından bntınlmı,ıır. akşam ışıkları söndUrmo saatine haf aza etmektedir. Bu ordu boZ" 
nndnn ald·ğı b i r telgrafa DU~anın Akdent.zdeıd faallyett kadar. yon isaat 22 ye kadar de- guna uğramamıştır. Mukabil 
g lS r e, Y u n a n hUkfune - L!byayn muhım mlktnrdıı sevkıyat niz kenarına. giderek oturma.ğa de darbeler inclirıneğe hazır bulu-
ti salAhiyettnr makamJnr tnrnfm .. yapılmakta olduğunu g5stermckte ise va.m etmektedir. nuyor. 
dnn mllsaadc edilmeksizin hiçbir d~, tnguı.z donıınnuı.sı ml!teyakkız bu- O:lcsa.'dan Moskovayn ge1m1ş o- Odesa beş haftadanberi sapa· 

Ruıve~. 
. diyor k11~ Fılistini tehdıt 

tehlıke 11;it1. 
Amerikayt te~şr~ 1 ,1 

tehlike arasınds. ,,,,, JTj 

Cinclnatn, '1 <""!~ 
kan Si(>'onist c~ urıe 
kongrcei nıUnasebt f> 
gönderdiği bir . tlJ._,p, 
şöyle demcırt.edi"· e4'?_ ıJ. 

"FHlstini tehdit eC~ 
ile AmerlkaYl t~ ~ 
nrns:nda hiç bir fe.f. ~ 
tin için son aY~ r? 

!chliken!:ı .. !~~~ 
gınigÖ~ At 

Sofl'~i 
tebli~1. 

(Bn.' ~ fJ. 

bildirildiği ~ d~ 
dü.şma.n tnyyartS

1 
t!l 

tür. ~'pe 
Topçularnnızı~_.r.ı: 11 

Almanlar çok b~f uld~ b 
mektcdirler. 4 e) &e!l 
hclcrcle cereYB11 g,Sft/;' • 
muharebeler efeşifle r ~ 
topçularımızın ~ ~ı>t t 
den fazla d~ ıt1~J 
bayı öldUrülınnş_~~r:J 
ta 100 top batnn5 ~.n 
li tüfek yuvas~iprO• ~J 
bataryası, ıs U .,.e ~ . 
zırhlı otomob 
rip ~ilmi~~ritıd~ıı 
Dınyeper . fiJOtı>' 

bulunan neb1r te'"pc "-.tJ 
topçumuzun ~ ter 
nehrini geçIIlegc }Jftl~ 
3500 ki~ilik öıt 
imha eduınistit · 

sivil ve asker Yunanlrnm Yunı:ı.n lunmakta ve dUşmanm ifln! gUçle§tlr. lıı.n hUkfımetin na§irl efldi.rı lsvez- sağlam duruyor. Lcni.ngra.dı mü· 
topraklanndan ~ıkarılı:ıaması cm.. mel<ledlr. tin ga.zetcsl muharrirlerinden b!n· dafaa eden asker ve §Chirliler 
rlnl almıştır. Bu emre muhalif ha.- Bir çok dll§:mruı gemnc-:-inin bulun- ba.51 Vilcnski, muhabire kendi mti- dün radyo ile ne§riyat yaparak 
rekot edenlerin emlak ve servet. duğu Tre.blus Uzerlne ynpılan ııkmlar şahedelerine müstenld daha. bazı buras·nı son demlerine kadar Zı\lt' 1.9~1' 
lerl mil.sa.dere edilecek v bazı alı- Akdcnlzde İngtUz donanmasının faa • malfıma.t vermiştir· müdafaa edeceklerini bildirmiş· J'J\ ııc re~ ,rf. 
vnlde ke.ç:ıJ.cç•lnrm aileleri Yunan :ijyeUnc yardmı etmektedir. Alıfantı•kte ı"l<ı" Al n n lerdir. ~· lS.OO :MUZ . 'so ):o~ 
cehlrlerinden nefyedllcccklerdlr. lt i a r ıarkılar, ıs.so/l . cvıycJ Aynı zıımanda bu emir mo.ka.ble de Ef d salon orkestrası ııı '' r.:ı!n·1:,:~;:.~:·~~c~t":1: ganistanda- enizaltısı batırıldı Amerikan muhribi- ~!':"'~~·: .. ~t~

1 

denlere de t.ntblk edllecektlr k• Al 1 Loncırıtı. 1 (A.A.) - (D.n.O.) 1 ve tango orkcstrsBl ;ııJI' )1 
Amerikan - Japon . 1 ~an _ar Bir İngiliz ... "°""" Atlantlkto ı.. ne torpi atan Blleeklorl). 1s.

40 ~ sO >' ,, 

M~z:/;::aeıe:im in bir men - Sıluntllı hır vazıyete ~=~~!t:~~~rı :~ı;:~::~:; Alman den·ızaltısı ::~ ~ka!~~· !:°::~{ 
rodan alman mnıQmata .söre, Ameri. talllll mllnal!cbetlle llö.n f.cillm.lııUr. bcst 10 daldkll. 

1 

~J.)• .zO-~f) 
ka • Japon lhUllLfmm haJi için ştm· du•• ştu•• ıer Londra 1 (A.A.) - (B.B.C.) De caz p:ırçııJarl ( r0t1' ' 
diye kadar yııpılı.,kta 

0
;nn mUzake· · Bahriye nezareti, P. S3 İnı;lllz de .. {Bıış tarah 1 ncide) (Meslekler :ıtonu~~· (,-

reler mUsalt bir zemını.ıo inkişaf et. ·Lo d 
6 

A.A nlzaltısınıı kaybolmuıı nozarile bakT. ' dit taarruzlar olduğu, ondan SOIU'3 lı'asıı sazı, 21.00 ııo~s' 
mektedir. 

1 
~ '::ı ( ~) - Ofi Ajansmm lablleceğinl beyan ctmt,tl!'. P. S3 mu- au bombaları atıldığı, muhripte A- toprak mabSUueti P p 

Kordel Hul rolll tali derecede bulun şar ~ uoan lr muhab!ri blldlrl., . harebc eanıı.sında donar,maya iltlhnk mer'.Jta.n bayrağı ve işaretler bu- zik Kanııtk şıırıtıl"'rdet'- ~ ması hasebiyle mllznkertıtm şahse~ yor. etml§tl lunduğu, görme 5eraitinin mUkem• at yan§larının ııctlC 'J,'J.5' 1J. Rel.91cunıhur Ruzveıt tarafmdnn sevk lnglllzlerle Ruslnrm lrana girlııle. H 12 • • mel olduğu bfldirilnıektedlr. Dnns mUZfj';i (PJ..)t ll'~~ 
ve idare edilmesi keyfiyeti dikkat na· rlnden beri Efganlalanda tecrld cdU· arp ınc 1 * * saat nynrı ve ıı~ı, 'J,2·6'11"' 
zamu celbeyıemektedir. mi§ bir halde kalan Almru.' ve İtalyan- Ajans spor sorvlB ~· 

ıyl larm dUl§UğQ aıkmtılı vaziyet evvelce haftas • d• AUIAN İDDIAJ.ARI TEKZİP ki progr"tn .,
0 

k8P malftmııt alan m!l.hafll. hal!Im ına gır 1 ı .. . biıdlrilmJ.Btlr. Zannedll~lğ".ne göre, ED LtYOR 
larallarlle isll!ade edllm<'mcsı endişe- / BUyUk Britanya ve So'V)'et hUkQmet· Va.ştn.n"'n, 7 (A.A) - ""-... -=ye POLIS'te.: ~ 
sile mllznkerat hakkmcıa ketum dnv· (B •- b""' .ı;wwu.. ~ !eri bu turlsUerin ve fazla miktarda CllJ .,..rafı 1 ncide) nezareti cumartesi gUnU Grecr is- J~ 
ranmakta ve U'şaatta ln:.lunmamn.kıı,. bulunan elçilik mCtıBUplar: ne konso. dmıaru, gerekse Sovyct kıtala.nnm m'.ndeki Amerikan muhribinin de- b ·ı aJtıft dır. loslultlarm bu memleketi terketmele harekdtnıa. ynrdnn etmek baknnm niza!tıya taarruz ettiğine dall Al- Otoma ı 1ı 
Fransada komünistlerle ı rin1 talep etmi§ bulunuvorlar. Bu tSU: dan oldukça büytik bir faaliyet ma.nl.ar tarafından ileriye sUrUlen çocıt ôı$'~' 
},fiicadele f retle kendilerine Efganıı>tandan çık- göstermckteclirlcr. Almanların es- iddiayı şiddetle reddetmiş ve blda Şoför MehJilct rııtı ot~~ ıf İyi malfimat alan Fransız mak ıoın mllkommoı bir ""'" .. ,.. ki propogandahır.nm hatalann• nn yettc denlzaltmm muhrli>o hllcum deki 3028 nu1"• elı B ~ menbaından öğrenildiğine göre, ı mııı o:uyor. lıı.dıklıın vo b~ 11 hafta silren ettlğinl teyid eylenü;;,tir. BUyUkdcreYe gL~te~t ~ 

1 
ıfiddetll nıUcadelelerden sonra R"" • ... • diye kö·.;ınU gc~ -AB I!' ı:azı: ar meclisi ile kabine mec· K&bilden gelen babcl"l&den anla§ı1. ...., ... ~-- nŞIPY'"" ..JJ lı!i 1şgal altında bulunan m-:nta· ctığıruı. göre, tran ba.dll!~<rt Efgan u. lamı mUdafaa kabiliyetini krra.ma Londra, 7 (A.A) _ tzlandaya fa.lt yolda. 

3 
;· ,ıtv.ı 

kalarla serbest Fransa dahilinde zerlDde bir tesir buıl .-tml§Ur. Bu dıklarıru s31'8lıa.ten gördükleri an- posta mektuplan ve paketleri gö- ğuna çarpIJL'SW:biJııı pl~ 
komünist tethiı:ı tahrika-tının o- maka.mlann ıılmdl Ef""'rJı>tandan Ptt· !aşılmaktadır, tUrm kt ı Çocuk oto:ı:ıl

0 

• ve t1 " o- • Tayın.is gnzeteslnln di'>lomatlk e 0 0 an Greer Jsmlndeki A· hayli stiriikleıı:JJliŞ,.ttO >.c 
tadan kaldınlması lüzumuna ait mek ısUyen Alman ve !tıuynnıann ço. uh b' . . ~ merika.n muhriblni.n Amerlknn işa ~ sut"'_, Jı"' Y 
tetkikat ile me~l olmuştur. ğuna. pnsaportıannı veımeğe ıııwr m a ;.nnın teba.rliz ettirdiği gibi retlerini göze ça .......... ır bir surette lerinden agır r ~tfıv ~ 

B d b l 

lnglltere de Amerika ....ı;ı,i Mosko- "~ tir """uk Şiş 1 cı:r) .J 
.. ~n a~ aş m alkollü içkiler bulundukları gUpheslzdl.:. 6

..., taşıdığı, bu saba.hki gnzetelerde • Y"" fJD " r suııs:lmalı He daha şiddetli mu· Diğer tar:ı.ttan Britnn}'lı ve Sovyet va konfcrarumun nkdedilmeı;lni lebariiz ettirilmektedir. Denizaltı: ne ilmldırtlJnrŞ• ,,~v• 
cade!e edilebilmesi 1°çin b1'r ka· mnkamlan, Etgııni.sta.cı terk etmek beklemeden Rusya'ya malzeme G c ' b" k k ' tır. ,.ııJı.ıv göndermektedir. Fakat Amerika - r ere ır aç ere hUcum elmiş J{t1Çüli Ç.ı\1•,.. dfı' .. ~ 
nun layihası dn nazırlar meclisi arzusunu izhar eden oUUn bu Alman Vladi ve gemi mukabil taarruza geçmiş- y-ı\l?.ı\>"' . .ılfl"ı 
nin nazarı dikkatine vazedilmiş· ve İtalyan tcba.aıarmm memleketleri· nm vostok'a gönderdiği pet - tir. Gnzctecilcrl kabul eden Ruz _ ~ıv;§ 
tir. ne dl.Snr.aelert için l!!lenl'.Ln teminatın rol J:ibi bu malzemenin nev'ini tn- velt Am 'knn -' KUçUk ~c •·.ı~ ~ y~n ctmcğo lm.kiınyoktur. Bunun- ' en "'onanmnsmm bu 1 J1 ~ew.?. Vi§İ hükftmeti dahiliye nazırı verilmesi hakkındaki Afgıın talebini den:Znltıyı nrnmakta olduğunu ve sokağında. 2 

U JJ"°'.Jl' ~ ı::uch. eu, yukarıda zikredilen bi· kabul etmemeleri muhtemel gl.SrUlmc,, la beraber, üç taraflı Moekova kon o_nu uza.kla.~tmnnk i"'n emir aldı Ahmet oğlu }ı.. b!l"ı ":'.ı 1 hak feransı mesai.s-lnl ikmal eder etmez ,.. ban A%.lz l{a.~11. , tıı· nncı mesc c kında Alman iır mekted!r. Şu halde, Etırıı:ııstann gay. tesbtt edilecek Rn..ua'ua y---'- ~nı söylemiştir. Taarruza uğradı· v1f,BSe. ~ 
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görünen bu vaziyetin neden böy 
le oldu,...öunu bittabi bilmiyorsu. 
nuz. Belki sime de bunu öğren· 

mck merakı vardır. Ben size 
kısaca hayatımı 'anlatmağa mec 
burum. Bu mecburiyeti yarını. 
mız için duyuyorum. Yekdiğeri· 
mizle anlaşıp bir yuva kurduk. 
tan sonra öğreneceğin.iz bazı ha· 
kikatler olur ki o zaman bunlar 
benim yüzüme vurulacak kirli 
bir leke ve bir damga gibi dai. 
ma yüzüme ve önüme kakıla· 
caktır. Suçunu s.ı.klamış bir gü. 
nahkfuo ~ibi o vakit duyacağım 
azabı bugün şu saatt samimi 
ve dürüst itirafımla hissedccc· 
ğim gönül huzuruna asla deği~. 
mem .. 

Sedat Beye Canip Bey vakası 
hariç olmak mere bütün hayatı 
mı anlattım. Kemalden bahse· 
derken hiç çekinmeden o benim 
ilk du}•duğum en temiz nşkrm. 
dı dedim. Onu seviyQrdum. Onu 
takdis ediyordum. Fakat bu ma· 
sum sevgimin kutuplarda doğup 
batan güneşler kadar 'bile olsun 
ömurın olmadı Runa ben bu. 
giln sadece bi; serap alemi di• 
vorum. 

Gözlerimde doğan ve gözleri. 
min önünde batan bu sevgi ar· 
trk ~ıyor .. O da yaşayan 
ölüler· kervanmn karıştI. Gözle. 
rim dolmuştu. Ağlamak istiyor
dum. Bir an yine her şeyi unut 
pıuş gibiydim. Bunu o da gör. 
müş ve hissetmiş olmalı ki : 

- Onu çok mu seviyordu 
nuz? 

Dedi. 
- Evet onu çok seviyordum. 

Görmediğim annemi, kucağında 
büyüdüiffim babamı ne kadar 
çok seviyorsam, onu birazıcık 
da bu sevgilerle karıştırarak öy. 
Jc seviyordum: 

- Güz.el miydi ~ecmiye Ha· 
nım? 

Sedat Bey bu sorguyu yapar. 
ken adeta sararmıştı. Bunu ne 
maksatla sorduğunu anlamamak 
kabil değildi. 

Cevap verdim: 
- Şüphesiz ki evet. Lakin 

o her şeyden evvel mükemmel 
bir insandı. Görüyorsunuz ya 
Sedat Bev konuşmak ve haki· 
katleri anlatmak ne kadar doğ. 
ru olduğu kadar da gllrel. 

Sizin için bir şey sonnuyo· 
rum Ben ne de olsa ıbiraz da 
a.nmrun kızıyım. Erkeği kadına 
nazaran biraz daha mazur gö. 
recek kadar da muhaf azakH.rım. 
Kendim için duyduğum mecbu· 
riyeti sizin için aynr flekilde be. 
nimsemiyorum. 

Güldü: 
- Demek hesap vemıemi is· 

temiyorsunuz? 
- Hayır.. Hayatta resmi bir 

rabıtanız mevcut değil c diğer. 
!eri beni alakadar etmez. Kcn· 
dine. nefsine ve kabiliyetine 
güvenen bir l-adm için kocasını 
zoraki tedbirler ve vasıtalarla 
elde tutmak istemesi kadar boş 
ve mantıksız bir şey yoktur ... 

(Devamı t;ar) 

Nasılsa şeytana uymu§.. Ne 
yaptığının farkında değildi. 
Komşular Hahlin yaraıını 

sararken, Gülbeyaz kendine 
geldi. Kocasının fütüne a\:ıl
dı: 

- Sen ne yaptın, Rüstem? 
- Hiç bir ıey yapmadım. 

Bir kahpenin cezasını ver -
dim. 

Ve karısının gözlerinin içi 
ne hakau.k haykırdı: 

- Ne oldun .. ona acıyor 
musun? 

Bu sırada tekrar bıçağına 
sarıldı: 

- Eğer onu t'eviyorsan, 
bana hakikati ıöyJe .•. 

Gülbeyaz, Rüıtemin boy. 
nuna atıldı: 

- Sen beni hala tanıma • 
"dm mı? Ben ona cıeğil, sana 
acıyorum, Rüstem? Şimdi bu 
yaptığını pacH~ah duyaraa, 
halin nice olur? 

işli Yıldızı 

dliAavEM 
Vıızan ve oynryun: nedrunet eden me hor dolandırıcı Mnhnınt Saim ALTINU.\G 

Başrollerde: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim. Komik Hasar. efen,/. ,. ,..nn.!Jf1,,.Ada/, K aT.ım •'esn;re 

Aslan bey, neye çarpı1dığını anlamıştı amma iş işten 
geçmişti. Yazdığı bir mektupta tüyü döl<ülmüş 

kediye döndüğünü bildiriyordu 
PERDEYİ AÇIYORUM .... 
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l\IEDİllA NAŞJDiN on.:. 'J.ARl
·ı QOK Sl!.YJ<mnı.. 

Komilı: Naşil beyi hayli zammı.. 
dır gördüğüm yok. Severim köfte.. 
horu. O da beni sever .. Kcndiıa. 
ne ''Sakallı Mahmut çok çok sc. 
liim söyledi! .. ., deseler o kadar 
memnun olur ki. Derhal: 

- Nerede o? Y\ne meydanlar
da yok. Yoksa hap anedo mi, 
tevkifhanede mi, bizim saknllJ 
bebek? .. 

Diye sorar!.. 

l..cblcbiyi kavuram, 
Dumanın: &\ urnm .•• 

Bu gece Naşit beyin Osman. 
bey gazinosunda oyunu var, • de.. 
diler. Durur muyum hiç?.. Hem 
smrimll Naşidimi görmek, hem de 
srvgili Medihamla iki satır konuş.. 
mak ••. 

Usküdarda lcadiye tiıyatroımn. 
da verdiği bir oyunda, ablası Ad_ 
rlne hnnnnla berabor gelorek, ilk 
defa o glin, benim mUsamcrcmde, 
kantoya çı:kmış olan Hcrminenin 
bir kantosuyla perde açıldı: 
Dargın mısın gülüm bana, hiı; 

bakmıyorsun bu yans.. 
Gel gü7.Clim bnnsa.ırrn, otumlmı 

biz yan )&na-. 
Güzelim, esmerim, dudu dillim 

hen yanıyonım, 
Aman da~ se\iyonım ••• 
Her zaman üzenıhı bent. yaramM.o 

ın çnp1<m seni, 
Rnnhn hl~ !,.'1inalıtm yoktur, bas

tan sen ~ıkardnı beni, 
Giiz.ellm, esmerim, <lo<lo dillim, 

ben yanıyorum, 
Aman Allah çok se\'lyorum ••• 

S<ınra Şamram Hanım: 
Gordünilz mii piyasayı. ne parlak 

mallar çıknu • 
Şekerlenmis, ballanmL!i, ortnJıl. 

kal mak]n..,mı .•.• 
Hep fistanlar darneık, ~öğU'iler 

ko11nr açık ••. 
Bakın ~okoz alayına yutkunup 

duruyorlar ••• 
l~y\"ah hapı yutuyorlar ... 

Oyun "Beyimin tiyatroya me. 
rakı! .. ,. unvanlı taklitli bir kome. 
dlydi. Na.şit Bey Arnavut ba.hçı _ 
·9-n taklidine çıkryor. İhtiyar bir 
>ey var. Gayet müteassrp bir a • 
danıdn-. Asri bir de mahdumu 
var. Mahdum bey tivntroyu çok 
sever Fakat köşkten, pederinden 
izin alıp her vakit, hiç 0Jm3zsa. a
ra.sıra tiyatroya gitmek 'kabil de • 
ğiI. Bu cihetle k()şkte bir tiyat. 
ro kumpanyası vücuda gctiıiyor: 
Hizmetçi kızlan aktris yapıyor. 
Uşağı bey yapıyor. Aşç~ı Mch.. 
met sğayn, Arnavut Recep ağnyo 
rol veriyor. Prova yapıhyor. Tam 
oyun oynarken babası geliyor. Ve 
böylece yakalanıyorlar. 

Oyundan sonra kapıda bckliyo. 

mm, ı 
Zeyncple kol kola cıktrlar. Şöy-

le bir sUrntlc etrafı gözden gc • 

i!VVV'VVVV _,. ~} > verir mı)dl? .• 

ı b d '""fd" f M d"h b · h k l • 1 SBz tiyatrova intikal ~ttl Na-s u egı ı. s, e ı aya enım are et erı- it be~in e~cnı, yahudl, · ıaz. 

mi yetistirendeydi. Bu meçhUl muhbir köylü Arnavut taklitlerini pek 
, . l b"l" d"? mlikemmel yaptığı mevzub:ıhs ol. 
Kim O a ? ır l. du. Ben: 

vvvvvvvv vvvvvvvv - , Hele bu akşnmki oyun 

çirdi. Ben kendi kcndiıne: 
"- Muhakknk Aslan beyin de. 

fnatlc telefon etmesinden Arıın. 
\•uduıı kendlsinl takip ettiğini zan 
ncdiyor gnliba.,, - dedim. 

Aslan bev cinlerin emrlvle 1ş.. 
kodro. yolundnydı. O artık ken 
dlslne intlknl edecek olan çiftli
ğini Mtmak, p:ıl"nlan cebine ko • 
yup dönm~k ha.ynli içindeydi. Tc. 
sadUfün çok garip cilveleri var • 
dır. Zillfikarla beraber Aslan be. 
Ye derdimize deva olur diye git. 
ır.f3ken onun derdi bizden fazlay. 
mrş ki elimize düştu. TUyü ciö • 
kOlmliı, hindiye çevrildi. 

Mediha durgun gibi görünUyor-

1 tiu. Adeta hasta gibiydi! 
Acnba telefonda hastavım de. 

mcsi hnJdkat miydi? 
O gece Osmnnbey bahçesinde 

oturduk. Arasıra Zeyncbin Qmuzu. 
na da\ nnıyordu. 

- Rn.hats•z mısm? .. 
Dive sordum. 
-· Sö~ledlmdi yn ?.. Talınt.sı • 

znn' .• diye cevap verdi. 
"· öylcdımdi ya?., ne dem<'k· 

ti? Ben onun rohatsrz olup olmn. 
dığını ilk defa soruyordum. Aca. 
ba kendısine tElefon edenin ben 
olduğumu nnlamli mıydı? Anla _ 
mrş ols:ı} dı Aslan be\in bir des.. 
tc mektubunu Arnavut çocuğuna 
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yazı teselli ediyordu: 
- Seıı üzi.ilme, kızım! 

Rüstem, kendini mndaf aa e'L
mesini bilir. Hapse :ıtılmaz. 

- Ya iş padişaha akse • 
derse ... 

"Arnavut., taklidini cok güzel 
yaptı . • dedim. -

Şi il yıldızı glildli. 
- Herha.l<le sizin ko.dar muvaf. 

fok olamıyor ... • dodi. Bilmem ~z 
mi ondan öı;rendinlz, o mu siz • 
den öğren-Ol. 
Ağzım Bl!ık, yilzUnc baka kal • 

dnn ... 

lyi ki Aslan bcyı çabuk defet • 
mistim! .. Telefon edenin ben ol. 
dugumu anladığında şilphem kal. 
rnaını§tı. Eğer Arnavut bir gün 
da.ha gitmemiş ve oyunumu ha
ber alınış olsaydı "Cebrail aley. 
hisselıim,, ın kim ve ne olduğunu 
anlamakta gUçlUk sekmlyecckti 
ve bb: do Anuı:vudu anlamış ola. 
caktık. Tophanenin ıssız bir so _ 
knğmdaki odasında beni krstıra ..: 
cak, pcstillmi çıkaracaktı. Bere • 
ket versin bir tas suvun hikmet 
ve k( rametir.e ! !.. • 

Acaba hareketlerimi Medihava 
haber veren biri mi vardı? • 

Kimdi bu meçhul muhbir? 
Zavallı Aslan be) ... 
.Medihnnın ~kına o kurb&n git.. 

ri. İş!rodrayu harek"tindt>n on 
beş gUn sonra kc-ndi.<ıinden btr 
mektup aldım: 

"Morl h<>Nl eft•ncıı. - diyordu. 
\'nl'nlıi hen 3 nndım. Balınnııı !ı:İfl 
lik sntılmıs. mze bir kar ş yer 
\ em1h•orlar. {liıı padl-.:ı!ıına a • 
rıınn ho,,:ım bu nkı;;ıı'll or. Ora<la 
ıı:ıra yol» .• Knldık burada, yabani 
llomoz gibi \'llllnhl ..• l'ab nl do • 
mı z ~ilti. Amnn hon b ı al• arn 
sor. l'ann b:ınn oe' •1 acele • ıı:ı: 
hoca. iki ellerin len iki nnklann. 
dnn öı•crim hO<'<ı..... • 

lskodrıı: Aslnıı 

Ne cevap \C rccegim ?.. Hiç? . 
İkinci bir mektup yetişti: 

"Hoca efendi, 
'"l'tı more \ 'ullal i ::raıık bize. 

Gchlik bunula, ka\·~ ettik. Düs. 
Hik Jı:ıplshnncde lll' ıı:ıdişab ne . , 
cm, ne şe~tıın ınoıi \nllahl. Amım 
bize yiiz lirn ı•:ım ·ollaı çıkalrm 

hıırndan ~elellm istnnbula. Çok 
s<•lüm hO<"'ı t•frndi.,, 

lsltodra: Aslnıı 

Yino cev p vermedim. 
Aslanın en son mektubu ıuydu : 
·•no<'.a efencli, 

"l'n7.dık Zillfikar ağada bir 
mekhıı•. Anladık sen ne ciğer kc 
hnhısın. Bağladın gözlerimi, aldın 
p:ıralnrnnı. Dü tiik burada, kal
<lık panısız. Mori yaJlnhi, eski A!ii
lan oldu imdi t Uyü dökülmü bir 
kedi. Blbette sen. de oradA kala
cak değilsin ya. Çıkacak"'m gez.. 
mc~·<', yolun düşecek lşkodrays . 
\'ollnhi ben dt• Sf'ni yapat"ağrm 
fındı~< tıırcsi ... 

lşko<lra: Asları 

(Devamı var) 

Bunu şimdiden hiç kimse 
kestiremezdi. 

\'azan: lskendeT ,. .. SERTELLi 
- Daha iyi ya. O zaman 

padişah hakikati ar,lamış o • 
lur. Kab1.lhatin Ha!acle oldu. 
ğu meydana çıkar. Rüstem 
kurtulur. 

Halil birkaç gi•n ıonra . 
padişahın fermanmı alarak 
Gelibolu mu haf ızır -a götüre • 
celt'lİ. Padişah, Halili de çok 
iyi tanıyordu. 

RÜSTEM ZiNDANA MI 
ATILD!? • 12 

Rüstem bıçağını bir beze 
ıilerek kınına scktu .. 
Ve biranda sakinleşti: 

- Eğer onunla h1r alakan 
oıduğunu anlasaydım, eger 
bana onu sevdiğinı söylesey. 
din, kafanı koparacaktım. 
Padişaha gelince, ona berı 
cevap verırım. 

Dedi. Fakat, ak~• bir tc:a. 
düf Rüs\'.cmi çabuk ele verdi. 

O esnada sokaklan geç • 
mekte olan yeniçeri kolbaşısı 
at üstünde giderken bahçede 
ki kl\labalrğı gördi• Kl\pının 

.. 
öniınde durdu ve maiyetinde 
ki yeniçerilere: 

- Burada bir adam vur • 
muşlar galiba .. 

Diyerek, işe el koydu. Ha. 
lilin Rüstem tarafmdaıı ya -
ralandığmı anlayınca Rüste 
mi yakab.ttı, karal·ola götur. 
diı. 

Gülbeyaz. RüstPmin arka. 
undan acı acı bağırıyordu: 

- Onu:ı suçu yo~~. Kaba -
hat yaralanandadır. Kocamı 
nereye götürüvorat.ınuz? 
Komşulardan birı Gulbc • 

Biraz eonra l-lalıiı d<> yer. 
den kuca da) ıp "aldırdılar 
ve yattı'1 eve kaclur kucakta 
götürdüler. 

Giilbeyaz evde } :\lmz ka • 
lınca, gösterdi~i ~nskmlığın 
ne fena nctireler dc.ğurduğu. 
nu dfü:iıncrek başıı~: döğüyor 
ve söylediklerine bin kere, 
yüz bin kere pişman oluyor. 
chı. 

Acaba Rüstc:-u Lu su~..lllli&! 
c "7<\sım cdcecd: 'T ı\'cH? 

Yok!a .af mı euik·c~ktı . 

Yen içeri kol başısı Rüste. 
mi karakola götür ... r götür -
mez saraya da habet \•ermiş 
ve Rüstemin Haliii bıçakla 
göğsi.indcn ağırca ynralad1 -
ğmı bildirmişti. 

Meseleyi ilk önce, o sıraj,.. 
raya gelmiş o!a:" Ali paşı: 

duydu. 
Vezirin, Rüstenı• c.•.:kid~c: 

beri kini vardı Bu iıt"''· .b. .' 
naşanrn t!lin !. f' ~ • •• ı '.lll ( 1 

çE'l11:ıdi Znı• Fô.al~nı flle,- . 
hİPt1c ıı:ekİm•<C pac:t;raha btl" 
f:eJ sd~ !en'~~. ,. .. ,.u .. ; cıh· . 
-;niy.,rd•.ı f;"Y"t "", • • , 
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B :zim gazeteci olduğumuzu 1 
öğrenince çene_inı biraz daha 
sıkı tutmak lüzumunu hissetmiş 
olacPl(tı. 

F. bu tanı.şmadan ıstifade 
ede: _ ~ 'l -nanlı zamansız ken. 
disi ıi zı)'arette bulundum. Ah· 
bap! ğı ilerlettim. Ve nihayet 
tak ·iben altı aylrk bir dostluktan 
son:ında. kendisine itimad tel· 
kin etmi§ bulunacaktım ki Çın. 
gır. klı Hoca efendi, ıslarlaruna 
mu avemet edemedi : 

- - Belki de artık bu işi ta · 
ına :en bıraktığını belirtmenin 
ay 'alı olduğunu düşünerek: 

- Peki .. 
I edi. 
- Anlatayım .. Siz hangi ba~ 

::Jn kapısını çalan;anız, :Wz ve· 
riy rum blitün bildiğimi. gördü. 
~Ü, tam 55 y:llık şeyhliğim 
:r .. <u 1anmda rastladığım garip va· 
ka · .::ın iç yüzünü de sıralaya· 
ra '· '>i rer birer söyliyeyim ! 

\ ... . anlattı : . , " 
11 ·•it nedir ncr~len çıkmı§tqr? 

ı '.l.nlarm mahiyetini anlaya. 
m · kları eşya ve hadiselere dai· 
m~ korku çerc:evesinden baka· 
ra huni:-· t sırlarla muhat gör. 
m 'll1 •• :>k eskidir. Eşya ve hii: 
d · ':'i ~ :dığı zannolunan (sır' 
1: ı 1 - lirile yine insanlar: 
k - · • r 'en daha kudretli ve 
n 11 vaziyette bulunan vöze 
g; rı'-ımez, el ile tutulmaz. beş 
h 's:iı muhiti dışınd~ kalan ve 
a • t~irler:\'1.~ mevcudiyctıe· ı 
r ni isbat e~Pll bir sıııırın da 
,. :cudun.a kanidirler .. İşte, (sır) 
< ·ccvesi içinde tesirlerini biz.c 
ı: ünmeden icra eden bu sınıfa 
(Cin), (Peri), (Şeytan), (Dev), 
(Gulyabani) ve daha bin bir isim 
verirler .. Bilhassa bu mahluk. 
!arın (Hayır) dan z i y a d e 
(Şer) re mail ol<.1ukları da bir 
inanıs cüml~inden1:r. 

Plıt""'restlik zamanlarındaki 
nevcı-t telakki (h::ıyır) ve (şer) 
ıçin iki ayrı düı;!inceve b?.ğlı 
kaldığından kötiilük ;J,lhma tak 
dlm edilecek acay;n hefi~vdPr. 
t ütsüler, kurbanlarla bunu ken· 
dl arzuların·n elde edilmesine 
c:alıştınnanın mümkün olduğu. 
nu kabul ediş, (sihir) i meyda· 
na getirmiş. bu sihirbazl•ğı bir 
san'at haline sokmu<>tur. 

Tanrının birli~ini kabul eden 
İbrani dininde (~erl ilahı olma· 
dığından ilk (Cin) . (Şeytan) 
ve (Peri) fikri lbranilerde mey 
dana gelmiş. sonra zamanla bü. 
yücüHık ~ldine gırmiştir. 

Putperestfl• de\Tin<leki (Sihir· 
baz) n mc\ ki" İs1 i mivetten son· 
ra büyücüler n ma ı olmuş. yi. 
ne zama'lla şekil de 'iştire de· 
ği~tire b'zim bildi;'!imiz devirde· 
ki telr '..l.ilcrle birleşik ve mü. 
essir kılığa getirilmiştir. 

Büyü hak!~ın.da şu ma!U.matı 
verdikten sonra art k işi nasıl 
büyücüiüğe başladığımdan tu· 

.. 
- Bu kafa He senin adam o. 1 

laca~ın yok.. , 
Sözlerini tekrarlamağı 8.dct 

edinmişti. 
Zaman, babamın bu hususta 

ne kadar yan ldığını isbat etmek 
te gecikmedi. En ihtişamlı, en 
itibarlı zamanımda. şu evde. bu 
odada hayata gözlerini yuman 
zavallı Crgüp kadısının muhzir 
çömezi: 

- Ne mutlu bana. senin gibi 
alim. fazıl. mercii avam ve hav· 
vas bir evlat yetil'jtirdim ! 

Diyerek öteki dünyaya ta~m· 

mıştı. 
:-:c ise sadede gelelim .. Baba. 

mm !>ütün gayretine rağmen 
beş senede ben (Tebarike) yi 
zor bitirdim. (Kadseme) ye ge· 
lince bir türlü h·fzedemediğim 
bu okuma. vazına i!'line devam 
edemiyeceğimi, beni· bir sanata 
vermesini babama yalvardım ... 
O, bu yalvarışımı fena karş:Ja· 
dı: 

- Nasıl aleme karşı istifna 
öyle mı? 

Cümlesiyle kavradığı wpayı 
üstümde kırdı. 

Bu ilk dayağı, müteakip gün. 
!erdeki daha sunturlu sopa ziya 
retleri takip ediyor. babam. ben 
den soğuduğunu • etrafta söyJi· 
yerek kıyasıya, öldüresiye da· 
yak fa.">ıllariyle carumı ç!karı. 
yordu. 

Bir gün Erenköye tstanbuldan 
bir hoca J!elmiı:ı .. Kıvırcık byaz 
sakallı bir Y-· ii olan koca sarık· 
lı, tuhaf k·yaf etli, asabi ve mağ· 
rur hoca Hakkı ile ıı;örüşmüş son 
ra bizim eve misafir inmişti. 

Hoca üç gün bizde kaldı .. Ha. 
reketinden bir gece evvel babam 
la uzun uzun konuştular. Ertesi 
sabah babam erkenden kalktı .. 
Beni hazırladı. Bir heybenin göz 
!erine bir kat çamaşır, biraz yi· 
yecek koydular. Omuzuma ver · 

SANiN
1 

DiŞMACUNU 

tarak sıraairle 55 yıll k büyücü· O· · 
lük devrim?e. bunun şubelerin: 1 ışlere hayat vertr 
den olan sıhır, vefk, tılsım. ne 
fes gibi şubeleriyle bana baş· A CAH--• 
vuran dertlilere nasıl teselliler ,. 
verdiğimi birer birer ve tefer 
rüatiylc hikaye edeyim ... 

Çmg rakh hoca durdu. Sözleı 
nin il?.erimde yaptığı tesiri tet. 
kik edercesine bir göz gezdiriş 
le bakışlarını gözbebeklerimde 
dolaştırdı. Sonra, kendisinin bu 
sınıfa nasıl ıaülük ettiğini, Çın
gırakh Hoca Unvanını nasıl al. 
dığmı, zarnaıunın ricaliyle saray 
takımından en kuytu mahalle 
köşelerine kadar İstanbul sakin 
!erinin tekke dileklerle nasıl ka· 
pısını aşındırdıklarını, bunların 
taleplerine göre ay rmak, kavuş. 
turmak, düşmanı ortadan kaldır 
mak, hasmının ölümünü temin 
etmek. servet sahibi olmak. bağ 
!ılığı çöW.ürınek. gönül bağla· 
mak gibi Geşitli büyü şekilleriyle 
bunları nasıl yaptıklarını şöyle 
anlatmağa devam etti: 

'ler sabah, öğle ve 
1kşam, her yemekten 
~onra mutlaka lırça-
' :ımak şarttır. Bı. iı· 
~u/ü şaşmadan, mun
:azam bir metodla 
~akip edenlerin dişle 
·i mikroplardan, has· 
-:lıklardan muhala· 
~a edilmiş olur. oas· 
'anmaktan ve çuru
nekten ku•·tulur. Her 
·aman temiz, parla/ 

'? Piizel olarak 1:,,.1 •. 

- Çocukluğumu as~l memle 
ketim olan Erenköyde geçirmiş. ' 
tim. 13 yaşımda vardım. Babam 
yedi y~rmdan itibaren beni 
kendisi okutmağa başlam1ş, ilk ~ 

bir müödet bu odaların kapısrn 
dan bakmak değil, önünden bile 
gec;memeğe gayret ettim. 

P. Mlrimü 
drlP.r.. Evden ayrılan misafir 
hocanın yan na kattılar. Hiç se. 
sımi çıkarmadan babamın elinı 
optüm. Erköyden ayrıld:k. Büyüde ve büyücülükte bütün Aus.ı.,itôt la barre de boh. plal'ce 

Bir ay süren kah yaya. kah 
ara ':lalı bir yolculuktan sonra 
bir gUn İstanbula geldik. Aksa· 
rayda, şimdiki Hacekiye çıkacak 
rı<ıtal yolun sağında Oğlanlar 
tekkesi denilen mahnldc bir eve 
indik j 
Bu~ası hocanın evıymiş .. Ga· 

yet garip bir yerdi. Kapıyı aGan 
yaşlı bir Arab bacı hocayı se. 
vinç c:ığlıklariyle karşılad . Ge· 
niş toprak bir avluya girdik ... , 
Arab kadın bizi yukarı çıkardı. 

üfürük<.:ülük şubelerinde oldu· en tra\·ers de la porte fut cnlo -
ğu gibi korku müeyyidesi ölüm \'ce. et Colomba reparut dans la 
ve bunun daha hafif şekilleri o· sa.He a mıınger suhie d'une petitc 
lan çarpılmak, eli ayağı tutma fille de db'. ans <İ ı>eu pres, picds 
~ak, «ıid·rmak gibi tehditler. , nos, en halllons, la. tete oooH~rte 

ırİl.k haft b d . d'ı.ın mau\·ais mouchoir, de dcssous 
am u ev e tam bır , . 

anlayış.cıızlık içinde geçti. Beni l l~uel s eclıappa.Jent d~ longues 
getiren hocaya Laleci şeyhi di· ı ~1~hel!.' <le chc'l.cux noırs comme 
yorlar, her gün eve taşman 1 aıle d un corbeau •.. 
genç, ihtiyar, zengin, fakir yüz· l 
lerce kişi Rüküş hanımın oda. 2. L'enfant etait m.aigre Jlii.le, 
s ru:la şeyh efendiyle dakikalar la peau brülee par le !rol~il; ma::,, 
geçiriyor, sonra kimi mendilini dans ses yeux brillalt le feu de 
~özlerinde tutarak. kimi yüzün· l'intelli~cnce. 
de ıztırap çlzgilerı belirterek bir 

Yukar da masallar 'a dinledi· 
ğim şki!de bir dudağr verde. 
bir dudağı gökte daha yaşlı ve 
çok şişman bir Arab kadın daha 
vardı , Bu da hoc!lnın karısıvmış. , 
Biz buraya yerleştik. 

çok para \'eriyor. gidiyorlardı.. s .. En \'oyant orso. elle s'arreta 
Evin halkı Llıleci şeyhi ile o· timidement et lui fit une re,·e. 

Biz eve gelip de hocanın so· 
kak k •yafetini değiştirmesinden 
sonra bir misafir akımdır baş . J 

ladı. Kapı bir kac; dakika fasıla 
ile çaJ -nıyor, birbiri arkasına c:e· 
~it çeşıt. çoluk çocuk, kadın, er. 
kek misafirler eşıği aşındırıyor 
du .. 

Hoca ö gün misafirlefi kabul 
etmedi . Yorgunluk kahvesini, 
uzun çubuğunu içtikten sonra 
beni karşısına aldı. Uzun ve 
sertçe bir nasihat faslı geçti ... 
Babamın beni kendisine evlat 
verdiğini, burada hccamn hiz· 
metinde bulunarak onun mari. 
fetini öğreneceğimi, emirlerine 
itaatten ufacık bir itirazım:n 
dehşetli cezaya tabi tutulacağr 
nı anlattı. 

Evin içinde nasıl hareket ede 
ceğimi de bellettikten sonra 
burada bulunduğum müddetçe 
nerelerde dolaşabileceğimi, han. 
gi odaların yasak olduğunu biz· 
zat gösterdi .. 

nun başkadmı .ı\rab Rabia hoca 
hanım, bir de siyahi ve yaşlı hiz 
metçi Şirev kalfadan ibaret . 
ti ... 

r Detınmı var) 

( Oaı:etemtztıı birinci .ayraamcı. 

Da~lık yanındakJ tarih Qel'QCVNI ına. 

oonuyta blrUkte giıindı-rUl'CE'k) 

EVLI;."lıilmı, l'EH.LlFLt;Hl iŞ AHA· 
'\IA, fi;' VEI~ .u.mt. MTIM 
~lbl tlC'&r1 mahlyetJ tıa1ıı otmıyan ldt. 
çille llAnL r para.su neorolunnı 

Evlenme teklifleri 
* Yaş 25, boy 1678, kflc 68, lld de. 

niz motörU ve bir aparııman .sahibi 
bir bay, 17..28 yaşlarmdu gllzel balık 
etinde dul veya kız bir btı.yanla evlen. 
mek istemektedir. ResimJc.rilc (1.S.K.) 
remzine mUracaat .• ~lEı 

* Yaş 25, kilo 68, t>oy 170, 30 lira 
asli maaşlı devlet memuru, kimsesiz 
bir evi bulu;ıan bir bay· güzel ve ba.. 
lık etinde dul veya kız bir bayanın 

evlenmek ıstemektedlr. Resimle (D. 
K. 36J remzine mUracHt • 319 

Evvela evin alt katındaki top 
rak avluya indik. Hoca orta yer 
deki mermer bilezikler, üzerinde 
bir çıkrık bulunan kuyuyu işa· 
retle söylendi: 

- Akeamdan sonra katiyen * ıs Y!llmda bir genç ıuz evıenmek 
aşağı inmiyeceksin. Şu kuyuyu istemektedir. Bayın bir c;iftlJğt bulu. 
görüyorsun va .. Gün batınca bu. nursa tercih eder. (N. J:{a1pakçt) re~ 
nun başında bir Arab peyda o· zine müracaat • 320 
lur Elinde parıl parıl , keskin t 
bir· de kılıç vardır. Aşağıya i· f ve ı~çı arayanlm: 
nersen seni bir vuruşta öldürür.. • l'tlrkçe. fransu:ca munat>ere " 

Sonra birinci katta kendisinin tercümeye vli.kıt vazı mıtktnesı kullatı 
gündüzleri oturduğu bir odanın maıımı ve muMsebe rıllen maU bir 
kap sını gösterdi: mues.sesede caıışan bir acnc; saat dön 

_ Bilrası Rüküş hanımın oda. ten sonra oırkac; 'laat catışablleceg• 
sıdır . Rüküş hanım iyi saatte bir ıo aramaktadır Beyoğlu postrea. 
ol::unlar Peri padişahının k zı tan HUseyın adresıne yazııma.sı 
dır. Burada oturur , sakın bu o· • Frsnsı::> mektebi orta ıusmındar 
daya yaklaşay m. ve sokulayım mezun, daktilo bUen oır bayan ~ara. 
deme... maktadrr. rurkc;esi tytdir (Never, 
Aynı kattaki ikinci bir oda remzine mflracaat 

kanısında da şöyle bir tenbihte Aldırınız: 
bulundu: / Aşağıda rumıı:L!an yazılı olan ,, 

- Bı.ı odada Rükiiş hanımın kuyul'uJarnnıı.m aamı.ımna ~elen 
kocası, cınlerin padişahı Yavru mektuplan ldarelıaneaıluıeo cpaz.ar. 
bevin dairesidir Buraya da gir ıan dabU> tıerıt•in Mb>tbtan Dtleyr 
miveceksin. . kaaıu veya saat 11 rıeo Mlonı 1llcıır. 

Ve .. müeyyide o1arak da bu mııtan rıı-a oıwıuı 
odaların kapısına yaklaştığım 
takdirde <:arp lacaiımı. iGeri gi. 
rcrsem de ölecemmi kat'i bir şe· 
kilde haber verdi .. 

Tabii bu ihtivar bendeki kor 
kuru son haddine çıkardı. Ve 

(Rabla) IB.K.) (Scvec) 124 Semra) 
(B.N.B.) (Riyaziye) (M R) (Rahim) 
(HamdJJ (F.S V.) (YdJ.n-ak) (VasıfJ 

(M.K.86J (22 Çaylak) (T.T. l (Doktor 15) 
(15 LcylA) (İ~.Gör) (Giller) (A.YUmaz) 

Söndüren~ 

AKTAÇ 

rence a la paysannc1 ; puis elle 
parla b8A a Co1omba, et Joi mit 
entre les ma.ins un fa.i a.n oou,·el • 
lement tue. 

- ~erci. Chlll. dJt Colomha. Re 
mercie ton oncle. İl se porte bi 
en? 

- Fort bien, mademoiselle, a 
vous !'enir' . .Je n'a.i ı>u '\'enir plu., 
tôt pa.rce qu'IJ a bien tarde. .Je 
ımls restk trois beures dans le 
maquls a l'attendre. 

- Et tu n'as pas soupi! 
- Da.me=1 ! non, made-moi'-elle, 

je n'ai paııı cu le temps. 
- 00 va te donner a souper. 

Ton onclc a t.tl du paJn encore ! 
- Peu, mademoi!lletle; mais 

c'est de la poudre surtout qul ini 
manque. Votla l~ chiUaignes \'e 
mu~,4 et malntena.nt il n'a plus 
besoin que de poodrt'. 

-Je "·als donner on pa'n pour 
lui et de la pondre. Dls-loi qu'il 
la meoage. eJle est chere. 

- Colomba, dit Orso f"n fran• 
~s. a qul done fal~tu alnsl la 

chariteT 
- A un pan\Te bandlt de ce 

vlUa.ge, repondlt Colomba. dan8 la 
meme langoe. Cette petite cst sa 
nıece. 

- n me 5emble que tu poal'
rais mft'ux placer tes dons. Pour 
quoi eD\'Oyer de la poudre a OD 

l'oauln qul ,•en M>nira pour com.
mettre <!~ crfmes! Samı t'ette d#-
ploralılc f11ibles.~ que foot le 
monılr parait nolr iri pour les 
banrlltcı, il y a lont;"mO!ll qu'lls 
aura.lcnt ,Jisparu de la Corse. 

- Les plu11 mechantııı de notre 
pay' ne M>nt PM l'eux qul sont a 
la campagne.6 

- Donne • lenr du paln si tu 
'\'CUX, OD n'en doft refoser a per· 
sonne; malcı je n'enff!nd-. PM 
qu'on leur fouml"Se des muni 
tion ·. 

( 1). iı la paysa.nne = a la 
(maniere veya mode) de paysan • 
ne: köylü kızlara has bir şekilde, 
köylü tarzında. 

(2). a vous servir: Bu bir ne_ 
".aket tabiridir ki pour vous ser . 
vir tabir·nin mUteradifidir. 

<3). Dame! M beis val'! (Not. 
re Dame tabirinden alınmadır). 

(4). Voila les cb8.talgne venues 
·şte olgun , yeni kopai:ı'lnun kee. 
taneler( Korsikada bilhassa. kes 

P M~ 
-~ 

ı Derhal kapınJ!l ,.. .ttM . l gtJP',, 
Lu boyunca yer~ "' 
ağaçtan sırık kald -- ~ 
arkasında heınen be~...ı 
da, yalm ayak. filli fJJ 

pırtık, altındaJl u ~ 
örgülerı bir kaı9 ~ 
sarkan acli bir JJl ~ 
tülü küçük bir ktıla 
nuna girdi. ....ı 

ıcufll' ~ 
2. Çocuk .k.UP. efe 

nizliycli, derJSJ gilDe~ 
muştu; fa.kat göıl 
leşi yanıyordu. 

3 ÜI1!0'-'11 görilD~ 
· .; ve •" 

bir tavırla duı"<iU ıJde 
rına haB bir §~ I 
yapu; sonra ya~ 
fısıldadı elleri ~"' 

' "I"n )<O) 
rulmuş bir su u 

Kolomba: .. ede,.-4' 
- Teşekkur t, " 

dedi Amcana iade e 
sıl ? ,.ıı. .Jı 

- Çok iyi, ~tııı " 
ze hazır. Çok. g )l~ 
evvel gcıc.medıın. 1' 
leyerek üç saat 1'1edi' ' 

- yemek yeJJl. şer' 
Eheınntlyetsiı . 

diin, vakit b~;~ 
Sana yeınek ve ği ~ rl 

nm yiyecek okrrıe • ~ 

- Biraz, ba>":: ~~ 
noksan olan }>8.l"ll bfl1'P' 
kestaneler, §itndi sıı. 

··h>n" delj...
kasına mu ~ 

ıçiı' 
- Sana onUJl ~ 

barut verecğitll, ~. 
smı söyle, ba111t ~ 

Onıo ~~
- Kolomba ;.,,-1 I 

Yt kime verlyo. dill' 
Kolomba ayıı.t 

dl: ,,, 

-Buk~~ 
bir zavallıya. su -
ğeni. ,e~.J 

- Bana öyle bit F~ 
yelerini daha ıyi Jı!jlSI 
bil. · cı·navet ,.... .,;.f' 

ırsın. : set'· 
ğı barutu bır urad" ~ 
gönderınell? B gö'ıe 
kal"6t h erkeeiJI buııJ"• 
lı zaaf o lJn8.S8 u 
çoktan kaybOıurd · ' 

MenıJe1'et~ 
damları dağa ~ /ı 
lbarot değildir·~ ..J 

_ tsıersen ~~~ 

bunu kl.m.80 "' cepheJle 

tetiyor.) ıa °"""" 
(5). Hre ~ s) 'j.Jı 

alla canıpagı1 ıcor'" ~' 
dağa çııanak ).ade "bit~~ 
kelimesi aıe ~ 
ğil, bir intikftlJl ~ 
akip kanuııd821 .,ııJ" 
dağa çıka.nlaı1 
:.unda JcullaJllUt'• 

Cihazı ~staabalan bjlamam 
apartman, otel, ardiye depo 
ve ıar a ııarıı da bo onda. 

ranaz Bilumum itfa ye 
t eva zımatı mflteabllldl 

ş ... K .. R AKTAÇ Sfrllecı 
Aataı a ban Ng 19 

KIZILAV C. UMUMi MERKEZ~ 
Pirinç aaa, Sebze ana a "' 

Pirinç unu 
Sebze unu 

• 10.000 h.ı.lo 

Bczeiye unu 5.000 ,, 
Komfio- · 5.000 
Me:-cımek unu: 5.000 • 

sene 32 harfli Arab alfabesini 
ezberletmiş, sekiz ya.şnndayken ile sabah, öğle ve İstanbul Defterdarlı_ğından: 
ammeye çıkarmıştı. 'lkşam her yemekten 

Yulaf unu : 5.000 ,. ~ 
Patates unu : 5.000 .. rıd' ~ el 

Birer k!ıoluk torba veya kutularda olmak nzcre yul<B rıbııl 14, 
rlnç ve scbıe unu fl•trn alınacaktır. Teslim yeri tstB r ~ı-1 
dır. Tallpler:n teslim tarihleri·~ r.ı. son flyatıarını bi7rde ~ ~ 
hlrılkte " Eylfıl terihmc kadu:- Ankarada yenışc?ı ,f1 P-
?.lt'rkezlnc r.ör.•lrrmclcrl. tetl 

Not: \l) 1.1~klarm beşte birt nu:betlnde " bt'r cuı5 
üzere teklifler l•atul 6dllir. 

f2) 'lelgrn.fı:: tekli! kabul edilir. 

Ben, akranlanm gibi haşan Kadıköy maliye şube b:ııasındn yııptmlacak (2G36.02) liri\ ırnııını tamir 
değildim. Çok durgun bir tabia· !fonra ıtünde .1 def r ı~i 15.S.DU pazıırtesı gUnU saat ıı: t" ml'll emltı.k mucm:JU!!Un:'e toplanacak 
trm. a~I?' tavrım, biraz da kaim otan komisyonda açık ~kslitnıc !I:? lhnle ed~cccktlr. Mlinakt?t;n evrakı milli 
ca bir kafam vard! .. Hiç unut· cmıtı.ıc idares!n-tc Fıirüietı1ıır. 
mam babam (Knlhüvallatı> ı , ıi:ıca&haneten., büyUk rtrtyat Mu\•akk&t tcaı:u,.t < lli7.71) H·ndrr. htek:tcrln en az 1'1: tanhhUttc 
bana 20 gQnde a~Jr ~let.obil. _,.alarmda auıuıttd. (lllJO' liral .. tu ı~e br-nzer ı, yıır• .t;-;.a d:ıi.- lcinrc~cr!ı.ckn ıılmtş tılduğu ves:ı. 
mi3, oadan eorrıı dcı her olnl" kıı.lııra !:tUnadc:.: lı:~ın:.b'JI vtıll.yctıM mUr~~atıa ck::ııt:ne tnrihL.,~en tatil gtın 
;'tl§ta bir «9IC yanllljmll bu\duk" ı ·~ .... ~~'!' ıcn bıuı~ ne: gct:ı c"'-"C! alınm'' ı>tıl•!'Ct ve 9~1 yılına alt ticaret odası vesika. 
aa kulat3111 geke ~: ları lbnı.z ecWa:c.oı mukte::lcfü.(7;:"ıe2J 


