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Aomanyanın 
Hakları 

llw aumen gazetelerinin IÖS-o 
...... 1ılr mW vaıu Roman
,.,. acaa Beearabyayı Sov
,... 91ıU1Maen latlnlat için 
dkeıt bıPfJ* yapıyor ve bunu 
~ de m1ıver devletle
rladea ~ ifSrUyor demek 
bmplir. 
a..enı Aatcıa81konun yakmda 
tlıbaMnk etttrecell hPklar bun
W ,,...._ aoaba ne 0 1a.bi!lr? 

y_.: 

---•laldtTalÇm 

1 Suriyede 
Sahili tutan 

raDS1z kıtalarını 
Mukave

meti 
zayıflıvor 

Şamdaki 
Fransız 
kıtaları 

dayanıyor 

. 1A k 1 rab1us 
ım a 1 avuzu Limanları bombar-

hak!~,~~!1.~'un dıman edildi 
o 

-- --' Fırancala tevziatı 

~merrka harici
ye müsteşar. 

Yeis 
diyOr ki: 

Amerikahlara 
Tehdıt tallkkl ettikleri 

sözler 

Hiç bir tesir ' 
y~maz 

Robin Mur 
vapuru 

HukukudiiYel kaideleri. 
ne ve imani dütüncelere 

mugayir bir ıurette 
batınhmtbr. 

V"I' pıa. 11 (A.A.) - Amerqa 
Jl&rfc"9 m08tepı:ı Sunıner V&, lto,. 
blD Kur vapurunun batmlmut h&dJ. 
'IUbıln bltarafane bir tahllllnl yapa. 
rak fUll)an llÖylemlftlr: 

Bir Amerikan ticaret gemlal harple 
biçblr alAkam olmadıtı balde AUan. 
Uk dflrılginln ortumda babrdınqtır. 

içlerinde kadmlarla beraber çoCUk da 
balUD&D Amerikan vatuıcSaiJan n. 
purun hukuku dQftl kaidelerine "" 
beJUlmllel ahJ&kl .... lDaanl dQfUDce. 
ıere mus&)'lr btr llUl'ette batmımuı 

berine ldlçQk tahıtalye •ndallarma 
Utlca etmek mecburiyetinde JcaJmt,Jar 
dlr. 

AnierDwun &1&calı nsl,Jet bıJrJqn. 
da malOmat verme.ı rica edlUDce Sam 
Der Vela, h&dllıe baklm>da mut...ı 

maltmat aJIMdan ''nihai,, ~ 
bir beyanatta bulunmaktan .fetlnW 
mecburQ!etlnde ot4u1uıtu .a,temltUr. 

&qes = , ... l. 

tanzim edilmelidir 
Raporla fırınlardan fırancala 

almak hususunda 
ne düşünüyoruz? 

Kahve daQıımasınoa kahve 
satıcılarına rol verilmemelidir 

Anadoluya göç 
Mazeretleri dolayısile gide· 
miyenlerin tesbiti işi yarın 
akşam tamamlanacak 

(Y .... t belde) 
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BOY.OK KORSAN ROMANI Beden terbiyesi 
mükelletlerine 

Koyun etine konan 
geni narh 

65 Yazan : BADDICAN KAFLI 
Sir, bu sözleri size yakıştıramıyorum. Ben zorla hiçbir şey yap
mış değilim, sadece soyguncular arasında kıılm.ış bir genç kıza 
elimi uzatmış bulunuyorum. Asıl korsanlığı y ap<m siz!:! z; 
ben onu kendisinin arzusu üzerine sizden kurtarıyorum. 

Havacılık ders
ıerı de verııecak 

Bedel\ t~rblyesi kanununa. göre şeh.. 
rimi:'. fabrik:ı ve dig·er ınUessesclerde 
r.aıı~an kadırı ve erkek mUkell 'flerın 
teşkıliı.tlandırılmasına dilnden itıl>a • 

Bu sabahtan itibaren tatbik ediliyor 
- 'l'ürk heyetinin kanı.aralarını 

aramak onları tahkir telikki edii-
mez mi? 

- Elçiyi hl<] rahatsız etmiyece
ğiz; biz arad!ğlIIll.i..ın bulunduğu 

yeri biU.yoruz. 

- Kral, Ömer beyin tevkifini 
emretmiş midir? Bundan haberi 

rcıı lı ı..o.;lanmış\lr. 
var mrdrr? 

Durı E i.nönU ıraza,,ı dahilinde bu_ 
- Salfilıiyetimi kullamyonıın ! ıunan 500 kadın mill,l\llcC saat ıt.30 

Istanbula kasaplık hayvan gönderen ınıntakalar
dan gelen telgraflara göre et biraz daha 

ucuz lıyabilir 
- Lakin İngiJterenin meniaat. da Glilhanc parkındıı. toplanmıştır. E:- Koyun. etine konulan yenı ıııı.rtı ıJe 

leri her şeyden üstündür; bunu u- mlnönU kaymakam mua-.lııl Cevat. kuzu erine·ilk de.fa vazediiml.ş oları 

- Neresidir? nutmamak laznndn'. Böyle bir ha- bed~n t.erb•~·~si bölge b:ışktınlığından fiyatın bu sabahtan itibaren tatbikine 
- Tercümanı ômer efendin.in <lise resmi müzakerelerin bütün blr mUmcs"il ve bölge muallımleri mı!. ba_,lanml§tır. Bu sabahtan itibaren 

kabe bll.rosu et fiyatları ve bazı celep. 
lertn stirü sahlplerıne telgraf".ar çeke. 
rek fiyatları yUkııeltme teııebbUsleri 

tıakkındaki tahkikatı devam etmekte.. 
ıJir. Istanbula kasaplık hayvan gön.
dernıekte olan mmta.kalardan gelen 
telgra.tlar şimdi et !'lyıı.tııı.rmda yapıl.. 
mrş o:an tenzilatı haklı göstermekte 
h.atta daha faZ!a. tenzilat lmkll.nı ol
duğunu meydana koymaktadır; bu hu .. 
ı.msta tetkikler ikmal edilir edilmez 
hem l~a bil olursa fiya tla.rda yeni te>.ll. 

zilM yapılacak, .bem de bu adamlar 
mtiddeiumumil.lğe verilecekUr. 

kamara.sr ... 
kellef kadınlarx gruplara aytrmışlar 1 kasaplarda karaman etinin peraltende 

neticelerini sıfıra indirir ve Cc • ve kenililerine ne ;ıekllde çalışacakla. kilosu beş kuruş eksiği ile 55, dağlı~ 
- Aram.adan kendisine .:;orma- zair don~·~ " b'"t" d"' ......... ,asının ıı un u.şman- 1·mı :ı.nıatmı:şlardır. ve kıvırcık 60 va kuzu da 65 kuruş. 

mrz, hiç olma.zsa müsaadesini rica 
ctmemlıı daha muvafık değil mi -
dir? 

- Doğrusım u söyJer mi.! 
- Söyler! 

lığını üzerimize cevirir. Gemide ~ıecek naftadan it.ibaren haftada t•ır. 
bir yabancı varsa onu alabilirsi _ dört saat t'.'llım ve terbıy" ı;,15recek Mevcut stıı.t...l.stiklere ~öre, balen 
niz lak.in kralın ve !nruterc amı. olan mükelleflerin 150 kuruştan aşa.. mevcut bu fiyatlar koyun etinin, ge-

' e. , ğı yevmi. e alanlarının lalim kiloUa- çen s.hl.eye nazaran kiloda beş kuruş · 
rallrğınm bana emııne:t ettiği bh 

ı·mı .,ulundukları müesseseler yaptıra fazladır. 
nıIBafiri alamazsınız. Bunu ıüze ı caklar, 15 kuruştan yukarı ye\•miye Kuzu çok azal.mı., bulunduğundan 

- Pek ala ... Zıı.ten tarafımız- kat'i oiar:ak söylüyornm. alanlar ise kendil-eri ya.ptıracaklardir. I •saser> kasaplarda ender bulunmakta. 
dan 18.zı:mgclen tedbiııer alınm:ş .. , Sir Gordon cevap vcrmiy-01·du. Bugü!! de gem.~ GUlhane parkında , dır. Kasaplar cemiyeti mevsim icabı 
ttr; haber gönderi.ili de gelsin! Ömer diyordu ki: erkek mtikellefler toplanacaktır. 115 güne kadar !stanbuı tarafında hiç 

Bir .zabit onun kamarasının ka- _ Ofclya Makoley götü'rüldüğii Beden terbiye~~ mükelleflerine hq.. kuzu bulunmıyacağmı ve sncak gelen 
pı.sına geldiği zaman Tahırle kar.. ve hele kendisine eziyet edildiği va.cıhk der.,;lerl gosterilmesl de karar. ! pek az kuzunun Beyoğ\undaki bazt Ölen Fransız 

sefiri 
laştı.rılnııştır. Bu maksatla Beyoğlu, kasaplar tara.t'mdan almacağmr ilen 

şılaştı; ikisinin arasmda tek tük takdirde gene Cezair donanması • tstanhul, Kadıköy ve üsküdıı.rda blrer 

1 

aUrmlişUir. 
kelim.eJerlc kısa. bir konuşma ol - nın tecavüzleriJ1e maruz kalacağı. paraşlitıo atlnma kulesi inş& olunacak !{oyun ve kuzu etine yeni narh ko-
du; bu sxrada kapı açıldı ve Ömer nızr, intikamının almacağmı mtar tır. nulmuş olmakla beraber fiyat mura. 

F eriköy mezariığına 
gömüldü 

göründü. Zabit ona makAdmt söy. ederim. 
ledi; Ömc1 onun arkasından mer .. Sir Gordon Ömerin tevkif edi • 
ciivenleri çıktr Evv"1a güvertede .. !erek zindana atılına.smda ısrar 

ki iki ya 3Qnm ıilitrm- ediyordu. Mansel vermiyor; ken.
daki süvıı.nl.er gu~une çarptı, şt.ı;. 1 d.iısiıı.in Londraya kadar giderek 
helendi. Sir Gordonun bulanık meseleyi halledeceğini söylüyor _ 
gözleriyle .karşılaşınca bütün es • 
rar apaydrnlık oldu. Amiral Man .. 
sel ve Sir Duglas Reyd ayağa 

kalkmışlar, ona yer göetermişler, 

otın-masmı rica etmişlerdi. Ömer 
ümitlendi ve oturdu. 

Plimut valisi gayet nazik bir 
şekilde söze b~iadr: 

0.u; onun a'r'7.1.lsu galip geldi. l<>n
draya gidip gelinceye kadar deli. 
kıu.Jrnın gemide kalması kabul o
lundu. 

Slr Gordon ve Duglas, kızı al. 
mak. için indikleri Z1Ull.an Tahiri 
kapıda ya.im kılıç gördüler. Mut. 
laka kan <iökiilP~~iJ..ti. Gene ami· 
ral Maru!~l mfuıi oldu; Ömerc il.. 
mit vel"di; Ömer dl afük arka .. 

·Demiryollarmdaki yeni tarife .Ankarada ölen Fransı :TAefirinin 
cena:ııesi:nin dün J...nkaradan geU.. 

1 rildiğini ve Hayda.rpaşada.n mera • 

T k A d 1 d sim.le Tophaneye, oradan da kon. ra ya ve na o~u arasın a soloshaneye geçirilwğini yamıış. 

dolu vagonlar mütekabilen ::t:1i~d~nM~~de~~ 
geçirilebilecek ;:~= :!ur::n !11ra!! 

le Feriköyündeki Franm: mezal'lo 
Devlet demiryolla.rı ana şebeke- Memlek€t ıdaJıilinde eşyayı ti • lığına gfuniilmüştür. 

Bu merasim.de vali ve belediye 
rem Doktor Llltfi Kırdar ve hti
kihn.et erk8.nı da bulunmuştur. - sızı. rahatsız ettiğimiz ıçı.n 

affınızı rica ederiz. .Amiral Man
selin s~e kal"ljI bilyü:k teveceilhle. 
ı i var. Biz de T\lrate:rın doğrulu. 

~ ktlıc.mx lunına 

emretti. 

.si i1~ Av-nıp:ı hattında mütekabil cariyenin nakli ve bu itibarla. her 
nakliyatı temlı:ı. edecek yeni tari~ türlü J.aşe ve ha.vayfcl zaruriye 
feuin tatbikma bu sabahtan itiba- maddelerinin yurdun her ta.rafına 
:ı-en bütün demiryollarıımızda.. b.ı... yaytlm.ası balmnmda.n fevka.la.de 
~ bulu.nmn.ktadır. ~hcmmiyetli bulunan bn mileait 

ko~~----=u·a~''\-~~---,.-.ft! ..... ---~1!!!111:1!11""~.,...ır--~-:...-. __ ~--- UU"ata ~ ~llJ.11.IZ l luou~i 
ğunu işitiriz. Hemen maks:ıd:ı gi
ri; orum. Haber aid.Iğmuza göre 
siz Qfely& Makoley isminde bir 
.!:;er:.ç kızı kamarıuuza aldınız ve 
Cezaire götürüyorsunuz! Doğru 

1 

mudur? 
Ömer birkaç saniye, sırasile a

mirnl Manselin, zir ('70rdonun, 
eonra \ .. Un in gözlerine baktı v.e 
cevap verdi: 

- Evet. .. 
Sir Gordonun yüzüne kaba bir 

zafor aydrn.!ı~ v'1lrdu. Birder.bire 
kalktı \e sordu: 

- ~o\nıimlin bundan haberleri 
var mıdır? 

- Hayır! 

- Misafir olarak geldiğiniz ve 
sizden her türlü hürmet ve sev. 
gi esirgenıiyen bir memlekettc::ı. 

kız .kaçırmak ya.l."'TJjır mı? Aramız,. 

daki korsanh~a son vPrın.ek ~ 

konuışmahr yaptı~ sl1'ada s:ı.z 
görlS,;n~miş ve işitilmemiş bir şe
kilde korsanlık yapıyorsunuz! 

- Sir, bu sözleri size ya.kıştı

ramryonım. B~n zoıl:ı hiçbir şey 
yapmış değilirleeın, sadece soygnn 
cular ara.cımda ka1mış bir genç 
kıza elimi u1" tmı~ bulıınuyc •. m. 
Arıt korsanllğı yepan sizsiniz; ben 
onu .kendüdı:in arztibu üzerine siz 
deıı km-tarıyorum. 

n" 

- IAkin bu slrn hnydutluk sa
~ın değjşmesiı:ıı icap ıettir -

mez! 
Ömer bir anda iki admı gerile. 

eli ve kılrcmı çekti; ayni z:ımanda. 
vali ve sir Gordonla kapzya gelen 
iki zabit de kılıçlarını çekmişler .. 
di. Amiral Mansel yerinden ftrıa.. 

dr ve delikanlmm önüne g~ti: 
- P~ca cJcrım dostum, ~altin 

oiunl!" ! Sükiinetle karş:lanan. ı<er 
ihtiliüın halli m~~ilndür. 

Sir Gordon bı:ı~:ryordu: 
- Sizi kral naJll!D.'.l. tevkif ed'. 

yo!"..ır:ı! 

ZabLtler bir an'da onun iki ta.o 
rafmr aldrla..r. Amiral Manael işin 
bu d receye varacağmr hiç tah .. 
min etmemişti; şaş•rrr gibi oldu, 
1!kı geae eoğukk&nlı!ığmı ka.y • 

betme<l Delikai!ı'~"}·a sa.kin olma· 
smı işaret ettik.ten sonra Si.i- Gor
d-Ona so~ 

Kamaraya evvela amfral Man • 
sel girdi; sonra ÖYne'ri de çağndr. ( 
Beş dakika kadar konuştular. Sir 
Gordon ve s.i.r Dugla.s Reyd genç 
kıza hiçbir zarar geb iye<:eğini, 
hürmet edileceği hakkında eöz ve
riyorlardı. Of,elya gii-zleri ~'a!?ar .. 

mış wduğu halJe, harap ve yor
gun Ömere son defa baktı: 

- Her şey bitti; artık yaşa .. 
maro! 

- Hayır Ofclya, beni 
çok kalmaz gelirim ! 

bekle, 

- Hara ümit ediyor musun? 
- Elbet. .. Bundan sonnı lrnşka 

tli'rlil hareket edeceğim! 
Nefsine o kadar itimatla .söylil~ 

yordu ki gene;: kız da bundan kuv·· 
vet aldı: 

- Mademki söz . veriyorsun, 
beklerim! 

- T>E>13eltkiir ederim. 

Gonq kız gitti ve o kı:ı Tdı. Sir 
Gordon Ömerin. tevkifinden vaz .. 
gecmişti; zira vali de bu fikrin a· 
leyhinde bulunmu~tu. Amiral Man 
eel is eLd:>ndraya kadar karadan 
gidip gelmeyi ve bu mese-Ienin 
deli:kanlmııı lelıi.ılo 1 ııll>edilmcsine 
çalı(;;-ma.yı vaade divordu; lfult'n ö. 
m er bunıın p- ır.. bl n:.1 d':C. du \ .. 
ratmaktan .barka bir §eye yaramı
yac<!.ğına hü.klim vermiliti. Ba.ş • 
kakı.rmnı sayesinde mes'ut olmak 
istemiyordu ;işte o kadar diltlrn tli 
d&vranmMma. rağmen netice ala • 
mamıştı. O kadar ki gayet Z:'yrf 
da olsa. amiral Manseldcn bi!e 5üp 
he etmeı:nek elinden gelmiyordu. 

(Devamı var) 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi "Bir Alman izahl,. baş.. 

lrklr ~azı.smda, iki gün evvelki Ber. 
lin ~l.gra.iından bahsllc şöyle demek. 
tedir. 

''TUrkiyenln şimdiye kadar harp 
ma.eeraama. aürüklenmem.lş ve kendi 
llayatı için önünden ka,(:ılmaz bir ıw. 
beb olmadıkça bundan sonra da sürük 
lflnml.yeeek olımMI, dahlH ve b.a.rlci 
bötun tedblrlerlmlzln bu esası daima 
ghönUnde tutmuı, buluıımaemda&dır. 
Aoık ol:P.rak lfllde ve llAn ederiz ki 
Türld)·e harp harld kalmap ltlna e. 
den siyasetinde dnlma ıtt:raklamıa sa.. 
dık olarak yllrUorö!!tllr. Kmdlsl lçkı 
~ dünya. için sulhlin kıymetini pe-k 
l,ı bilen mUll TOrldye devlet1 kendisı.. 

Krzıaya · 
bir teberru 

Bir doktor Adanadaki 
binasını çocuk kampı 
olmak Üzere teberru 

etti 
Anka.m 14 (A.A.) - Tlirklye Kı-

zılay cemiyeti umumt merkezinden 
bildil"ilm~ tir: 

Sıhhat ve içtimai muavenet veklleti 
propaganda ve neşriyat §Ubesi mUte.. 
bassıslarmnan doktor Remzi Gönenç 
Adamı.da BürUcek mevkl.iDde salı.lbi 

bulunduğu 9lt>O metre murabbaı arsa 
dahlllnue mutfak banyo ve depodan 
ı ıı.ret mllştemllf\tı ile birlikte kA.gir 
binasını, çocuk kampı iL.ıbnz edilmek 
W;eıe, Ktzrlay cemiyetine teberru ey
lemiştir. Bu yüksek insani hareltetı..n.. 
den ıloı.ayı ha:yusever yurtdaşnnıza. 

tcşekkUr ederiz. 

--0-

Hasta!ar için tuzsuz 
ekmek yapilacak 

B~ledl)e hıısta.la.t için tuzsuz elanek 
yaptınlm.a.sım kararlaştırmıştır. 

Bn m:ı.ksatla. G:;.lıtada MPbmet Ga .. 
ninin fırmr tuzsuz ekmek lm:ı..U için 
aynlmrştır. Burada yapılacak ekmek .. 
l.:r her semte dağılacaktır. 

---o-

Ankara ekmekleri 
neden beyaz? 

Yeni çe(im elmıeklerden Ankaradan 
bir nt.lmuu getirilmiş ve şehrimizd~ 
imal olunan ekmcluerl" mukayese e .. 
dildiği zaman daha beyaz olduğu gö
TUlm üştür. 

Beırdiye Ankara ekmeğinin neden 
daha beyaz olduğunu tctlülce başla .. 
mI!3tI~. 

nl harlıe nwcbur edebllPCek şartlıı.rı 

ince elfye.rck VI' sık dolrnyara.1ı: t.esblt 
eylemiştir. On !l(>Jrlz ay evvel böyle 
idi, f!lmdt böyledir. Eğer harbin u7..a... 
ması muk..'l-Od!!rı>e on sck.l:ı oy onra 
gene böyle olu.calrt.ır. 

Bu halile her taı-afa. faydaı;ı mubıı.k 
kale bu!unan iltifal;]:ırınuzdnn dolavt 
herhangi bir scrT.enişl hoş göreml~e. 

ceğim!zl ı.ıöylcmef;'e hacet bile yoktur. 
Eğer yanJıı; a.nlıunryorsak Berlln l7.ah 
na..;:neelnfn Alman-yaca (Türk milleti. 

' 

hastahaneler 
Yatak fiyatlarma 

zam yaptılar 

perakende nakliyata. tatbik olu • 
nurken şimdi . adedi ne olursa oı. 
sun - tam vagon hamulesine tat
bik olu.nmaktarlır. Bu şekilde A· 1 

na.doludan • demiryolu şebekesinin 
ne kadar uzak bir istasyonundan 
olu:rsa olsun • Trakya.ya ve m.üte
kabilen Trakyaıdan. Anadoluya do- Son zamanlarda hususi hastane. 
lu vagonlar bu müsait tarifenin ,ler umu.ıniyıetle f.iatlarma zam yap 
t;o....nzilli navlunlarile gidip gelecek- , mışlardır. Böylece me7Jkür hasta • 
tir. ı nelerin en ueuz sm.ıflarmda bir 

Bu tarifen.in ta.tbikı için Sirke- günlük yatak fiatr üç liraya çık • 
cly1e Haydarpaşa arasındaki duba mıştrr. 
larda. yer bulunması lizrmdır. Fa. Bu vaziyet, halen vil.8.yet he • 
kat halen İngilterede yeni inşa e- sabma tedavi görmeıkte olan has. 
dilmiş olan frfüofüı.r gelmekte oı... l ~r ~~~ fazla ücret ve~eği k~_P 
duğu ve vagon nakli için iki bU - 1 ettirdigınden mesele daımı cn.cu

'yük duba fnşa. edilmekte olduğurı- mende tetkik er'ilıniş ve hastane .. 
dan bundan sonra bu s:llıada da. lcrln tale:plerl reddedilmiştir. 
bir engel zuhur etmi.yeccktir. Ancak hastane sahipleri koy • 

duldan f:iatla.rda ısrar ettiklerin. 
den ke>yfiyet sıhhat ve ~timai mu
avenet vekaletine bildirilmiştir. 
Vekfilet vaziyeti tetkike başla • 
mıştır. 

----o 
Eğlence yerle
rinin kontrolü 

Sıkı bir surette 
yapılacak 

Belediye yaz mevsimi için bir faa. 
liyet programı bazrrlamışbr, Bu prog 
rama !!'Öre bUtUn eğlence yerlerinin 
tarifeleri kontrul edilecek, plAj, vesaitl 
nakliye ve ekmek ı,,1.n.1n teftişleri sı. 

krlaştrrı.lacaktır. 

Ko>ıtrol işini görll§mek Uzere dUn 
sabah belediyede emniyet altıncı şube 
mtidUrli Fail;ln de iştirakl'e bir top. 
laııtı yapılmış ve progTam hazırlan. 
mıştır.Program kaymakamlara, emn.i
yet tl.mlrllk!erine gönderilnılııtir. 

---0--

Dünkü ihracatımız 
DUnkU ihrırcatımızm yekfı.nu 25 bin 

liradır. tsvlçreye fındık, bakla, keten 
elyafr, sısam, Slovak.yaya. kuru Uzüm 
satılnuştır, 

nlıı ~flne mu.hallf) hiçbir ~y dü
&ıiniil.mediğl :fıkrasında Türk nrll.J<'tl

oln kendi mild.ataa t.edbl.rlerindPki iri. 
tlklii.line hürmet alAmeti vardır. Eğe:t 
öyle ise b-.ınu çok iyi bir anlaylf tıe. 
111.kJd etmek yerlnde olur • ., 

Tan 
Z~kC'riya Sertel Balka.nlarm ycnl 

haritasından baluretmektedir. Mu.har. 
rir Balknnlarm bugünkü vaziyetlni 
anlattıktan sonra şayle diyor: 

--&--

Kartalda 
Toprağa gömülmüş 
bir ceset bulundu 

Evvelki gün, Kartalda Baı,ı bU. 
yük köyünde, Süreyya paşa kiı. 
kü civarında toprağa gömülmüş 
ve ayak.lan dı.şnrM. kalmış bir ce
set buluı.muştur. 

Yapılan tahkikat r:e•ices· de ce 
sedin. Süreyya paşa kö§künde ço.. 
hanlık yapruı Murada ait olduğu 
anlaşılmıştır. Mura.t boğazı kalın 
bir telle sıkılmak sUJ:'0ıtil eöldil • 
rülmüş.tür. 
Zabıta ve jandarma talık.ika.ta 

başlamış, iki kişi zan altma. alın
mıştır. 

''Görülüyor ki mibverclltır, Avnıpa
da milli hudutlar!'fa yaptıklan keyfi 
tadllAtla, nıllletlerln siyasi 'Ve lk:t1ııa.. 

dl JstikWlerlnl ellerinden alarak orta 
\' O cenubu 11arki Avrupayı birer nü. 
ruz mmta.kası ve hayat Silhaııı ha.Un. 
de istibmıır için t.eşkilat yapmakla, 
Avrupaya sulh getirO\.'eğlne, yeni harp 
tohuınlan ekiyorlar. Çünkü, MosoIL. 
ninln anl&ttıf'ı \."C AJmıuılarm tatbik 
ettiği 11a.rtıar I~lnde ne Avnıpll.d.a ve 
ne de Balk.anlarda ıııııltıü temin ve i~ 
me etmek mUmktiıt değildir. Galibin 
pslkolojhıl değişmiyor. Vaktiyle tngL 
llz ve f.'l"&MIZ ricali Venaycla ne yap. 
mışlarsa, !timdi kendilerini ~ra.llp telAk 
k1 edenler de aynı şeyi yapıyorlar. 

Ankara 
mıntakası 
kongresi 

Dün Halkevinde yapddı 
Anka.re. 14 (A.A.) - ".l'Urk basaa 

birliği Ankara mm.taıruı kongresi 
saat 11 de Ankara halkeTID.de toplan.. 
IW§ ve fasılasız olan.k aat 16.30 a 
kadar deve.m etmi§tir. Kmtaka 1da .. 
re heyeti reisi Rize mebaaı Kcımı .. 
Jettin Kamo kongı"\)yi açtıktan tı-0nra 

riya.set divanı seçimi yapdmı§ ''e re. 
isllğe ittifakla. .Anadolu ajansı umum 
müdliri.\ Muva.ffak lııleDemarl<:ioğlu. ı. 

kincl reisliğe Ulus guetıııBi aekretcrl 
Samih Tiryakioflu, ve kA.tlpliklerc de 
Ulus nmharrtrleri.Dden Kemal Zeki 
yet gazetesi muha.blri Mekki Sait F. 
Adil Seçilmişlerdir. Bunda1l aonra • 
dare heyetinin lkl eeneUk taaliyetuıl 

izah eden raporu e>kunmuf w biliihıra 

dilek ve hesaplan tetkik eaeümenleri 
seçilmiştir. 

Bundan sonra i.dare heyetıııin rapo
ru mlliıasebetlle mllzııkere açılm1<ı 

gazetecfllk mcsle~·ni alA.kada:r eden 
muhtelif meslekler UzerlD.de hararetli 
konu,malar olmlJI ve neticede Jdarc 
heyeti raporu tasvip -re he7et ibra e. 
dilmiştir. 

I>u müzakereler esna ımad& bilhusa 
aşağıdaki f"ıklrlcr tebarOz ederek ka. 
rara bağla.nmıştn-. 

Basm kartı nlzamnamestnln biran 
e""el intacı ve tatbtk meTkiiıae konul 
ınası. 

Basm bırliği kanununua tcaba
tmd&ı:ı olarak mUesseseıerte mealektaş 
1a.r arasında ta.ımmi ltızr:n pim mu.. 
kavclelerin süratle ikamaf. 

Be.sapları tetkik en.cUmen!abı rapo.. 
ru bt1.ll.bıra. mllz&k.ereye komn:ııt ve 
kabul edildikten BODra Ankara mmte.
k&sı idare heyeti ve ha~ eüJra:ıı 

ve umumt kongre m.uahbaslan se. 
!:imleri yapil.m.tştır. 

Seçim netice.sinde idare Jıe7et.!n~ 

tnwı gazetesi yazı illeri mildtlrt\ Xllm 
ta.z Faik Fenik. Ana.dolu a,jamı ııın· 

harrirlerinden Şeri1! Arzık, Ula9 ııı u .. 
b&rrl.rlerinden Nqld Uluğ, CUmılw.rl
yet gazetesi muhabiri Keki S&i.t ' F.:
sll.n ve Yeni Sabah mu.tıablri Bll~l 

- Hayı3lyet divanına Nurettin Az'tan'\. 
Fazıl Kurt!.ş, Sa.bahattm. 86Dmet, Ce
mil Ökten, Reşat Nuri -re Ekrem Tek 
taş seçllmlŞlerdir. 

Umumt kongre mura.bhaalığm& da 
Mecdi Sayman ye Samfh 'l"JryaldoğtU 
eeçl.l~ir. 

istanbuldaki ICongre 
Baısm Birliği kongresi dün öğle. 

den sonra sa.at 15 d.e ikinci reis 
Bürhan Feleğin başkanlığında top
lanmıştır. 

Evvel.8 Ulus gazeteci milmeasL 
li Neşet Halil Ata.bek büyil:klere 
bir tazim telgrafı çekilmesi ve 
mmtaka reisi Hakkı Tank Uaa bü 
tün sene boyınu:& göısterdiği. faa. 
liyet ve hizmet dolayıslle teşek -
kür edilmesi yolundaki teklifi ka. 
bul edildi. 
.Müteaki~n bir gün evvel, ekae. 

riy.et kazanamayıp yeniden eeçil · 
mesi JA.zm:ıgelen heyet azalarının 
.seçimine başlanmıştır. 

Neticede mmtaka idare be)·eti 
asil aza.l1klarma.: 

75 reyı.e Ha.kkı Tarık Us 
52 ., Bilrha.n Felek 
46 .. Reşaıt Feyzi YUztlncü 
35 ,. Doğan Nadi 
33 .. Muvaffak Sunal 

idare heyeti yedek i.zahklan_ 
na: 
4U"raylc Cemalettin Saraooğlu 
36 ,, Feridun o.nan Merıte. 

§elioğlu 
34 ... Fua.t Duyar 
22 ,, K8.zmı Şinasi Deraa.u 
22 ,. Nurettin Oryan 

Ha.ysiyet divanı asli Azalıklarıtı .. 
79 reyle Refilc Ahmet Seveı>gil 
73 ,, Enis Tahsin Til 
70 ,. Ömer Rıza Doğrul 

Haysiyet divanı yedek A.zahkla-
rma: 

64 reyle MUharrem Feyzi Togay 
28 ,. Eşref Şefik Ataıbey 
26 ,. Bürhan Cahit :Morkaya 

Ankarada topla.nacak umumi 
kongre mura:.hhaslığma: 

71 reyle seıa.mı !zzet Seda. 
63 ,, Burhan Felek 
55 ,, vaıa. Nurettin (V&.Nu) 
50 ,. Cihat Be.ıba.n 
37 ., Naci Sadullaih Ba.Jıka,.. 

ra. 
36 .. Sa.it Kesler 
33 ., Peyami Sa.fa 

seçilmişlerdir. 
İdare h eıyeti \iüıı. a.Qam. ilk lçtt 

:ıhaını: ya.pmış ve idare heyeti reis. 
llğine Hakla Ta.rık Ueu intihap 
etınişö:r. 
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~adıseıer . , ........... ~ 
Ve Tarih 
~ ... ········· 
Sorgun krallar ... 

Suriye b&diaeleri 
münuebetile 

Vişinin ikinci 
notası da neşredildi 

Nota Oltımatom 
mahıyetini taşımıyor 
Londra, 14 (A.A.) - 8161iye hak. 

kında Vlflnla verdftl lklnct nota 
hakkında elde edilen son maıaınat, 

Vl§lniıı proteııtotarm.. Ultlnıatom 

mahiyeU vermekten çckı.ıd1fi hilıııl· 

ni t<'!yit etmektedir. F11Mklka, 'P'ran· 
sız efkhı umumiyeaiııia vaziyeti, 
hal~!l İn •llz • Fransız mllnasebcUe· 

'-'Son Avrupa harbi bir çok rlnl daha ziyade tenal&fbrmap 
llllJlaeler gıl>i bir çok kr.ıll&n da mllaaade eylememektedir 
ltlenıieketlerinden uzaldaşmağa Fransız radyolan ile proteato no· 
~ur etti. Onlar hiç şüphesiz talaruım tonu araımdakl pyaıu ka· 
"'41.l'Dın bedbaht ettiği insanların yıt farkm aebebi normal eurette an. 
'111 U l:edbaht olanlarıdır; zira taıılmaktadır. Reıml Fransız radyo
~D\Jflerdir; aç değıllerdir; lan, efk&rı alevlendlrme1te c;alıf8rak 
llleeSenf bir insanın günlUk ihti, çok eert bir dil kllllanmakta, takat 
1'dannd:ın mahrum kalmamış· protesto notaları lııe. oldukça JUmu· 
~: --gtttikJeri memleketlerde p.k bir dille, müttefik kuvvetlerin 
hfborn~ ve allka görmektedir. Surtyeye duhulilnden evvelki .tat.Uko. 
ler; hatt(t bir kısmı henüz dllş. ya avdet lüzumu üzerinde ıarar et· 
~arının ellerine geçmemiş mekte ve Surlyede Alman kıta arının 
~an nıüatemlekeierinden ietifa- ve dU"man maıacmuinln bulwunadı· 

eclİ)'Orlar, yani krallık ~la. tı hakkındaki reaml tekzipleri ıncu!:11 kaybetmekle beraıber impa. terenin kabul etmemeaı hakkmda 
ı...ttorluk tacrm henllz kaybetmiş tt.hdltklr olmaktan ziyade mUteeatr 
tkt....~uyorlar; aervetlerini !ev. bir ifade ile teeuttllerlnl bildirmekte· 
~erıni ve ümitlerini beraber dir. 
~w !erdir: onlar aervetle. 
~ bırkaç yüz binini kaybet
h:!~~lyonerlere benzerler. En 
;:__Yllk bedbahtlar zaten bütün 
~~tlen beq on liradan ibaret 
~ ve bunu da kaybedenler, 

li:Aaen bitara! bır meabadan bura· 
ya selen habeılere '-öre, Darlıuua tn. 
giltere hakkındaki lıyaseti. Vlfl na· 
zırlar beyetı t.opıaııtıGDda çok fid· 
detll mQnakaplan mucip olmuttur 
Petala meal arkad&f)armdaa .blr. 
çıoğU i9Ulaya kadar ptmı,ıer, fakat 
ancak bası feclalı.lrlıklar ve ezcllmle 
tnsutere il• aal•f"' .. .ııım mevzlleftl· 
rllm.t karan ll&ertne bu fUdrlertn· 
dea prl cMIDmtlflerdlr. 

~ hayatlar.na doymadan ö. 
~· etıır k:ıpmlarında sUril· 
~· kım ız kalmış olan attrü 
it., dullar, analar, ihtiyar baba.. 
,_.!,!etim yavrulardır. ~larm 
~p an ancak vatanlarını ve 
~"iltlat arını kaybetmeken tba. 
~~ _ v~ bunun mahiyei de biraz 
~er o!c!ukları takdilde be. 
.t.~emtn tamamile maddidir. E 
ıı.... hielı adamlarsa sUııc0n olma· 
~içi ve in~ ızttnbmı bdt8n 

Ye du~ arlar. EndWUste 
zıt "'~ .. t•n• lr}.ırsın n~ da 

~!'kü~J:~a~~a~~~ir. ısse. 
bit' "UO& 1 oğullarından Abdullah 
at A.h Şamda Emevlleri bir si. 
~~tte korkunc ve kanlı bir 8U
~ lllahvettiğı 11ırada bu aile. 
b.l:,,)ahıız Abdürrahman kurtu
)ı"'llllıiş; bütUn Şimali Afrika. 
Q geçerek Ispanyaya gelmişti. 

'lrlda Endlllüste )'e!ietmil 
~irap beyleri arumda reka.. 
~ -ve çarpJllDl]ar oluyor; bu 
._ ~leketin umumi rahatı-
...._ qÇ!nyordu. Abdürraıhman 
"1~ ele aldl; pyet tedbirli, 
~ artist bir adamdı. ı.. 

1lDı o kadar gülle) w ~ 
. olınauna ve kendisinin de 

dar bulunmasına rağmen 

Venediğe gidenler 
Ribentropla Pavelıç 
gidenler arasanda 

.._.._ H lAJ\.) - Von Ribeııtrop. 
UD DU akfam Vqedıp Celonk 1'oat 
Clao taratmd&D karfı1llMlrt1 haber 
verlllDelıtedlr. tld llUll' pC9)'I lılltUs· 
te seçlrecelılerdlr. 

7AlttP, 1' (AA.) - Hırvat llderl 
.PavıeUç, Kanaıaı Kvaterntk ve lıericl· 
Y9 nuın Loka Koviç ve maiyetleri 
erkt.m bugUn ötleden sonra Venedlle 
hareket etmlflerdlr. Pazartesi aqamı 
dönmelm muhtemeldir. 

Veaecllk, H (A.A.) - İtalya harici
ye nazın kont Claao De Prens Bl8,. 
mark ve Almanyanm Roma bOyOk eı. 
ç1al "° Kak- lıa abü......,. 
gelm1flerdlr. AJDI g.mepde, Bnw.t el. 
çl81 Perlcll de Venedlle pllnifttr. 

--------

unutamıyordu; der'n bir Emlllo, hu.mi tertibatı babı • 
l. •• _besliyordu. Hatta çölden nan bu yerlerde, tuzağa düeea ~ 
~ ağaçı getırtmit; Kar-

. bahçelerine diktirml§ti. çarenin ..ıa haberi olmlıdan hattl 
laman bu atacm göigeeine keııdllertne görilnmeden ydcbnm 
~ IU kuldeyi söylerdi: gibi bl ve ılddetll uaullerle Jpoo-

~~i ~l~~ tJrıe etmekte, biçare adamı üJm. 
•aqt 1811> rtbıglrtarı eenhı dan geçlremlyecefi hareketlere 

!'t'nu nazlı nuh olqayor, aevketmeye bu .uretle mantfak 
'11 bebenketli bir toprak okbilmektedir. F.milionun bu çen. 

_..,,,...~, zinen Nf bir bava gellerinden ba&ılan ele geçmiş 

YllJmeli-yor! Ah, bendeki olduklan i"in de bu mahir ve ea • 

Robin Mur vapurunun 
babnlmumclan 10Dra 

Amerikan 
ticaret gemileri 
silihlandmlacak 
Yeniden top 

yapılıyor 
v.......,.., H (A.A.) - RotıiD Ku. 

rwa torpilleıuııHl üaeriDe hariciye ne. 
aareu taratmdaıı Aıman7&Y& ı.evdüDe 
karar verilecek porlaeto DOtı11Ddm 

muhteviyatı ne olursa olsun kcılıCN

Dln büyük bir ekaerlyeti tarafmdan 
taavtp edllecett bugGn Aflklr o'arak 
a.nlAfdmaktadır. 

Paı1ament.o mabflllerlDde gıttlkçe 

hlklm olan hı.. nazanıı deDlsaJtr 
ve tayyare bflcumlarmd&D konınmala 
rı için Amerikan ticaret vapurlannm 
sll&.blandırdmuı muhtemeldir. A.Jllen 
buna beuer bir teclblrtn 1117 de dr. 
ntzalta htıcumlarma kup mUteYeffa 
relalcumbur VD.on taratmdaıl ıtuııu 
edlldll't hatırlatılmaktadır. B&hrt)'9 
ticaret vapurtarmm allA.blandırdmuı 
ihtimalini ~ide tutarak top ta. 
leplerinl karpl&lllak tısere a71ard&D 
beri hazırıanmıı bulunmaktadır. Ha. 
len imal edilmekte ol&D toplardua bet 
ka geçen harptea kalaa birçok top 
da bahriye ambarlanıada mneuttur. 

AL.'IWANVA MUllLSft SiYASi 
n::LAKld ııındYOR 

' . 

Amerikadaki 
Alman ve italyan 

alacakları 
bloke edildi 

Maliye nezaretince 
kontrol tedbirleri alındı 

Va§iagtoa, 1f (A.A.) - Ruz. 
veıt, Amerlkadaki bütün Alman 
ve İtalya mat.buat! ile A vrupada 
ı.wraJ altma alımmf bulunan mP.JD. 
leketlere aıt alacaklama ~1 
bloke edlım.ini emret:mltt!r. Bu 
tedbiri ilin eden yeni Jlıararname 
Reiliıcumhura bu bueaata hudut • 
auz salihiyetler veren fevkaüde 
ahval kanununa ietlnaden çıkarıl . 
mıttır. Beyaz Saray icap eden 
kontrol tedbirlerillln maliye ne • 
ZIU'etİ tarafından alınacağmr blJ • 
dlnnlıUr. Eauen bu hu.usla ali. 
kadar bir aervil 6tedenberl faali. 
yete geçmiş bulunmaktadır. 

ı:eteciler ile Amerikanm geçen umumt 
harbe sfrmMini intaç eden Lu.lltanla. 
nm torpillenmeaıl bAcliaealnt hatırlat
maktadırlar. 

Kebuaıı mecllal ordu encümeni re. 
ili Kav fU beyanatta bulwımuttur: 

Harp pmilerimlz, ticaret vapurJa
nmıa refakat etmelidir. "topçu ate. 
ıl.. bqlamalıdır. llk atanın mı daha 
ly1 attığml l'&'ellm. 

Ayandan Connell;y hldiaeyt haksız 

Ye •bebels bir hareket otsrak tavstf 
etmfl ft demlfUr ki: 

HUkOmetlmiz bu kabı hadiselerin 

BerUa, H (AA.) - R-1 membe. 
lardan ecnebi ..-tecUel"' yapdaD ~ 
yanat.a söre AlJDUlJ& tQiD Rollbl Kar 
vapurımwa lıabnlmul k~U •l)'UI 
delil takat 8adeoe uktlt bir mahiJwt 
anetmektedlr. 'RIM-lep A1manJ& 
bu me11e1ıe7l mUDıks .. dı• i9tbılrAt et. tekerrlir etmesine mani '>lmak için 
mektedlr. Roı.la .Kur uc-ıı 917&1* lAsmı l'elen tedbirleri &l8e&ktır. 
bamU bul111n1JW " İlll'ilteNJ8 Pli. A.7andaıı Vannıay., vapurun b&ttıtı 
yorc1ıa. Bu ...,_'* .-er _,.., •7lll uman bulundutu meTlde söre hAdiae. 
nsa,.ıte buhmaa dltW' .lMl1lallll • Din ehemmi7et alacalı tlkrlnde oldu. 
YapUr pili batınlmJflır. A1ma81A ıc.. tunu ııö)'liyerek dem.lfUr ki: 
C&k .. ya söturea MI' n.puna. mUU. Eter vapur tehlikeli aularda yaııı 
yeU ne ohana ol8Ull batmllaCa karar barp mmtakaamda veya harp mmta. 
venııdf bulwaaaktadır. 1 kama civar bir yerde bulunıayurduy. 

llADtSENtN AKlSLEBI sa Ulzumundan fazla endif8 etmekli.. 
ğimlze mahal yoktur. Fakat p.yet va-

V....., 1' (A.A,) - &obiıı Kur 
vapunınuıı lii' A1mall dül&iltüı u;. 
ratmdıua lılltıftlmlf OldUtU ... 1. z 
te911t eUfil ........ -.ı De ..... 
a ....... t- ....... 1 stıtadlt, 

Budan Mrp padJerlııln Ucaret 
ftPUJ"I~ nfab& 1111tet'IDI ft ••top. 
çu ale§bMt 1ıe"9 .......... ı., llltılmekte.. 
dirler. Dıter budan ile Ja.l.dlaede Al. 
manyanm melUll,.U olap olınadıtı 

lıaau.Bunda mOtetecldltt!rlel'. 
HUkQmet ~ kati lılr dlp. 

lamatlk tefebb08te buluınıtm•ema ve. 
ya ~ Jraqı - flddetll ted
blrlerba elmm•MM iDtlU.r edilmekte., 
dlr. RUJrOntet me111e11 bO:vtık bir e. 
~ •Udk .tmeırtedlr. O.. 

l'a,..ı 

ea.. mektebi profeaörlerinden 
faveeli 

pur bu mıntakalarda bulunmıyorduy 
vazıyet ~ VWtn4lr. 
~ .JOU.. de..a,tlr ki: 
8-kesılıa aJgaJr ..... ~k .. 

tedltl v.-,.u tlDluıWIC Ndl••• 
lıa olaaadılmı Qmlt ederim. 

A.yaadu vı...ı... ,alan ııöyleaJt. 
Ur: 

lüdalaale taraRarlanDca rel.akurn. 
hurua bUI Jaarbl eoJrmak IQlll aradflı 
bldiaelerde bUtalll .. hu... olma. 
cbCmJ ümit ederim. 

Nlb&J'fll ayandan t!lmith de demiştir 
ki: . 

Bobin Kunm bir denlaltı tarafm
daa batırıldllml Jaartal1e lleSlrettnln 
blkllltıd~ 

~I 

B. D. 

~. Venglullll 

·Si• 
&."'1191.ı ... Bende olsa, kimbilir ne " 

1attvı d6kellebin ! Talün rarenrb casusun lpnodse ueulle • ı io ~aklunda ıu *1eri eö)'lemit 
•~ır.. ... 1uiundan eenln hiç bir rl hakkında yakm ve katı malfı • ti: 

de)'Jm ı A.DcM. bu &n!Uoya karwı 
du)'dulum qktan ve bağlılıktan 

filin değil! BiWda ben bu adam· 
dan netret ederim! ÇUHtı o ya • 

t11dr•driı ?e muhtetem ıururu i. 
~inde bir bUI 6diUti tatır! Bun. 
dan dolayı ODdua m • w11ektea 
kendJml &itmem! .. 

ola.mas. Ben iee daima mat elde edllmell mü.mldln ola- - Eınillo ile tanJttığım andu 
tecavUzlerine manaz bulu_ bllmittir. ltJıbaren kendiml bir riyada yq .. 

a-,.,..,,_ Bedbaht talilırı. Abba· Emllionun çengelleri içinde en yorum zannediyorum! .• Dilnya be-
pzabl ,beni 19Ygill va· m""'"ur ve en mahir olanı llontee nim ;,,ı" rüyada -rWcn bil' dünya ......... , .... .ayn dütürdiljtl a. '<'9'' ._. 6" 

Fırat kıyllarını llÜllle:yen Aneşka i.smlndeld beyaz btr Rua 'ıl>i sanki bir kat daha' güzel! .• 
ağaçlarını gö&yajlanmla kaduudır ki maruf Fraaaıs baeve- Kontesin bu 61ertae hayrat e. -n- Ne hurma aiaçlan ne killerfnden Daladler'ye buı mu • den Franaız ajanı bllyUk tar me • 

lleiıir, hi9biri kederlerimin him hareketler yaptırmaya mu ~ raka dilferek, ,....ıı süaeWIL 1-
muhafaza edemedi. vaffü olduju rlvarıet edilir, Al çlnde, hakikaten dllııyanm en mee 

- O halde, •evılli madam, aa. 
acletiııisbı nereden celc1Jiin1 anla
makta muurum! •• 

at çalıadllltn . 
ıoara •• 

Hayatı dümdüz bir çbglda ı. 
baret olan l»itlba it ademlan giM 
htaabal llOkaklanndaa llAbah er • 
kea lıılme Plerkea ve ak..- ıeç 
vakıt e'ime dönerkea seoerlm. 
Her giin gördüiüm man.zarM&r bl • 

rtblrlnio tamamlyle etldh. Balba. 
ki günün başka batka aaatlerlade 
tehrfo ayn ayn semtlerinde ava • 
re a\ are dolaşmak lmkinma ma. 
ilk olan balltJyarlar için ıw.ı.ıu .. 
IJOkak ne ıealt bir ilemdlr. 
Kırk ) alda bir ltlyadımdan aJ • 

rıldım. Dön Mhab evden bina ıeç 
yani sabah saat ona doğra çıktım, 
Karşıla.,tıirm iki kl9ök hldlse ha 
na oldu• eltemmJyetll ,eyler öğ 
retti. 

Hidheala birisi 18: Tramvay 
yela iserillcle mahtefem bir apart 
tnaal8 bPMı önihtde atznıa kadar 
dolu silprilnttt tenek~ yan yatı • 
yordu.. Vzerlnde inen, çıkan, vı • 
ı:ılda;ran ineklerden kesif •tr bu. 
lat \ar. 

Dititldüm: Bu saatte ~P ara . 
but muhakkak ba cıeddeden geç • 
mi tir. Banan aksi iddia edilemez. 
Şa halde bu süprilntü teıaekfl8i 

mah~ak K~ uyanan tenbel bir 
blunetçhabt kabahatini 6rtmelı ı . 
em baran ~N: va.kitte IMralalmış. 
tır.. .Hlzntf't.-t bunan ı,ehrfn baya. 
tına karşı bir <ıufkut, belediyeye 

1 karııı çirkin bir iftira oldap11n111 
tabii farkında değildir •• Klmııe ba. 
•u kendiııine öğretmt>mlştlr ki 61. 
renııln. 

Bir aralık uaifemia lııadutlan 

aı aşarak ba ite müdahale f!tmek, 
kapıyı falarak C\' sahlplerbıe bu 
laldkati sliyleınek istedim. Ji'ab& 
t.u arabk lkiaei küçük hidlaıe dik
katimi ib.erine ç<'ld:ffi lçia bu ta • 
anııri!:ın \"S.Zg<.'çtim. · • 

~..,....... ............ 
..... in" 'eJd - e1p..,. "*'" 
f.ı Ytı ~ t'ltnfml1a Mt 1n1ta., 

~ ..... bir J'eT aradı.. Balama. 
.... Paketi 90lrab tırlat.aken dik
kat eWm, l'ibil mecbar17et aHm,, 

da bir CU.. ftleyeaıen. bleap 
l"f911 olu tatlı Wr penWUde gll. 
geielnaltft. 

Ba Ud Jaldise bana JUDU hata • 
l&tb. BUlldaa bir, bir baoak 11eDe 

bdw evvel, aobld-., tl'amftf 
dmü YNlerllle !felllrBye bul ta• 

- CUnkU ... Ah! bunu bilmiye. 
cek bir teY yok! ÇilnkU, benim Ci1 
zel bir kadın oldufum rivayet ~ 
dlHr! .. 

- İYi ya, sevgili kontes! Bu • 

tlusaller i!:Nn 

slyeler JM'ft., tnmva1 lııilede • 

rlnJ ..... .. .......... btelar 
kolalautı.. o vakit biitü ..-.. -

lerde fdlra JW11 .,.. .. , .. r .. 
hu'ekea 79f9ls, •• ı-, faJda • 
- ............ ,kat.lana cb'ldll .. . 
daiuaa, !)elutn ............... . 

dağuna iddia etmltlerdl. OMetıele 
rta elbidlilJ)e yapt.ddan b9 _,_ 

rfJat derllal teıllrbd Khtenıdf, 
levhalar lmWmbml, lmtalu .. llÖ kilB•........,.. 
.. lld ~ • \'Ült ... 

lllallaraJI çirkin, fafdua ve • • 
Z111DllUS ...... illa aıbdaşlua it -
hal ecJIJor ve timdi n.dllwW• .. ., ...... 

ce., ....... ,~ ..... .... 
riata tmelsı 1 1 .......... illa 
ne hlnllmırea ıe.IN9I ~ 
lku etmek, .. teitılll .......... 
.... olmlllr ........ ,.., ....... 
flttar etmelr ıa,..._ mmr? 

Clpra püelllll a-.ıı lola -
eaddeıle Wr ~ na.. •d JW 
vateet111 ........ yen at.utrı. 
t:ellreflbd muta. .... reql ~-
kin mldlrf 

Sokaia ciP ..... llo7mM .... 
ki iliz-=' ... , Ji'akat .. lmtayu 

araJIP balamıyaa temh nalala, ld. 
.... , ...... a. 111,. .......... ! 

Yahudi 
meselesi 
Fransada yeni iki 

kanun .neşrediliyor 
Teacil edilecek yahucli
ler birçok aanat İf)eri 

yapamıyacaldar 

Vip, 1,J (A.A,) - Yahudi it. 
leri ummnt litibi VaUat crumar· 
teli gtımı umn iki bnuııun rM 
mi ıaetede ~bil: 
d..irıqtjr. Bu kanunlardan biri 
Yahudiler haıkkında meri19tte 
bulunan kanun bükUmlerlnt ge
niş miıkyMta eUmuHmdirmelrte 
dir. ~r kanun da Franaacb 
yqıyan bütün Yaılwdilerin 
tesciline aittir. BOinei llaıuı 
Yahudilerin bMkaalık, boraacı· 
tık, simsarcdık, radyooulm, ga. 
Rtecililt ve filmcilik gti mea 
!ekleri fnt ieeetmu lllenetmlltte w 
bakaloryasnu veren Yahudi ta.le. 
belerden lılivel'llitelen girecek_ 
1erin adedini tahdit etmektı!ııllr. blr kadın için asıl mes'ut olmak 

eeıbeb1 değil midir? 
- Aalal .. Eğer ruhunu fev)E., 

ilde ayıt bir kadın ndıa olarak 
dofmupa ve et'ra.fmızdakl lnaan • 
!ar tarafından çok defa mUıtE"sna 
bir güzellikte görUlllyorsana, la. 
•aıılann elinde bin türlü bet.hah~ 
lığa ufnyacağmıa qlklr deiil 
midir!. Hakikaten ben aalmıda 
PYet zayrt nıhlu bir lractmıın !.. 
Belki bu kusurundan dolayı f1m.. 
diye kadar betbahtlıklar içinde 6. 
lllp aitmiş bile olacaktmı ! .. Halbu. 
ki buctın ruhumda dtlnyanm en 
bUyUk ve beni kendi zaa.flanmla 

)'&şamaya asla terketmıyen kuv • 
vıetıi bir iradeyle yqıyorum !.. 

Umumi ki.tip, yeni tedbirler 
hakkmıh pwtecilere taW..,.. 
mi§ ve bu milnMebetle J'ramu 
topraklarmda ~ Yalnlılile
rln halen tA!beirlne mdn olma
dığmdan bunlara ait meıel ı ü 
ancak harpten 80Dl'a kati bir hal 
suretine ball ....... .oi -.,., 
etmitür. 

Mareşal 
Petenin 

• mesa11 
General Frankoya verHdi 

ey hu; =·~ra manlann Partee sinnelerlndıen ut teb•,....krtyle lllea tonı.e 
~ kraliçeler, prensler 29 aaat evvel bir lncWz ajanı ta. ııonna.ya mecbur oluyor: 

~lerde her şeyden evvel rafında otelde tabancayla llldQ.rW- - •lıyMMdJ111, ıe\'1111 kon-
ar; onlarm da içlerinde muttıır. tee! diyor. JDmllioyu bu kadar mı 

- Saadetim m1 ?. Fakat gayet 

buit! ÇOnktl, indeme eabtp de • 
ğilim! .. 

- Nefret ettlfbılz adamm ira- Madrit. 1,J ( A.A.J - D. N. B: 
deelni mt kutedlyorsuııus!.. Lyon bqpillwposu Kardinal 

Gerlier. General Frankoya. Ma. 

~ vatan top:t' bir va. Kont• Anfllb, Hollandaya il. sevlyol.WUllusT 
1.:-_-;.__~• bir atk ve r hatıra tica etmlt beyaz Rwı muhacirle. Koatea An-- ı. • .-ıe mail• ""ftmir ne kadar mtrrap - _.,.,. ...... 
_. vardır. rinden gbe]Hflyle metlnır bir tahmin yOdDe büJ)ıor: 
ICaJircan KAFU Rus astlzadealnln kızıdır. Gnzellf. _ sevmek m!! ula! diyor. 

(""'lliiiiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiii•! iı annealııin göhretinl llÖDdürecek Ben Jamilioyu .btgbir zaman seınnt 
I müatema yaradıllfta bir Udmclı. dJm! .. 

f.ıallteainde münhal EmWo kontemn ba mU.temıa •• - Sevmediniz mi? Fakat o • 
aaiatanhkla.. '8§aalı gUzelliğinl ilk Roterdamda llunla tuıttıium aadaıı löbaren 

ı.toıteaınde bir OOk ..a.tanWr- gbei -.utlar abdemillntn bit dünyayı aneak Atıklarm. g6reeeji 
~ •belılme acıtm4ta. Bu bahsunda ketfetmıt, o &ilnden 1- bir rllya halfDde 18ıdUiblztt .,_ 

anatomi, umumi emru. 1191. tibaren koateal meehur 9111Plleıt ın~ J'& f 
llldr llutalddan. tıblıl " ..._ " 
~ eutttmertnde mtbdl&llet' areaaa dmUlba'. - Evet! Fakat <ılG)dufwa bal 
. llaraıan ,...Oerl ta,m ohala- Kont. Anetıııa yaba .-rem. .... be7te 1*' ...,... lleıt .... 

lerinden bir ll"ranaız ajanına mıns. ...,_! .. J'IDıeloAa bir ıe,a lı!lla • 

- Nud lradenJM eahlp değil. 
li.DJsT Size ba derece ....ı.t ve 
bopıutluk veren ba mudur?. 

- Evet! Bau ....,_.. delil 
mi! Halbuki harlmlAde bir ,ey!, 
Belki kendi ruhu içinde bir baeka 
•DlJll raıbunu w iradMiııi ,...ma)' 
kadm ,nalamaa P* anan celdllt ~ 
oiD bu hal benbn ha!'ikuJAde botu
ma PliYor! Ba oc* l1lse1 bir lflY. 
zıra_ efer ben ıaf kendi iradem. 
le ~ ı.wr.tta fel&kete 
lllrtUdeU41a! 

- •••aatt• NaUte m T ra 
bıt .... ··' t 

- Ev&tı., EmiUonun!.. Hiç reşal Petmiıı bir mesajım tetdi 
bir gün ne yapacağımı, ne auretıe etmiştir. MareeaJ, bu mesajında, 
hareket ed~eğimt bir saniye bf. şubatta General Frankonun yap
lc dQellnmllyorum ! bit ziyareti henb iade edeme. 

- Emillo mu sız' e bütün '--- mit olmasmdan dolayı teellOrle. 
~ rini bitdJrmJe ve hususi Jn?meti-

lı:eUerinizi emrediyor! ni takdir ettifl Fraıa • lepuı, 
- Emir mi? Aala... Onu sör • ya dostlufunun dalla ziyade tak· 

mllYonmı bOe! .. i'akat eminim Jd vlye ecH1mJe olduğu fikrini lııııllar 
o beni 9e'fk 'ftl idare etmektedir! eyJemlotjr. ~. llle8&jmı, 

lspanyaya ft ~ ldlne 
Onun için dalma gtllen ve ıtllfllıll karp ...set tmwı•llerim llllar 
Parı.te eiı bGy6k taç pn-lantaJa - He blthmeltec!ir. 
nadan belki düa parlak bir föbıo MWl1aıttm 8(Jlft 0..al 
retle amlu 1ılr bdm ~ • P'nnto Be Kaıdlnal Gedlel' ... 
ram• "--'· .1...JMı T amcWd ~ Pranlr 

... v7.e -va- nü •• j !ııöyftk clcW H PW:rt de "" 
(~~ı '""'' lmlnıwsıJilf•u. 



~-----m!!it1f 
EN SON 
DAKiKA ~ 

Nevvork limanında 
hangi sahalara 1 

-torpil dökUlece!< 
\'a:;in~t-0n, 15 (A •. \.) - BıiJı. 

riye nezareti tarafından Nevyork 
limanına mayn vaz'ı hazrrlığı ya. 
ptlacağr bildirilmesi üzerine bah. 

riye nezaretinin bu iı:;le alakadar 
~ubesi şu izahatı vermiştir: 

Mayn dökülecek mıntaka dört 

kö;;.3 b·r saha teşkil etmekte ve 
Sandyhook fenerinin iki mil kadar 

mP.sa.fesinde bir noktadan her iE
t.ikamette bin metre gen1$.liğinde 

bulunmakt~...dır. l\Iayıılı sı:tlıa listi.i

vani dört kırmızı şamandıra ile 
gösterilecektir. Maynlar bugünkü 
pazar giinü ile 30 eylül arasmda 
dökülecektir. Dotıı maynlar \•aze • 
dildiği zaman maynlarumş sahada 

devamlı devriyeler gezecektir. 
'Los A.11geles ve Santiago liman .. 

larmda da müdafaa tedbirleri ah. 
nacağı geçen hafta bu limanda iş· 

liyen vapurlara bildirilmişse de bu 
tedbirlerin ne olacağı söylenilme. 

nriştir. Bahri mahfiller, denizaltı· 
lsra karşı ağlar kurulacağnu ima 

etmişlerse de bu husU$ta resmi 
beyajıa.tta bulunulmamıştır. 

isapnyol manevra
ları bitti 

Mmlrit ,15 ( A. A.) - San pi_ 
edro talimgahmda general Fran_ 
konun huzurunda yapılmakta o. 
lan Pna?ıır tümeninin ilkbahar 
manevraları nihayet bulmuştur. 

Yedihafta süren manevralara 

general Rada kumanda etmistir. 
12 İspanyol generali, Alınan as. 
ker1 ataşesi ve Arjantin Boliv. 
ya, Küba, Unıguay mt.:messiller i 
manevralarda hazır bulımmuş. 

!ardır. Manevranın nihai muha. 

rebe safhası, bir düşman mevzi. 
ınin işgalile neticeler.miştır. 

Manewalara iki iyade alayı, 

iki zırhlı bölük, ağır ve hafif 
topçu mithralyöz mtifr~eri, 
alev saçan aletler, bombardıman 
ve avcı tayyareleri iştirak etmiş. 
tir. Manevraların sonun?-a gena_ 
ral~ahko krtat kumandanlarına 
memnuniyetini bildiryniştir. 

EDEN 
Irak hariciye 
nazırına bir 

mesaj gönderdi 

Ayda beşyüz 
bombardıman 

tayyaresi 
Fabrikalar tesis için bir 

milyar dolar veriliyor 
V%'ington, 15 ( A.A.) - Fede. 

ral istikraz idaresi ayda beşyüz 
bombardıman tayyaresi imaline 

ait programın tatbiki cümlesin_ 

den olarak bu imalatı yapacak 
fabrikaların tesisi için bir mil. 
yar dolar tediye edecektir. Bu 

karar haiz olduğu yeni salahi.. 
yetlere binaen federal istikraz 
idaresi muraJ,has azası Jesse 

Jones tarafından verilmiştir. 

Cep z~rhhsı 
Tanı ortasından 

isabet aldı 
Lon<tra, 14 (A.A.) - Londrada dUn 

akşam izhar edil<!n k:ınaate göre bir 
Bea~ort bombardunan tayyaresinin 
at.tığı bır torpille yaralar.an •Alman 
cep z:rrhllsı, pek muhteme, olarak şi· 
mali Atlantikte Blsmarkın yerinı doı.. 
durmak Uzı>re yola çık:nış bulunuyor· 
du. J3;ı gemJ, ya Lutzov -ı;abık Deu
tschland- veyahut Admiraı Sch~r'dir. 

Hava nezareti istihbarat. servisinin 
tasrih ettlğ'ine göre, toı11U. zırhlının 

ortasma isabet etmiş ve biraz sonra 
ikinci bir İngiliz bombardıman tayya. 
resi gemiyi saran duman bulutları a· 

':ıriyedeki har~kat Fırancala tevziatı 
(Baş tarafı l ncıde) 

Kudüs, 15 (A.A.) - (B.B.C.): 
Nıkerl sözüctintin beyanatına göre, 

İngilizler tara.l'mdan esir alınan \"işi 
kuvvetlerine mensup subay ve asker. 
!er Almanlaı a düşmanlık hisleri besır. 
<liklet'ine mukabil, İngilizlı:ore l<arşı hiç 
bir garaz hissetı.1edilderlni söylemek. 
tedir. Sahil mıntakı:~ nLlald müttefik
ler kolu yavaş ilerle ıektedir. Çünkü 
diğer ltollara yolları açmakl.ı meşgul. 
dür. 

tanzim edilmelidir 

Şamda Fransız mukavemetinin kuv 
vetli olma.sına rağnıeıı sahi: mmtaka. 
smda Vişı a:;kerlennın nıukavemetl 

gittikçt> azalmaktaôır. 

BE\'RUT:\ AKIN 

(Baş tarafı 1 ncide) 
luştaki fırına gittiği zaman: 

- Bizde kalmadı. Kara.köyden 
alacaksınız. 

cevaDiyle karşılaşmış. Ka rakö;.ı c 
gittiği zamaııaa, yine Francala ye. 
rine şu oevabı almrştır: 

"- Bizde de kalmadı, Kadrkö. 
Ye gideceksiniz.,, 

Kariimizin Kaaıköye ve oradan 
da Adaya gidip gitmediğini bilmi· 
yoruz ama, ertesi günü de ancak 
bir baston francala YE'rine sad0 ce 

Beyrut, u (A.A.) - lngihz tay:,-a· 'ı b t f _:, 1 ·b.ld·-· · yarım . as on ranl'i:L<a a a ı 1'.!lnı 
releri cıün gece Seyrut Uzerıne dört I biliyoruz.. "' 
akında bufı·nnıuşlar·ve bombalar ot

Jar mıntaka belediye doktorlarm. 
ca kayıt ve miktarları tesbit edil. 
meli., alınacak rakama göre fırın~ 
!ara 0.rtesi günü ne miktar un i~· 
liyebilecekleri tebliğ edilmelidir. 
Bu takdirde fırınlar muayyen kim
ı:cler içiıı maayyen miktarda fran
cala çıkaracak, ı-aporlu insan fran 
calag1z kalımyacakt1r. 

Raporlu bir insan francalasız ka 
lırsa o takdirde fırının bunu ra • 
pors~.ız verdiği sabit olacaktır. 

Kahve meselesine 

gelince 
mışlardrr. Fakat hasar yapamamışlar. ' Diğer taraftan hastalara rapol" Kahve mel'C'le5ine gelince: Ko • 
dır. Hava bataryalarının şiddetli ateşt veren bazı doktorların bu franca . mL<>yonun yaptığı tetkiklerden an• 
düşman tayyarelerini uzaklaşmağa Ialarr kendilerine inhisar ctti.nnc. ladrğnnıza göre, her aıleye 100 
mecbur etmişt!r. !eri. mevzuba.hs olduğu gtbi fırın - gram kahve dağ.tılacaktır. Ancak 

KlSVE 1.'AHLlYE .l!;DtLDl rılarm da hatırlı müşterilerine i bu tevzi i.şi istenilen ;;ekilde bir 
Londra, 14 (A.A.) _ Salahıyet fazla fiatla sattıkları da s6ylen • ciikkat ve intizamla yaprlacak mr. 

li kaynakld.ruan bildirildi.;ine gö_ mektedir. Bütün bu yo!suzlu.klu dır? Birçok yolsuzluklara meydan 
re, Suriyedeki Vişi hükumeti kuv 1 fırrn!arm giinlük çıkardıkları fraı - verilmcıuesi için şn mütaleaları ı· 
vetfori Kisve'yi tahli~·e etmi;;lcr _ calalar1, nerelere ve kimlere ve - leri sürebiliriz: 
dil'. Şimdi Şama bir k~ kılorı.ı 'tre • receklerini jspat edebilecek bi.r 
daha yakın yol üzeri.nde bir mevzi kaytiıı. tabi tutulmalarından çık • 

Kahve te•rziatmda resmi daire 

tutulyorlar. maktadır. ve müesseseler, hususi mtic.ssesr. 
ler. fabrlkalar, büyük lmalatha -

Merkez mmtakasında, İngiliz Gaztemizin bunu nispr.len tan • neler rrıemur ve müst::ıhdemleıit1e 
kuvvetleri Nabatiyeyi tutmakta · ed b"l . 1 zı:m e. ~.ece~ bir teklıfi vardır, müesseseleri vasılasile kahve vr. 
ve Merciyt'.lnun şimalinqe !ngiliz ki o da şoyledır: rilmelidir. Çünkü her aile reisi ya 
tayyarelerinin kuvvetli milzaha · Mütehassıs bir doktorun fikirle- memurdur, ya bir müessesede miis 
retile Vişi kollariJe temas halin • ri mütaleamıza esas olmaktadır. t tahdem veya iş~dir. 
dedir. Doktor diyor ki: Geriye esnaflar kalır. Bakkal, 

Sahile daha yakın mmtakada, - Hasta bir adam, eıkmek de • sd'bzeci, kasap gibi ... Bunların da 
İngilizler Suveyda yakınında ha- ğil, francala bile yiyemez. Franı:.:. birer cemiyetleri vaı dır. Bunlara 
zı mukavemetle kar~tlam:şlardır. ı - k · sanı k 

rasına. ikinci bir torpil yollamıştır. S AL'.\IAN TAl YARESt 
Hava nezareti sözeüsU, zırhhya ya· 

a yıyece ın ar, ço yaşlılar da cemiyetleri "asıtasiyle kahve 
veya nekahet devresindeki hastA- [ verilmelidir. 

pılau ha.sarın çok bUyük olduğunu DOŞtJR'ÜLDÜ 
1'aydetruiştir. Filhakika bu gemi saat Kahire, l4 (A.A.) - Ortaşark 
ıo da Mandal açıklarında görüldüğü İngiliz kuvvetleri umumi kararga. 
zaman, yalnız elli mil mesafe katet. hının dün akşam neşrettiği fevka
miş bulunuyordu. Halbuki bu tipten la.de tebliğ: 
bir geminin normal sürat!, takriben Bugün öğleden sonra A vush-aL 
26 mildir. ya tayyareleri Suriye sahili civa . 

r:nda üç tane Yünker 88 düşür_ 

Almanyada 
serbest bıralulan 

mü.şier \'e başka tayyareleri de 
hasara uğratmışlardrr. ıs_ f• , .... ı

tralyalı avcılar Suveydan :ıı il., mil 
açıklarında bulunıı..a lngflız filosu
na taarruz etmek i.'.Stiyen e"lö &<fric. 
ça İtalyan lş<U"etler'ı.n• t.ll}l.l""·ı," 

Fransız genera lleri Sur.i- Yünker 88 tipindı- &.ıt -..;t)'tu·~,Y"' 
yede kumanda hücum etmi.';ılt:ırdıı. Dtı.1.11. <.tn tı.y • 

ecll•yor-••a..,) yarPl~rinden dördü p{ltl: h~l:v. 
..... - .. . " le bc>:11','balaf "!\1?.'!'~~ &... tftg-.... thy 

Londr.a; U (A.A.) - Genera.l Oö yareler bom.ba.laruu ıa·'>{;t;J" Loı;ıa.l. 
Golün kurmay başkanı general Petit tarak alelaceJ~ ıaakl~lıırdn. 
bir müJAkat esnasında Suriyede tn. A vustralyah 11vcT121r 4 Yfurl!:e.· dll
giliz V" Hür Frn.nsız kuv·vetlerinin kar şürmüşler ve başkaıarlhı dı. c:ld.. 
şısmda bulunan Vişi kuvvetlerini di haf>ara uğratmrşlardrr. Bir ta . 
30.000 i yerli olmak üzere ceman nesi kanatlarından hiri alevler lçln 
•s.oco kişi tahmin etmiş ve bu kuv. de olduğu halde uzaklaşmıştır .. A 
vetiere Almanyada bir üsera kampm-

1 
vustralya!Jlar ne hasar ne de ln _ 

da. ik'!n Almanyaya karşı hiçbir yer. sanca zayiata uğramamışlardır. 

lar ve kısm~n ufak çoc~lardır.,, 1 . Memur, hususi müessese ve fab 
Bu hale gorıe fancala yıyecek C• ıı.ka müstah 'emi olmryan esnaflık 

lanlar mahdut bir dereceye inmek 

1 

da yapmadığı lçin bir ceziı.i.yete 
tedir. İşte bunlar mutlak surette kayıtlı bulunmryan vatandaşlar da 
beledi.ye doktorlarına müracaatla vardır. Bunlar mütekaitler, irat -
buradan bir rapor almalr ve hun. lariyle geçin~n aileler gibi... Bur. 1 
lar francalalarıru mnıtakalarmdaki lar da vazh·etıerini nahive mü • 
fırınlardan t€mJn etmelidirler. dürliikleri ~asıtasiyle te;bit edip 
Böylelikle beletliye doktorları ver mesela belzdiye kooperatifinden 
diklel"i rapor miktarınca mıntaka- kahvelerini alabilirler .. 
larm.daki fırmın çıkarma.sı icap C• Bu akla en yakm ve pratik bir 
den francala miktarını tayin et - tedbir olsa gerektir. Yoksa rEsmi 
m!ş olacaklar ve her rapor sahibi ve hususi müesseselere dağıtıldık 
fra.ncalasnu kolaylıkla ve sıkmtr tan sonra geri kal::ın kahveyi kah. 
çekmeden elde edebil<::cektir. Ay- ve satıcrlarma vı;rmek demek 
nca. rrrm sahipleri birer defter kahvelerin saklanrp birkaç misli 
tutarak, francala. verdikleri kim • flM1a; bir müdd<:>t sonra sRtılmıHıt 
"'"'"" ıı.ı ;ı,:,uın:eı ıtı.ı vt:ı . auı ~eı:ını l ueıneK oıaca.H. HI • 
yazmalıdırlar. Yani demek istivoruz ki. kahve 
Diğer l:rir mütaı-e~ da şu ol::ı.b'. sattczlarına. bakkallara kahve sat 

.llT: Doktorların wrdiklcri rapor· tırmamaltdrr. 
~~~~~~~~----~-------~ 

Vels diyor ki 
(Ba§ t:ırafı 1 ncide) 

Berlinde yapılan beyanat hakkında 
da S'Jmner Vels şöyle demiştir: 

POLiSTE: 

de fiili harekette bulunmama!< şarti. 
le serbest bırakılan general Vedlllac 
ile· diğer bazı generallerin kumanda 
ettiklerini söylemlştir. General Petlt 
mUtt<?fiklerlu hiçbir surette ne Fran
sızlarla ne de Sur1yelilerle görUşmek 
arzusunda o,madıklarma işaret ederk 

GE.."i"ERAL DENTZ TERFl ET:rt Amerikalılara, tehdit telakki ettik-

Cszalandırı~an 
esnaf 

dem~tir ki: 
- Suriyedekl Almanları koğmak 

ve "diğerlerinin ~1m'esine mani olmak 
lçln Suriyeyi !.stl!Aya karar ~erdik. 
Yalnız Almanlarla harp ediyoruz ve ni 

'.ere 'kadar nerede Alman bula-
· K, orada onlarla harbe devam 

ede<:eğiZ. İngiliz ve hUr Fransız kuv. 
vetleri.nin Suriyeye girmesi, Fransada 

Vişi, 14 ( A .A.) _ Harbiye na. leri sözler hiçbir tesir yapmaz ... 
zırınm teklifi ile, Mareşal Peten, tngiltereye kaçak eşya götilre!l her 
Suriye ve Lübnan yüksek komi- vapurun batırılacağı hakkındaki telı. 
seri ve bu arazideki Fransız kıta.. dide dair Sumner Vı.ıls, Robin Muru."l 
lan başkumandanı Korgenaral harp mm.takasından çok uzakta bulun 
Dentz'e Orgen erallik rüttesini ı duğunu ve Amerikan kanunları .tara. 
vermiştir. fnıdan menedilmiş bulunan crntıadan 

Londra, H (A.A.) - Röyter ajan- biçibirini hamil bulunmadığı gibi A. 
smm şimdi Mercayumun ilerliyen !n. merlka tarafından kaçak addedilen 
giliz kuvvetlen nezdindeki hususi mu- hiçbir hamule de taşımadığını ve arn
habirl bildiriyor: "Kan döltülmemesi ı' barlarındaki malların hiçbirinin harp 
için İr.gilizler tarafından sarfedilen mmtakasındaki limanlardan herangl 
biitün gayt"etler& rağmen salı gtinil I birine götürülmekte olmadığını söyle- ı 
Metul13 bölgesinde Fransızların muka ı miştir. 

Emniyet altıncı şube memur. 
ları dün Fatihte yaptıkları kont. 
roller sırasında Malta Garşısmda 
Saidin fırınındaki ekmeklerle 
İbrahim paşa caddesinde İsmail 
Şişmanın ekmekleri arasında 
gösteriş ve renk fübariyle fark 
görülmüştür. 

Her iki fırmdan da birer nü. 
mune alınarak tahlilhancye gön. 
derilmişti r. 

Bundan başka son yirmi dört 
saat zarfında 8 .ıamal, 10 şoför, 
35 esnaf ile tramvaylardan atla_ 
yan 12 kişi cezalara çarpılmıştır. 

B ir haftada 
lngilteıe 
üzerinde 

14 tayyare 
düşürüldü 

Londra, 15 (A. A.) - Bugıiıı 

şafakla biten llafta içinde İngilte .. 
renin üzerinde ve ci;varrnda 7 sı 
evvelki akşam olmak üzere 14 dü..~ 
man tayyaresi dü::ıürülmti!?tür. AY 
ni müddet zarfında İngiltere üze· 
rinde yalnız bir İngiliz tayyaresi 
kaybolmuştur. 

Yunanistan 
Kendısin; Bulgaristan·a 

harp halinde telakki 
edıyor 

Londra, 14 (A. A .> - Ege a.. 
jansının bir tebliğine göre. Yu· 
nan topraklarını istiıa ve işgal 
ve Yunan halkına ş i d d e t 
ve barbarlık gcsterdiğinden beri. 
Yunanistan ile Bulgaristan ar3" 
sında harp hali mevcuttur. 

Anadoluya göç 
Hıilı:fımet tarafından Anadoluyıı 

ı:akillerini isteyip de 15 nisa.n_ıı 
kadar beyanname V'eren fakat bl" 
la.hare muhtelif mazeretleri çıktı• 
ğmdan bilhaaöa çocuklarının nıelt• 
tep vaziyeti, hastalık gibi mücbir 
sebeplede hareket edemiyenler ' 
den şimdi gitmek istiyenlerin ksY 
makamlar tarafmdaıı tesbiti yarııı 
akşama kadar ikmal olunacaktır. 
Kaymakamlıklar, bu hususta ysl• 
nız vaki olan müra.caa.tla:rı tesbit 
ile kalmayıp ayni zamanda ewel
ce müracaat yapmış olanlara zabl' 
ta vasrtlsile tekrar gidip gi.trni • 
yeceklerini sordurmaktadır. gıı 
son tesbit işin.den sonra artık hCI"' 

hangi şekilde olursa olsun müt11 • 
caat kabul olunmıyacaktrr. 

Yarmdan sonra isimleri ka~e; 
dilmiş olan !stanbullulann DevlC 
Demiryolları ve den:iz yollari1~ ~ 

: . ..ı.1 
raber muhtelif postalara taltSıa'" 

v~- katarlarlyle küçük ~~1°' 
halinda evvelce gidecelde·rini b ' 
yannamelerinde bildirdikleri mııı• 
takalara sevkolunacaklardır. 

Mucize 
buna derler 

200 metre derinliğinde 
bir uçuruma yuvarları~~ 
otomobil içindeki beş kt5

1 

Parçalanan otomobilin 
ıçmde sa pasağlam 

bulundu 
Gerededen bildirildiğine göre, kIZI: 

hamam yolu Uzerınde fecl bir ototo 
l>ll kazası olmuş içinde beş yolcu tııl' 

1 lunan bir otomobil 200 metre yUksel'' 
llkte uçurumdan aşağı yuvarlan:ıJllıf' 
t1r. ~.e 

Mahcndis Nevzat, Bahri Et"san 
ıı•' iki luzı ile Mühendis Kutsi Kızılctı 

1 

ve şimall Afrikada çok bUyUk aklr. 
ler yapacaktır. Veygandın mütareke 

Bağdat, 15 (A, A.) - İngilte- şartları çerçevesini aşan bir harekette 
r e hariciye nazırı Eden İrak har'. bulunmıyacağı tahmin edilmektedir. 
ciye nezaretine bir mesaj gönde· ı Amiral Darlan Fransız donanması.r
rereıi. !ngilterenin İrakm istikta - dan müzaheret göremiyeceğini biliyor. 
line riayet etmek niyetinde oldtı• çünka doıvmına murettebatını.n ylizdc 
ğu hakkında tem.inat venni.ş ve altmışı Bfütanyalıdrr. Bri.itanyalılar 
tra.knı refahmI temin edebHecek da dahi, milli his kuvvetli vo Almanla 
bütiln tedbiı-lerin alınmaıır ve. ya- ra karşı duyulan kin, derlndlr. Şayet 
bancr bir mütecavize kaNit İrakm Darlan donanmaya hücum emri verir 
müdafaa edilme.si hususlarında İn ııe bi.!"çok Fransız harp gemileri İllgi. 
gilterenin i.'}birliği y:ıpmağa hazlr Uzlere iltihak edecektir. 

vemetı ile karşılaştık. Fransızların Vels, yolcularla mürettebattan dört. 
çabuk teslim olacaklarını ümit ederek te üçünün ölmüş olması ihtimali bu
harekAta başltyan Avustralya piyade. lunduğunu beyan ederek Amerikanın 
si şimdi oldukça emin bir düşman ! ttalyadakl bliytik elçisi Filipten ald·_ 
karşısında bulunmaktadtr. Kölari ir. ' ğr bir telgrafta Robin M:urdan kurta
tikametlndekl mitralyöz ve havan to. , rılanlaı:ın !talyaya muvasalat cttll\.,. 
pu yuvaları hAlA mukavemet etmekte- ri hakkındaki he.beMn kıı.tl surette 
dir. Kaim ~tihkAmr elimizde bulun. tekzip edilmekte .olduğunu ilA:. e et
maktadrr. 

Kudüs, 14 (A.A.) - İngiliz fi. 
losu namına beyanatta bulunma -
ğa memur şahsiyete göre, lngi!iz 
donanması Saydanın cenubunda 
sahil boyunca, muhar ebe vermek_ 
te olan krtalara kıymetli yardım • 
larda bulunmaktadır. 

mi§tir. ___ o, _ _ _ _ 

Dö Gol 
taraftarları 

BİR KIZ OTOMOBİL 
ALTINDA KALDI 

Dün akı:ıam Beyoğlunda İstik. 
1~1 caddesinde bir ctomobil ka. 
' -· olmus ve Yeniç~ıda Scnt 

. ı' wan hanında 4 numara<la o. 
• <.n Agavni k a r ş ı kat 

C: rıma ge~erken şoför Hüseyin 
Akdağm 2221 numaralı otomo. 
bili~iıı altında kalmıştır. 

1 ..,..,. 11i muhtelif yerlerinden 
yara·a·ıxnış. hemen beyoğlu has. 

mama. "'idcrlerken otomobilleri ~~ 
deden ;O kilometre mesafede ke.51' · 

'il!' bir v~rajda uçurumdan a::,ı:ı.ğt yU' 
1 lanmıştJr. Yalnız şoför an1 b;r bareııt, 

le ken;'lisinl kuttarmıştır. Fakat ~ 
ıııV' eular takla ata ata. aşağı !.nen oto 

bilin içinde kalnı.rşlardır. 11 
Nihayet otomobil ters bir vaziyet,, 

kayalardan birine takllm1ş ve dil~ 
. muştur. Otomobilde bUlunan beş\~ol~ 
1 mucize ka b!.linden muhakkak bıt 

lümd<?n kurtulm~ar'dır. olduğunu bildirmiştir. · 

ingilterede yedek 
pUoUar 

Şimdiye ka dar 900 
Alman tayyaresi 

düşürdüler 
Londra., 1 5 (.\ . ı\. - l.ııgiliz ha 

va ne;;a.reti istihbarat bürosunun 
bildirdiğine göre harpten evvel 
~ zamanlarında pilotlu'k talimi 
görmüş ola."l İngiliz hava kuvvetle 
ri yedek pilotlan şimdiyP. kadar 
İngiltere üzerinde 900 den fazla 
Alman tayyaresi düşürmüslerdiı. 
Bu miktar, İngiltercdeki müdafaa 
teşkilatı taraimdan düşürülen tay 
ya.relerL11 dörtte biridir. Gece av. 
cılan. bl hass& dikkate değ-e.r mu. 
vaffakıyetıer elde etmişleı-<Ur. Bun 
lar arl!-"rnda Middlesix filosu dü~· 
mannı 30 dan fazla gece akmcısmı 
~~ 

Nankin hukomet . . 
re ısı 

Dang - Şing - Vey 
T qkyoya gidiyor 

Vişi hükfımetinin emrin<leki su 
Qay ve askerleı-den İngili.zlerin ta
rafına geçenler mühim bir mikta. 
rı bulmaktadır. ,Merkez kısm•nda 
M:erciyamu zapteden kuvvetler, 
şimdi iki kola ayrılmı~lardır. Bi _ 
r inci kol şima.ligarbi istikametin: 

Tokyo, H (A.A.) - Naİık!ng bU· de. NolatJ.ye köyUne doğru, ikinci 
htl.k1l.metln!n reisi Vanr.- '}lng·Vei 17 kol ise, şimaliı:ıarkl istikametinde 
hazjt"anda Tokyoya muvasalat edecek- Hatbaya doğru ilerlemektedir .. 
tır. Rt:smen bildirildiğine göre, Veng !kinci kolun llerl hareketi Dur. 
Ş!ng·Vl•l Japon milletinin resmi mlsa• l kud'da yıkılan bir köprü yüzün<len 
firi olacak .e geceyi mümtaz şahsi· ı gecikmektedir. 
yetlerı.., misafiretine tahsis . edilen Londra, H (A.A.) - İr.,;iliz tayyn
Akaaaka §'atosunda geçirecektir. St! • releri 6 Haziranda Beyrut uzerine 
bık prens dö Gallcs ve şimdi:<! dil!• meali aşağıda yazılı beyanr.ameler at· 
Vlndsoı: Japonyayı ziyeret ettiği za· mı~lô:ırciır. 

F ransada venid~n 
ağır oezalar ver,ldı 

Vi~i, 14 ( A.A.) - Vişi civa
rında G:ınnat'da kurulmuş hulu. 
nan yü:k2ek asker! divan 12 ve 
13 haziran tarihli cds~lerinde 
Dö Gol taraftarı bazı kimseler 
hakkında yeniden idam, müeb
bed kürek ve hapis ce.zaları ver. 
miştir. Mahkumlar ayrmı para 
ceı.alarm'.i da çarpılmwardır. 
.Maznunlardan ikisi beraet et
miştir. 

man bu ~atoda ikamet etm!ştır. İhtar! İ!lgiliz tayyareleri sabah sa· 
Vang·Ştnr-Vei 18 Hazirandl} !mpe.· 

1 
at üçte B0 rrutu bombardıman ed"· giliz tayyareleri Beyrut üzerinde gö· 

rator ve imparatoriçe tarafından ka· ceklerdlr. Kurmay kararglı.hı, petrol zükmtlşler ve beyamıamelerde zikre. 
bul edilecek. -.aynı gUnde D~refine bir d"pr>hrı. sair askeri hedefler bombıu•· dilen hedefleri bomb~rdlman etmı~
öğle ziyafeti verilecektir. Bundan son· dıman edilecektir. Arapların buralar- lerd!r. 

Bu ihtar sayeslncie siviller arasında. 
fazl;ı. zayiat olmadığı zannedilmekte· 
clil;. 

ra Vaııg-Şin!'.'.Veia Tokyada bulundu· da bulunmamaları için evvelden haber 
ğu müddet zarfında Çin bUyUk elçll!. verdiyoruz ... 
ğinde ika.met edecektir. 1 9 Haziran saba.hı ta.ı:ıı sa.at üçte 4-

tahanesine kaldırılmıştır. Şoför e· azı· ve TrabluS 
) ak:ılvunıştır. l ıng 

BALYE ALTINDA KALAN 
:MüSTAlIDEM bombalandı 

rvfr...hmutpaşada 242 numaralı 
Arifin manıi:fatura mağazasında Kahire, 15 (A.A.> - (:Q.B.SC·) 
b:r ka.za olmuş, Dükkana. yeni f Dün neıredllen resmi tebli~ gor 
g~~irılen ~allar ipl_e i;is~ kata. çe. I perşembe gece$i Bingazi Umanı JJ~ 
kılırken bır balyenm rpı kopmuş_ 1 surette bombardıman edilmiştir. (1gt 
tur. Balye dükkan müstahdernle. r bin tonluk iki gemlye tam ısatıetıt>f 
rinden Leon'un üzerine dü.şmüş. I kaydedilmiştir. Şiddetli in!Ulı.klar '1: 
t .. ... • ..ıı. 
ur. muş v-:ı çok mühim hasar ika ea...-
Leon ağır balyenin altmda e. ur 

zilmi.ş baygın ~ir halde Şişli 1 ~rablus ıımanına da ~ bit il~ 
Etfal hastahanesıne kaldırılmış· cum yapılmı§trr. Şelırin ı.ıark . ve t9 
tır. kısımlarındaki tµna.Iarda büyWr ~ 
SAMATYADA BİR EV YANDİ gmlar çıkarılmıştır. 

Samatyada, Hacıkadın cadde. ·~ 
sinde 76 • 78 numaralı evde dün , ait olduğu anlaşılan evde , at~~ 
gece bir yangın çıkmış ve ev ta. , üst kattaki m angaldan sıçra) " 
m2lllen yandıktan ronra söndü. bir kıvılcım yüzünden çıktığı '~ 
rülmtiştür. evin ~..gortalı olduğu a.nlaşı~. 

Ü.mmü:b.an ad,ında b~ kad:ma. 1 tır. Zabıta Wıkikata bagla.tJBV"' 
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15 BAZtB..A.N-»ll 

Gidiş o gidiş değil 
SIU'iyedeld harekat hakkında 

gelea haberlerden öğrendiğimize 

göre, müttefikler Şamı ihata et -
mlşler, saJıil boyunda ilerliyen 
kunetler Beyruta ya.kl&.)mı~lar _ 
dll'. Blr tarattan da, ka.ıı dökilbne. 
Bine mini olmak için Vişl kuman
daııfarile müzakereler olu)onnuş. 

"Kan dökmemek için müzakc • 
re ..• " cidden se\inilccek bir ha • 
her bu. Fakat bundan mösbet bir 
11ctJce alınıp almamıyaeağı biline. 
met:. V c esasen, savaşın slklet 
merkezi, o mmtaka değildir. Son 
ı.m:, ne zemzemekcr, vakur ,-e ce. 
sur akan sahillerde, ne de blnbir 
ı ık oyunlan içinde, sommz uzayan 

ç.ollerde oynanaoo.ktrr. 
Harp ba.'.1'ka Ulkelcrde blt.eook, 

fakat neticeye kadar da, bJr t.akım 
gitna.hsız mllcltlerin ba.5mı yiye -
eek, bi~-0k güzel dtinya lcö~eleri 

)'akıhp yıkılacaktır. Tc' ekkeli de. 
rnemi ler; kurunun yanında yaş da 
~~nar!" 

Bu hakikat, dünyanın üzerine 
t;'C.. ten kabusun (}Cbşefü harbin (lı. 

ınr.d::ı lu:.!anl!Ln bile kqr!:utmu~t ır; 
harp ('epbelerine uzak, yakın, de. 
nlza§ln, bemudut millet fer bile 
e"QnJyet tedbirhm alma)a mcc _ 
b?ar oluyorlar. Ve bu tedbirleri 
~ünden güne artırıyorlar. Büfiin 
ttıUlet ~ili\hlanıyor, halk i.istündc 

:ıah taşıyor, c'indo tUlek 'c boru 
ba bulunduruyor, 

1820 yılmdaydı. l\lora lhtnıili, 

lstanbulda fena akisler bırakmış, 
halk ,ldeta paniğe tutulmuştu. Hal 
kın Asabı gerllml bir haldeydi. 
U:ındau başka şehirde düzensizlik 
de \ardı. 

Büyi:''" Türk ilimi Ahmet CC\' • 

det Pap., tehrin o de\irdekl hall
nf anlatırken, ır;unları y&ZJYor: 
''hıtl~·ari bir tedbir almak Uıere 
''"'"elcc bütün memurların belle _ 
'.ine bir hançer tclmıalan emrolun 
... ":>~, ~.1&11 ı:ı.1 ;:uı cı:•1' ~ çu~ııld>S•n 
6~ tıu t.eclbirier kifl görülmedi. 
"d 'aza.mm, şeyhlslimrn, ka~ke. 

rin, bUtün hocalarm, BsbıAli me -
rn Iannm resmi layafctlcrirJ hı. 
l'alop yalnız biniş gi~ip, çatal sa • 

ilk sannalan, bellerinde hançer -

terden b&§ka birer çift pi§to\", en'. 
am kese81, pala \'eya kbç t&§mıa. 
lan tcnblh edildi." 

Şap! zade tarihinde de bu bab • 
&e telllali etlen satırlar vardı.r ve e. 
ll&SCn Cevdet Paşa da ondan al _ 
mıştrr. Bir kaç sahr da ŞaııJ zade. 
den o""uyalon: 

"Hocalann ıurtlannda bol yenli 

kürk, ba.41larmda çatal sank, belle. 
rinde tabanca, hançer \'e kılıt ol. 
duğu halde alma Mlma gezmeleri 
temal:'B.ya değer bir ahne idi. 
Halk da biraz sonra onlan takli • 
de giri~ti. Herkes seferi kıyafete 
glrdl .. Bu arada birtakım gen!: ço. 
cukların, tacir ,.e bezirga.., evlidı. 
nın altışar arşın !:Uhadan ince işt, 

lemcli ~harlar, sırmalı fermene. 
fer (1 ), belde ,.c başta lihurl l)al. 

lar, ~ümüşlü ı;ilahlarla - henüz hi. 
tan ameliyesi yapılmış çocuklar gi 
bi _ birer elleriyle şallarını kaldıra

rak sokaklıırda dolaşt."o<lan görü • 
türdü. Zcnı;:"lnlerdcn, büyük rüt -
be \<l mcı:;net f!.ahibi olanlardan bir 
krsmı abanoz parçası \C fahri oy. 
ma..'iı hançer kabzası yaptınp iize.r 
!erine ehnas, ynkut., zümriitıer diz 
diriyorlar, ,.e bu uğurda biner, bin 
beşer yüzer lira harcıyorlardı. 

"Bu ~llahşörl~rln talim ma.ksa. 
dile yaptıklan oyunlar da gülün(. 
tü. Sadrazam başta olmak üzere 
de,·lct ricali Dabıiılidekl kum mey 
danında atlara binip dola.~ıyorlar, 

asılı kec;elere kılıç ı;alhyorlar, gürz 
,.e mızrak hünerleri gösteriyorlar. 

dı." 

İstanbul böyle hazırlanırken. 

Hora ihtilill Oiiy:ümU~, mukadder 
akıbet olmu!ii, hazırlanmanın bir 
faydaıııt olmamıştn •• 

Bugün, dün~·a millet lerlnfn ha. 
zırlanışlarilf', bldm Mora thtllill -
ne karşı hazırlanmamn &1'811mda 
bir benzerllk \&r. Var ama, bizim. 
ki gibi gülünç değil ..• Burada, yal. 
nrz tarihin t<>kerriir ettiğini ~örü 

voroı:. Yoksa ha7Jrhk o hazırhk, 
gtiUş o gidi"' değil ••• 

Bu gidiş arbede cuyane gidif ! 

LAEDSJ! 

(1) Harçla işlenmi§ dar, yu~ 
lak yenli yelek. 

Çocuk ruhiyatı 

flülgacı~ocuklar 
Yazan: HALiS OZGO 

R A B E it - Abim 1)0llli9r 

1 --•--..._ ..... ________ .._ __ ...... .._. __________________ ......... _..~--

1 Askeri Tedkikler 

Paraşütçüler 
Nasıl yetiştiriliyorlar? 

İnsanlar, gökyUzUne yilkselmeye 
muvaffak olduktan sonra lhtlmalkl 
bu bUyük zaferin verdiği sarhoşluk 

araıımda, yere inmek çarelerini uzun 
müdde~ ihmal ettiler. Onlan alıp gök· 
yUzUne ucuran tayyare, motörllnUn 
bozulması, pervaneeinln kopma.ar gibi 
tesadüfün çıkarac~ğı tehlikeler esns. 
smda korkunç bir sukuta ve içindeki· 
ler tecı bir ölüme maruz bulunuyor-
lardı. 

Sen~ler geçti ve nihayet, tayyare 
lle gökyüzllne çıkan insanlar, yere 
inmek için tayyareden başka bir va. 
111ta daha bulmaya muvaffak oldular. 
Bu itibarla, paraoUt, tayyareye na~· 
ran çok yenld!r •ve bilhassa tekamU· 
lünü ıuıcak ııon senelerde kazanabil• 
miştir. 
Bu~ünkU harpte paraşütçU\erln bü· 

yük bir rol oynadıklarmı görüyoruz. 
Tayyareden paraşütle bir dU§man a· 
razisinc yapılan asker indirme hart'• 
keti her ne kadar daima muvaffak!· 
yetıe neticeleniyorsa bir teşebbUs nok· 
tai nazarından bu hareketin askeri 
ehemmiyeti olduğu muhakkaktır. Ka. 
raya indirilen paraşütçülerin muvaf· 
fakly.atleri, evvel!, çok miktarda ol· 
maalnna, sonra arazinin para§titçil 
faaliyetine müsait bulunmasına ve nı. 
ha.yet karşı tarafın onları imha ede· 
miyecek kadar zayıf oımasma ba~lı· 
dır. Bu fena şerait mevcut bulundu. 
ğu zaman parll§ütçUnlln muvaffak ol· 
ması kolaylR§Jr Ye taarruza uğrayan 
memleket aleyhine bir rol oynaması 
mtlmkün olur. 

Bununla beraber, bu harpte, Al· 
ma.nların paraşüt kıtaları ne büyük 
muva.ffaklyeUer kazandıktan iddia 
olunamaz. Almanya, Uk pal'ft§üt kıta
larmı Hollanda hareki.tında kullandı. 
KUçWc bir millet iddialarına rağmen 

memkkt:tlerinl canla bafl"- müdafaa 
için \larpışrnayı göze alan Hollandalı· 
la.r Alman para.şUtçUlerlne bUyllk za· 
yiat v~rdlrdller. Halbuki, dtlz bir mem 
leket olan Hollanda, para~Utçillerln 

gerek Y,ere inmet rlr gerek 1>irleŞtrek 
toplu harekA.ta. geçmeleri için en m 
salt bir yerdi. Zira, parq1)tçtıterln 
muvattuklyeU için, evvel&, &nzaııız 

blr ye.."C kolaylıkla ve tehlikeal.zce in· 
mek, .ı.ıonra da, toplu bir halde çarpı· 
;ıabllmek üzere birbirlerini balmak JA. 
zımdrr. 

Bunun için, parqUtçülerln yeti§U· 
rilmeslnde en fazla dikkat edilen nok· 

rasınjaı::. lstiyenin gönUUU yazılabile· 

<:eğini na.n ettiği zaman henüz pek 
gerilerde değildir. Buna. rağmen, bu. 
gün Amerikan ordl18unda yüzlerce pa· 
ra§U!çU kıtaıan bulunmaktadır. 

Paraşütçü olacak gençler 21 ile 32 
yaş arasındakilerden lntllıap olunuyor. 
Bunların, aynı zamanda, gayet sıh· 

hat!f. :teki ve bcklr olmaları da lAzım 
gelmektedir. 

Paraşütçülerin, her hangi bir tay. 
yareci<ien daha fazla, parqütle atla· 
ma tecrübesi yapmalan icap ediyor. 
Zira, tayyareciler, paraşütle atlama· 
nın us.ılUnü öğ'rendikten ve bir ikl tec 
rübe yaptıktan sonra, bunu dalma 
tekrara lüzum görmezler, "icabında 

yapmaya mecbur kalacağımız bir oe
yi niçin daima ve lüzum yoktan tek· 
rar edelim,. diye dUşünUrler 

Hakikaten, bir tayyareci, mecbur 
kaldı ve tehlikeyi pek yakında gör
düğü zaman, kendisini bo§luğa atar 
ve arkaamdaki para,eUtU açılarak, ye. 
re inmeye başlar. Bu, icap ettiği za· 
man, yapılmam zarurl olan bir hare· 
ket Ur. 

ParaştitçUler ise, daima paraşütle 

a.tıanıa tecrübeleri yaparak kcndılerı. 
ni bu işe alqıtırmaya ve her seferinde 
gôk boşluğuna atılmayı kendilerine 
biraz daha alışık bir iş yarımaya. çalı· 
şırlar. 

Bir tayyareci Ue bir parqtitçtinUn 
atlamaları arasında da fark vardır. 

Umumiyetle, tayyarecU.er 500 - 600 
metreden daha alçaktan atlamayı 

tehlikeli sayarlar. Zira, bu kadar ya· 
km mı:.:safeden, yere ininceye kadar 
parB§UtUn açılmaması tehlikesi vardrı 
Haıbu1u paraşUtçU l§tc bu tehlikeye 

kar§ı kendisini atmak mecburiyetin. 
dedir. Yere ne kadar yakın bir mea· 
teden atılırsa kendisi için ba§ka bir 
noktadan o kadar iyidir: Zira, tayya· 
reden atlayıp yere ininceye kadar u. 
zun bir mesa.!e katedecek oluraa bu 
müddet zarfında, dti§man tarafın tü· 
fek veya mitralyöz ateşinin isabet 
ihtimali fa.Zladır. Onun için. parqUt· 
eliler Uinum~·cUc 50 - too, metffilen 
aUamayrterclh ederler. Havar atıı. 
diklaı1 nôlrta ne ıneeekleri )"81' ara· 
8Jl1da geçecek zaman .kıaa olae&#ı için 
dO§maıı ateflne kerıdil61'1Dl o ıWıbette 
daha az maruz bırakmış olacaklardır. 
~ metreden aUayan bir kimse, 

pal'B§UtsUz olarak yere 8,5 aa.nlyede 
dll§er. Par&§UtçWerin arkaaında biri 
esas, dl.ğeri yedek olmak üzere iki 

talardan biri, onların tayyareden •Y• paraşüt vardır. Bo§luğa aWdıktan 
ni zamanda atlamasmı ve yere milin· 1,5 saniye sonra, gizil bir dUğme va· 
~iln olduğu kadar hep beraber ve ay· eıtaslyle para.şut kendi kendine açı
ni zamanda inmesini öğrenmeleridir. ıu. Eğer bir bozukluk olur da bu oto· 

Par&§Utle atlamak şUpheıılz ki, her matlk parıı.şUt açılmazsa slzin derhal 
ta.yyarecinln bilmesi lAzım gelen btr yedek paraşütün dUğmeaine dokun 
oeydir. Tehllke A.nmda, tayyareııint manız ve onu açmanız lA.zımdır ki bu 
değilse bil4'1 hiç olmazsa kendiBlnl da 4 ııanfye ister. 
kurtarmak için, paraşüt bir tayyare. Düğ?Aeyi harekete getirdikten ya. 

• j • cinin 4!n eon çareııi ve hayatı mevzuu nm saniye sonra para§Ut açılır. Bu 
behlıı olduğıı içln en luymeUl ııllAlıı· hesapla, evvela. 1,5 saniye eııaıı para• 

Bu tipten olan bir çocuk üç yeti uzun sürmüyor, yorgunluğa dır. Fakat, dil§man araziııuıe paraşüt. eUtün açılmaııını beklemEık'le. sonra 
Ya§mdanberi tam rnanasiyle faz!a elverişli olduğundan uzun ıe lni;> harekAtta bulunmayı kendisi· 4,5 saniye de yedek paraşütün açıl· 
farazi bir diyarda yaşıyor; kafa.. ve devamlı bir cehitte bulunamr ne vazife olarak kabul eden askerle· ması ıle geçtiğine göre, yere dllşme
fılnda yarattığı bir memleketin yor kuvvetten rA,buk kesili. - rln bilmeleri 1Azım gelen daha birçok nlz !çın 2,5 saniye ylnl 70 - 80 met· 
h_udutlarıru çı'zı"-'or, burada sı"ua- ' ~ yor. 

J .J Bu gibi zatn(\nlarda çocuk da]gm şeyler vard!I' kf, bunlan parqüUe at- re kalmıştır. Eğer paraşüt açıbnıya· 
ısı, içtimai teşkilatlar yapıyor. bir durum alıyor, etrafında olup !ayan her hangi bir tayyareclden ayı· cak olursa 2,5 saniye ııonra ölllnU• 
~cmleketin iç ve dış emniyetleri. bitenlere karşı alakasızhk gös • ran ve (paraı.UtçU) ismini nlmalarma randevunuz var demektir. Fakat pa.. 
rıı korumağa elveri. li bir ordu teriyor, sorulan suallere düşün· sebep olan ba§lıca husueiyetleri. bu ra.şUt açılırsa yavq yavaı: inmeye 
rneydan getiriyor. Çocuğun bil- ed • ..ı t · bllgil~rle yetl§Urllm!f olınalandJ:r. tıe.olarsmız ve 40 - ~ saniye eon~ 
t~n zamanı, gece ve gündüz bü. m en u:ıu, ora saçma sapan lbır 
t~n düşünceleri bu diyara hasre- şekilde cevap veriyor, herşey İngiltere ile Amerika, aııkerl tay- yere ayak basarsanız. 
dibniştir. Bu memlekette ika. her ke.s bütün manzara ve güzel- yare tnşaamda, Almanya.dan çok eon. Tayyareden atlayan btr parqUtçU. 
met eden her ailenin üç çocuğu likler çirkinleşiyor, nıhunda bil ra bB§Iamış olmalarma rağmen, son yere ayak bastığı zaman, yalnız yük· 

':ardır; bunlardan ikisi erkek, bi- tün aleme mütetveccih bir nef • senelerde, hattA eon aylarda dlyeblll· sekten inml§ değil, ayni zamanda, gt 
rı kızdır. Kızların rolü gürbüz ret ve istikrah yükseliyor. Yolda rız, çok bUytlk muvattakiyeUer elde den b1• şeyden atlamış bir kimae va. 
"' k ki v sokak'arda yalnız kaldım -~ etmekte ve bu husustaki gayretlerini zlyeti:ı.!cdir. Zira par&§Ut, gerek rüz "'ı r e · erle evlenerek orduya sag. ' • ,... Yc::nıe 
~1. sıhhatli, kuvvetli asker ye- kendi kendine konuşuyor, ve bu de gttCkçe arttırmaktadırlar. Harbin glrm tesiriyle, gerek tayyareden a· 
lıstirmektir. Sokakta yürürken hale başkalarmm şahit olmasma ba§ında İngilterenln Almanyaya nlıı· tıldığı :;:amı:.:ı 8idtğı hızla, blr 1.stlka. 
~uk hiç bir şey duymayan, onların vakıf olmalarına da. hiç betle ancak 1/3 miktarın.da tayyaresi metc rlc~a ı;lder. Onun için, para 
k ehemmı . .,,et vermı"yor vardı. 'D. • ...n .. bu rakamı n·-'tan A- . şütle yere inen bir kimle, saatte 

entlisine söylenen kelimeleri i. .J •• ....... - ... u .._ 

t Çocuk dha pek 1r1;...ıa. y1aam ha •ft•" .. - çıı.-•• olarak kabul edebi· 15 - :?O kilometre ııilraUe giden bir ı miyen, tam manasiyle bambaş- ...... ~...... ....,.. • 3 -· ......_ 

ka bır alemde y~ıyan hülyacı dan itibaren edebiyata karşı bü_ liriz. önUınUzdekl aylarda ı.e mUsa· otoın~blldçn atlamış büieine benzer. 
b r varlıktır. yük bir alaka gösteriyor, roman· vat ve gelecek aeııelerde tefevvuk de. Parıı:ıütçUnün vazltelli, tayyareden 

Co w • nk" af 1 h"k" l w k recesine çıkacağı muhakkaktır. atladıktan sonra kendielnl bu büyük 
. cugun bedenı i ış ma ge. ar 1 aye er yazmaga oyuluyor şemBif1?Blnin keyfine bırakmak değil· 
lınce normal de;:pldir. Yaıııtlarm- kendisine mahsus bam başka, Ge~k İngiltere, gerek Amerika, dir. Bil1kis, kendiainin onu idare et. 
dan geç yürümıye başlamıştır, orrijinal bir dünya yaratıyor. Bu.. tayyare ile beraber tayyareci de ye· 
be ı la b arada Para•Utçtiler meal IA.zımdır. Bir paraşUt yelken gi· nzi soluktur.. Bu vaziyetten en. rada da başka başka ırka men. tlştlr yor r ve u ~ 
d.şeye düşen ebeveyninin zama- sup milletler vardır. de ı.ıuoaı edilmiyor. Hele Amerikada bl tda.re edilebilir. ParqUtçU, bagmm 
"' d · d t u ti Uril ı i in s rfolu· Uzerinaeki oemsiyenln iplerini istediği ••In a aldrklan tedbir sayesın e Bunlarda dünyam·..,;ı-1.:1er g;·"'ı par&§Ü ç ye ı.ı nıes ç a 
Ço k .. d .. f 'nk af u;u.a.AJ ~u nan gavr. et göze çarpacak derecededir. tarafa çekerek ona bir istikamet ve· 

cu gun en gune ena 1 ış • mu"cadele ediyorlar, hayat saha- bi · Y ln h lar gösteren bu kötü durumdan Amerikan harbiye nezaretl para. re ıır. a ız, avanm ve hava cere. 
kurtulmuştur. eım istiyorlar, diğerlerinin top • §Utçü yettıtlrilmek üz.ere aakerler a· yanlarmm tazyikl güpheslz ki bu 1§1 

Milşahede altına konulan ço _ rak bütünlüğüne ve istiklilleri- hayli zorlaştırır. 
cuırta yapılan araştırmalar 80 _ ne hürmet etmiyerek saldırıyor. =============.:.: Para.şUtçWere bUtUn bunlar evveıı 
llunda böbrek üstü guddeleri nor lar,galipler mağl~pları esaret al- ormanlarda 250 metre yüksekli- nazart olarak öğreWdikten sonra tat· 
lllal çalı~adıkl~ı; göıiilmı~. uy- ~n:o;:ir~~~~:.~üStemlekeler ku. ğine varan ağaçlara sık sık ras. bikata geçiliyor. Bir parqUtçU, bir 
gun tıbbı .teda~ ~le kısa bır za. j Bu dünyada da b .. yük .. .,....:ı.· 1 rulır. Her milletten ibu dünyada buçuk aylık nazart ders gördükten 
rtıanda iyıleşmıştir v ~ ~ır er olduğu gibi kendisine ait bir lisa- SOIU'& bu işin tatbikatına baflar ve 
Diğer bir çocukta da ayni ru- ;~~Wgı~·n~~dı~ BpeTlerce ~.: nı vardır, fakat yegane ve en mü para.şnue 1y1 bir şekilde auamasım 

hi karışıklıklara raslanıyor . Ken 1 _ .. . e~~ ço · hinı farkları bizimkilerden daha dllşe kalka nihayet öğ'renl.r. 
disi alıngan, hassas. merhametli, yük yüzlerce milyon nüfuslu şe. kolay ve sade olmalarıdır. Müptediler tçtn ilkatıama lrtUaı 
tnutidir, muıhayyilesi fazla in • -birler mevcuttur. Mesel~ bunlar- Nihayet bir mma.n geliyorki 500 metredir. Saatte 140 - ı~ kilo· 
k:f!af etmiştir. Bu da bütün za. ı dan bazılarının nufusu 452 mil. çocuk a.rtdc maddi alemden haki metre .süratıe giden bir tayyareden 
tbanmı tspanvada şato kurmak. yona yükseliyor. Ağaçlar da çok kat dünyasmdan büsbütün uzak- ı bu irtifada par&§UtçU ken.dlalni bo11u. 
la geçiriyor. ·Fa.kat ıilıni faali • yüksektirler. Yer yer kaplayan lqıyor. (Sonu 00/I') t& bırakır. 500 metre atlamak tçlD 

ANKARA HAYVANAT BAHÇE
SiNDE KOÇOK BiR DOLAŞMA 

Yazan: Sabih Alaçam 
Kliısik kitaplar, insanı hayvan. 

dan "n.8.tık" olma.k ile ayını-. 
Belki, bu tek sebepten doğan 

bir ya.km.lıkla, ben konuşmayan 
benzerlerimize karşı pek muha.b • 
betliyimd.ir. • 

Onun için, Ankaraya gider git • 
mez, ilk işim Orman Çiftliğindeki 
hayvanat bahçesini gömıek oldu. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, 
burası hakkında: 

- Bu, bir başlangıçtır, mü.kem. 
meli ıçin bir çekirdektir. 

diyor. Mütevazı bir i.zah ••• 
Bahçenin yinni dokuz kmmı var. 

Bunları, sıra ile gezelim: 

Evveli, yırtıcı kuşlarm, içi sunt 
kayalıklarla süslü ka.feıri göze çar. 
pıyor .. Ba.kmız, şahin keskin ba • 
ktıtlarile karşımızda. Az ötede, çay 
lik duruyor. Telin diğer bir Ucun
da da doğan ... Yerde, kocaman ko 
caman ciğer parçalan var. Üç ka.. 
fadar, ka.nnlannı doyurmll§, keyif 
çatıyorlar! 

Onların karşı sırasmda kartal 
ve akbabalar mevcut. Bunlar, kU. 
çillr: yırtıcı kuşlardan daha obur. 
Boyuna, yiyeceklerine saldınyor -
lar! Pençel.eri, kan içinde. Arada 
bir de seyircilere sert sert ba.kL 
yorlar! 

Yandaki ka!eete le§ akba.bela _ 
n görünüyor. 

İleriye doğru yürilyelim: 

Karşılıklı kafet5lerde kimJer yok 
kimler? İ§te çakallar! Ama her 

' nedense burada olumuyorlar! Ne.. 
rede onların, in8ana hqyet veren 
sesleri? İşte, bir ınrtlan ! pek hid.. 
detli dolqıyor. SeY,ircllel'0 k&r§ı, 
neredeyse atet püskürecek! 

Ya kurtlax? .Mütemadiyen kafes 
lere saldınyorlar. Belli ki gözleri 
kaçmakta. Bir dakika bile, durup 

dinleıı...miıorl!rı_.Bo~ kO§uyor, 

dönüyor, ;StÇnyoriar! Ya.vru1an da 
ents fjelr-i:tlıoflkf Ktlellelfn ara • 

lıkJarmdan klh içeriye girtyor, 

kAh dıpnya çıkıyorlar. Muhafız -
latdan birine tıonlum: 

- Bunlar ka.çmu mır 
- Hayır! 

- Niçin? 

- Anala.nndan, b8batarmdan 
aynlmazlar ! 

Maamafih, bu knmnda en ente _ 

resan 88.hn~ler tilki ka.rdeşlerin 
bulunduğu yenle geçiyor .. Bir mi. 
sal .. Tilkicik, diğer bir kafese ge -
çerek bir nesne aşırdı. Yavaşça ge 
ri döndü. Toprağı eşeledi. "malı 

mearuku" oraya yerleştirdi. Bunu 
miltea.klp, ganimetin Ustünil yine 
toprakla örtmeğe başl.adı. Arada 

mrada, mahfuz mahalle, burnu ile 
çeki düzen verlyonlu. Bu iş bittik. 
ten sonra, taze toprağın Ustüne 
ldlçük bir kabahat yaptı! Yanunda 
bulunan nüktedan bir zat, ne dese 
beğenirsiniz? 

- İşaret koydu! BllAJııra, ara. 
dığım, koku ile bulacak! 

Daha ileride ayı dayılar vardı! 
Bir tanesi pek kocaman. Uzunlu • 
ğu 2 metreden fazla. Azametle 

tehlikesiz bır irtifa olduğundan acemi 
par&§Utçn P.ğer parqüt kendi kendi· 
ne açılmıyacak olursa, yere ininceye 
kadar yedek par&§UtU harekete geU· 
recek kadar kAfl bir zaman bUlablllr. 

P&ra§ütle ilk atlama tecrilbelert 
yapanların lhtiaaalan çok meraklıdır. 
Bunlar tayyareden aptı kendilerini 
ilk defa olarak atacakları anda duy. 
duklan heyecanı hayatlarının hiç bir 
anında duymadıklarmı eöylemekte 
müttefiktirler. 

Bu heyecan anından kurtulup ken· 
düinl bo§l.uğ& bırakan parqütçUııQn 
bundan sonra duyduğu hia de, A.deta 
denize dU§mU§ gibi olmaktır. BUtUn 
vUcudUntızll kaplayan hava ve bunun 
içinde sukuttan huıl olan cereyan si· 
zi tatlı bir ürperme lle bqtan apfl
ya kadar sarar. Bu tatlı heyecan ve 
hlaler arumda toprağa kadar 1neD 
p&raftltçU hakikaten kısa takat llff" 
kine doyulmaz bir aeyahat J&PIDfl 
değll midir T DQnyada ba§ka hlç bir 
yolculuğun bu kadar kıııa fakat bu 
kadar zevkli oıacaıı d~Wemez. 

• • 

kurulmuş, ekmek dılimlerini atıg. 
tınyor. Daha küçükleri de, tora • 
manlarmı taklitle meşgul! Ne ya. 
zık ki bunlara bal ikram etmemiş. 
ler. Muhafızlara, böyle bir ikrama 
imkan olup o!:nadığmı sordum. Ga 
y.et sert bir tavırla: 

- Yasak! 
dedi .• 

Smuu gelmişken eöylfyeyim: 
Hayvanat bahçesinde fotoğraf çek 

mek de yasak. Halbuki, Avrupa 

ve Amerikadakl hayvanat bahçe • 
lerinde bu memnuiyet serisi yok. 
tur. Oralanla hem resim çeklJebL 
lir, hem de mese!A :tnaymunlar 
fındıkla beıılenir! 

Bu iki yasağın hlkmetini anlıya. 
madmı! 

Ayılarm karşJSinda. maymunla • 
nn kqa.neleri var •. Bunla.nian bir 
di§i pek komik! Salmcağma kurul_ 
muş, boyuna kolan vuruyor! Erke. 
ği de onu seyredip dunıyor. Maa
mafih, bir ara o da canbazlığa nL 
yctıendi. Bu sevdadan vazgeçince 
de yarışa heYeslendi. Artık, ka.n 
koca, kafesin içinde sonu gelmez 
bir kovalamaca oyununa başlarıu§ 
la.rdL 

Diğer bir maymun kafesine yak. 

laştnn. Bermutat menu olmasına 
rağmen, belki kit.ipliğe heveslidir, 
dilşlincesile maymunlardan birine 
elimdeki kurşun kalemini uzattnn. 
Bir kap!§ kaptı ki ben bile şaşala. 
dım! 

Sağ tarafta tavşan ve koboylar 
var. En güzelleri Ankara ta.vşan. 
lan •.. 

Soldaki kafeste pobolar görlinli 
yor. Sabit, derin bakI§lan ile hare 
ketsiz ve asil duruyorlar. 

Da.ha ileride bir velvele ki sor. 
mayın: Cins cins horozlar, tavuk -
lar •.. 

Sonra Ankara keçileri, karaca _ 
Jar. ceyJ&nJar geyikler ... 

Hele karacalar pek mun.Ls. Fa. 
k&t, ceylinlarm güzelliğine diye • 
eek yok' 

Maamafih, gür.ellik şa.mpiYoıl _ 

lan tavuslar •.. Hele erkeKI~rl, kuy 
nıldarmı yelpaze gibi açıp dolS§I • 
yorlar. Bu çapkınlar, tam bir ha .. 
:rem hayatı sürüyor. Hepsinin tam 
dört tane dfşjsi var! 

tter:idekJ havuzun içi ve keJ18.l'ı 
clvil clvil: Turnalar, leylekler, ye. 
ıil başlı ördekler hep orada ..• 

Bahçenin diğer bir k~i, her 
yerden daha gürültülü. Bir ıakırtı 
dır gidiyor. Bu kır senfonJsine, 
muhabbet kuglan eeflik etmekte; 
kanarya, saka, floryalar da tem. 
po tutmakta. 

Kafeslerinde pek üzülen hay • 
vanlanlan biri Ankara kedileri. 
Mütemadiyen miyavlayıp duruyor 
lar, ama feryatlarına kulak 88&D 

olmuyor. 

Maamafih, ba.hçenin bir yerin • 
den hazan mut.hiş sayhalar duyu • 
luyor. O zaman, herkes, bu 'kor • 
kunç niralarla sıçnyor. Hakları 
da yok değil! Zira, gazaba gelen 
çöllerbı padişahı olan arslandır! ' 

Her ne kadar tel kafesin içinde 
ise de, azametinden }ine bir şey 
kaybetmemiş! Yuvasmm önüne . 
tahtma kurulan bir hükümdar gi _ 
bl, uzanmış! 

Onu biraz seyrettbn ve hayva • 
nat baJıçesbıden paıbuçsuz kaçtım! 

Darlanın veni 
emirlerinden 
Bozguncu memurlar 

ıiddetle 

cezalandınlacalC 
Vltl, H (A.A.) - Amiral Darlan 

dahlllye nazırı ıııtattyle bUtUn emni· 
yet mUdürltıklerine verdiği bir emtr
de, menfi hareketleriyle hUkOmeUn 
faallyeUnl bozgunculufa uğratmap 

te§ebbUıı eden memurlar hakkında en 
aftr tedbirler almmaaını tamim et. 
mı,Ur. 
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B J!J-"1f A T ?.: 
AtlanUk ve bUha.ııaa. Paftsfk Olfya--1 n.,.k WQ ±ıle ......... ..._ 

Dlli!IJl\R &Cı?ilmiş Olan irili ufaklı bir y\iktiir, Bir tadu' &itala,...,.. lıa• 
çok naalarda. pek garip karakterlere ıu aifole:ıin dört yUzU ı...a. -'
malik bir çok kabileler yagariar. Bun· ı Azası olduğu görWlir. Bu kadar PDll 
le.nn bir çoklarmm. hayatları tetkik allelere dtlııyıtda pek as tmad8f ahı· 

PeclpMam mllA1lplerl • yeni tayin eclDmlt udrmm, tef· 
hiı'i'n n 1'lrma hanlanm wayda kim kartdaı' • Haa ahır 
mzinesinde neler bulunur • San1 lafaf et ve tuTaletleri • 
Dobs çift.lerin lapti kiirellçileıi • 

- 517 -

1. CJlflNk ıMıM::ıiuin ~annde. 
böt'le bk- haıl. göım€diğiıni söyle. 

dlllm zaman o bana şöyle ceTiliJ 
vecdi: "Tabii, evet; ıM ç.iftliğe 

yalME peaw- gQnreri ge~; 
~ .saJıti ptlll8rlapı yUMek <]iv. 

•eh mu gtaııer !" 

olılmmuttur. Fakat muhakllak ki, ge- DIU' dif'ebilirlz. 
rek bu Okyanuslardaki adalarda. &~· Da.yak B§ireti içiDde en RJade -. 
rekse medeni lnsa.nın hen.Hl: tamamen vtlenlıfl" çocuklarla, ~arlaıdır. Dün· 
ttııTıRa Yaramadığı "lıla.lezya,, adala· yada hiç bir afU'ette çOcıllk n ihti,Jar 
rnıda daha medeni inaa.nlıı temas et. lara bu kadar hQ.sıdl muamele eda. 

Yazan: Tayya zade ATA EFENDi 
1 ı. Ms Wı. eM;gepeee, .... lelt 

~em aa ~ BaiireD Mt.. 
Jlaıapf• alellt a-+m, mda*e 
Mit M la, ja.; Bv kc et ·- ele& 
!lıomt19 Mil .. Hol, .. ~ 
..................... ,. ı. 

lGO sene evvel Oamanlı sarayında J'af&lllll bir ZtlltlflO Ata, 

s. ........... ,.. ....... 
- .eriılelt, llO -~ ~ .. 
... !lıiM .... ilca eiııaea MtM 
.....,. ~ eohlıc mageN W..-

.......... , Mlillm Bela - meP 
-- Olllıe --..: ..... .,... 
..... o'h= ... ..ne ... 8tı ,ı.. 

...... ,.. ...... lleU.e; .... 

.... --- ..... lılilıll.; - .... -...._ werİllBI._ ...... .....,_ .._. ................... . 

....., • *'' ,, .. eme- .. •1111-., -...& alıe ...... ..,. o 1 ..-..;---·--: ,_ __ ...,. .. , ..... .... 
rrı-, • 1--• .. .... 

- •• w.' .. A..- .... 
' wılt 1rie Unzewc ._ .._ 

..._ IA. Wlll -* walıl ..... ....... ..,_ ... ....., 

... illa -....e, --·· - ... 8'iet sehOll _. ' ıe wMn; 
--. der ~ w at ,. 1 .. 

ı..e • fwlt' ·- - .... , ... 
tlllis er in selnem a.ıııtt aw.t ..._ 

.. ır-•• ~ .... --

.. 81Ml~llrılll4k90...~ 

...... 8Pringt fil' .., .. •• ı: l 
m.lıer in MiMıa & h s itil• 
Wltlt 11ehnıit -* ıı> m &ıtscw 

!. IilalUkMerı doğru q.~igi i
çiııı Diıç 9Ellİllli çıkaıma.dmı; te"Mi 
ıayrl ,...;mm gerisine çJiMmek 
tir8eN 1* ~ tüıttin s~, 
bot';Dılnu benim kulağuna doğnı 

uat_.. o.\dtı@u halde: ·~. 
dedi, 90nı.p lbağları ya.tağmm ö
Dande c1urur; fakat glft)fk ıı3bl::ıl 

...... ilrincl çorap bajım kimin 
_,-a ~~pek iyi bilir. İJı. 

~ Jııleılike OD& diı!Jmeleriae ınZ

llıl. --- iıPn daha da'!' QOl'8'1ı&r 
ltftnıeie çok çabılrr, faıkıat o ıı.m. 
len PYiaee, - dail& d8n baıML 

~ Vd hlııfı9re eııbt:i - ~ ~ ... ~~~ 
-.ey& kocaPHI wcudunda k~ 
ı..., l.r ot119 JnlW!I, Keza a,.le 

l8IUram!Z ki e - beJymı lıııimi :ı.a.e. 

teetiğimi ~ - bl4ılA 

_. ~ pıee wllıt:.l eluıeftJıa 

..,, ... ,...,... twtamı,..alc 

.. ...... ~ teaılrı6 lilt,m. 

ca w..; 1:ıa cmn ıışııı.oe .ttma .. 
1Mı I* -ildir, adıed n8'a:W 

-...; - J6ldfa ~ fD\o 
Jırııır. bıa M ı ' .... ORdaa ora-
.,. ...... ,.. ııı ....... .. ........ _ 

meml!1 bir çok kabileler yaşar. mez. Dayak iıllmll yan Y&ht1 kabile· 
lnss.nlarm yakmdan görüp hWNBi· de kil nıı:ıe ~ğt}D eu §ayanı: hUr· 

l!llB KA TtBt: 

yetıerlnl tetkik ettikleri, resimlerini 1 met lay.nıet okNkJan takdir edBmif-
1 

M:uıunyetleri icabı padlfahm ee· 
aldıktan vahşi kab.Iclerin hayaUann· 1 tJr. ratma vllnf mahremi ol&caklarmdaıı, 
dan slu b r kaç mi.sal verirsek henüz İtte Pasitnı: Ok U8UDd& Bo l has oda ağa.lan arasından padiş&bm 
he.yatlan tetkik olunmıyan !naatı bir. i\dumm bh' ~- .... rneo mubaıbbet ve emniyetini kazanmıg bl· 
1~'-1 . kad t . .._.... 191&D1a.ta O' 
..,. enmn ne ar en eı-esan buausı· 1 la.ıı ve in&aı12 bafl kesmeıert.718 . ti olarak seçııip tayin edilir. Evvelle-
yetıerc malik olabUecekl~lni takdir ı.ur• okn yan Yaitfi ~ ~ rt, 1111" ka.tlpliğlne, ha.zinel hümayQn 
edel'8lııi%. 

BugllnkU yazımızda. medeni insELrı 
huaualyetaeJf. yUlcıtan arasından hu odaya alın· 

elinin çoktan girmif oldugu Bonıeo a- m:;~k:~ 8::::-~:::: 
dasında y~mü..ta bulunan bir yen ~ g~ blralla..ıc _,. qi· 
"f'ah§l kabileden bahsedeceğiz. NUer J11411&maktıadw • 

ı:nlJ ve Ol'ftda. tetkik Te tıecrnbe edil· 
mlf iş blllr ve dirayetli ldm.eeler m6' 
m8!" ol·JrdU. 

Hicri 1180 dan .ııonra baztne başkA.· 
ttplerlnin mllııtaitlerl has odaya alma· 

Bu ı~abllentn adı "Da.yak,. kabilesi
dir. Bu yan v&b§l insanlar bize çok 

gilltinç, çok tulıaf gıöı1lnecı;k olan bh' 1 
çok garip Metlere maliktirler. 

Bunlardan en buiti bu ka.bile bal· 
kınm vücuuarııu bir incir yaprağiyle 
cütııı:ı "'1ımek fht17a.emı dupmamslan· , 
dırr. Fa.ket bana rağmea pekMA. sUs.. 
lerhle dfı§ldkıdQwler. KoDanndıı. Wımn 
tfllmn ~ bq!umda '8pm8 

boynuzJM ~rdlr. Bc,,-ııtm, D678k ka· 

bilesi halkmm taoı mesa.besbıdedir, 

Dıı.7&k keMıeet hat.... ~ 
sakal 'ftl bt7* bırakmalı: - b8,ak 
gthıahbr. Aac8k lııabU.e Niıll aalıatl w 
bıylk bmılabllk. Xa&be blıılln ..... 

ASKERUK iŞLERi 1
. rak hemen aır kltibi tayin edilir o:ı. 

dular. 

Bir llAtl~rinln nzffesi, BabtAltden 

- blyiklarmı J"Qlaı1M. 
''Da.yak., )mblJMlnln en ~ Adeta 

IDsaJı. bafl a'91amalandır. 
Dayak kablll!!ıli balkmm c!bııl tnamr 

ı.nna ~ .Allahl memnmı. etmek illD 
ID8Ml beı§ı bec2IJi8 Mmek Menndn'. 

Bu. ~ n.pk bbQell eıf.nıdr 

b4tttm GmlrleilhıA ıı-t. bap .... 0 We 

~- F1-l ıı. ........... bM. 
leler-~~ bap llNmelt .... 
-,.....da btr llalırlımlmJık -' 9ddıo
'1mur. Blır pnç bir lnmD. tı8fl ı..ıne. 

· ..... ......., ıeeı ...... 
..... a1 ... ~....,. rw 
'*7ı71J ,.,., ...... stmlıld ..... lııL 
ftpM etbıdnD&) ... .sıa ...... .. 
aitlpr.W~ ...... ... 
..... h .............. . 

4 • • 
BınFliltıılS,f • 1 ilk ,,_ ...... 

Şobemmde Jm.,)'!t:tl 111 - - • 
l)umlu akat .. tn. srap tıeıırbltl IQlıı 

,.amden~ ~ 
dall gnıplan ~........ aabtlum 
Jl6P<ll' nQfaa htlTQııeıt ... ı ........ 
llılfel' adet tot Bil ft...... 1*tlktıe 
bmwı ...... •'ırs tbd t .. 
alam, 

gelen ewakm mWıflrlerinl huzuru hQ· 
marGDda aökmek Ye 9't'l'&kı pa.d!p· 
hm eline teslim etmek, paditabm battı 
~ayunlanm da yine huzurunda sa. 

l'lp müh:llrlemek v. Babılltye l'öttlrill· 
mek tızere baaeki ataya, yahut Koz· 
bı*çt bafl1& ~ da baltacılar 

'.lretııGdMma 'Nllllektir. Padt§ııh tara. 
frndan Ak1IU!IM8 JAmm gelen 9"'&k1 

lls. lıerbalan:ıta koyup lf&klamak keza 

1111' ll'&dplıerlnla nzlfeııldlr. Camı& ... 
llmlatmda ~ padlpbm bar ha

l'i MI' -.ıeırae J7e ,ml1"Cle dolqtıtr ıııra. 
da )rendtıdne amıuluı arzıballeri de 

111' llıltibl allr, ~atma b01&a et· 
tsrdlkteıı 80DJ'a udlartJie beraber pa· 
cltüa arseder • 

s. Ü leli flıil ...... w 7 

lllliclı in mein.em Slt-.e ..-..., 
~~~~~~;k~~~eıo1se;;~~~....,;;~~·~;_;;·~evı;;~;lil#~· ... ~~ın;-~~-ii!:i::::~::i:~::==~~iE~S:~~~~~~::ı. ... _an .. ···:: 

-ı--u SJak lııBl!ltl 1 iıQ1D lrak ~ ~. Dayak Jııatılle. _..._._ • flloi suımınQ kefil de verebl'ecE'k bir gene 

-.ı.e ... SeıluwıMer: '1da ...... , 
~--..- - o _,..,._ ,... o 'd ......... ....... 

tenıi de& .ıd: "Be.ymı biJirotum, sinde en çok mmm başı keıımıif olan Ucaııetbue ftJI& bir ~ ır.omı. 
•• P. et..-. kimsedir. Ciıld .. enı lıllıil 70DeaR ya.nm.da 1' aramaktadJr.EŞ.K. 

ona ıı:.m, gak ıı.tllıuın. oldıı:ığaoa- tum.se eıı çok htırm ev•w • ~ 2, .. W • T.) NlllStDe mDracaat. 
Dayak k&bllelll 1lel8en beflMI toplr IU., - , .. __ &a - ....._.. 

'-glien-, .. ...... ...... Mı. 
alag gt Jıabt m1t dem =•11 ; 
wlsst a&<'.lı keha Uatlıtl1* - ._, 
.. d88f> sie Pi' .. tat .... 

::ag bor ......... ...... 
4.Der-~~ ..... 

AR aıeM lıuge Mt, ...._ W1 

...... mit kı••• 'ille"± .. 
ca mMte. 

- ı:.liyOi tan; hem tıiıle pek ~ 
-*teıı. bMıt.ııil lıcin om. hill*' ka. 
~dıahmat ~;o 

... Bu adam, lbeıı ~ Jr.e
Hme ile ooa ~nııedifim 

halde .,m tanıla daha -- - -
mm ~· t~ deıwlm &Mi. 

yarak mabetleltnl m,a eder 'ft bll - - -- • Rl7azfyesi lm"f'Vetli üU ortameır. 
rnabet1er ~ ........ lrWMwl ..... .... ..... 7 ,, ... .... t $1&1 .... t.ep meRDll .. aramaktadlrtar. mır. 
lan hediye edıerlem. .....- lwwl ,.,_. ~ ......, ,_ ,. ıl m.) met Oktıem 're Rıfat Aldat: C5lıaU, a. 
bqlıa.rm mfkt&ri~ ~-· 9'I &.f 9IUl'N! le/tlıilleri \!lali fır;nı .soka.fi numara 3, Unliapam. 
başlar ~ Jıııı&büeler jOlnde -.. * y_, ıs, 'boF ıeo, ldlo e, __., • tng&ı.zce, biraz da dakt1lo bilen 
dM ettikle!'!. kilwlerin 1:ıeflandlr... y6ilıılleC tabdlt, tlrlllııl ~ MU bk- genç acele iş an,oor. (D.K.. 5) rem. 
Oay,ak kabllelll efrıı.dıı ...tladılr .ela· w ak1dl 9 lllGedir prem.e ~ eo z' . ' rntıracaat. 
mı tMctüröp b89ım lıııNmeğ:l - mabd· lira un mUflr bir kız, eamer, •yıl. • 16 yaşmdo. orta ildyl bltJrmio. 
de8 vade ol&n.k bD5r. D8f'8lddıanD .._ boJ'tu. a8l'Oi kullaıuDIJ'8D kerak türk§~ kuvvetli, aerJ. daktilo kulla. 
mabetleri &ıtm4e 1lelltllded ~ w ealılbl btr b&J4& "'8Dmek uzı.ı. nan blr bayan iş aramaktadır. Be§lll.. 
yept!lm§ tkl .etun w.ıdn'. BOtaa diDF -mdackr, Re.im 'ile wila ad.reelerile tat yentmah•Be bo8taD Oattt 9011ak 
n.ymıer bu. .ntmı1at'm &!Onde Japrbr. f4. K.. 20I) NmZiDe müracaat. ıM 16 numaraJa mttracaat. 

1.. .,.._ .,atıwun eded., ~ Fakat bmılaA makabil medeni dlhı. * Yae .ı, ~ ıM, kilo 7%, Kumral, • Bir Ontvenıtte fen fakttlteei ta1e. 
• P" 9 atda t&tmıı* fiseıııe )lada çok t,.t g&eoeııı me Met1erl de y91mek tabd!l llO 1kadaıı ytlkııek ka. be8f it aramaktad'lT. Az. bir Gcrete ra. 

1.-. .... -.,11ıı1e~ 
DWlıt Wr ,a ıw..- ~ 1labllel( .,._ ~ lıılllılll amclI lllr -.,., Şen, ~ tipli )"llflle zıdır. Orta ve lise talebesine fizik, kim 

etmtşMI'. w ~ mtttenutp bir ıaz '"Ya ya ve matematik dersleri de 'f'erir. 

1'9111& ....... • .... aalll , .. 1 

-. 

"-> ~ • • 3 it, -- ... Mis •..adeıııo ..-yfl. .... 
• (9) wiJ9m: ""'81'.ı.ıı.lt; "* 11"ileal, J'W"81''ım:oa«; aldı im Ko
ta w&ıaı., Pli EN ~batmak. (3, Wepeıbrmıg: yol.har-
• ets ı "* " _... •'*Hnnv\a '*11lfu glli pen. ~ de a}'llll lr.eıime 
.. r cdıı1; harezrüı. Baraıda 1* Mlimeyi ~ gevese 'temi-
.. Wumımll Mi1m.M bir "" yOldl heHni aJdığı anlatıımak ı.tıem
JIOI'. Paralel oJarı ~e)li bmmMn.mt iıı;in ~ kelimeyi ırı.abalar.a 
ed-* clııırMeyj old1llla eti ~e çe~ :ietenıek harcrra.h kt• 
• mini Rl0

-

3

,... ...... ır .. m•: E""1ıall ~ ya.ama 
81maii;.bel8Mr ..... 

ANALiZ " TEORi 

JleBel.f1 o.,,- Mbtielıt eıfradl 3PaAım cllı8a .,._, ..... ~- fH. 1'87) (S.O.!I.) remzine mUracaat . 

IGylıemeyl 811 ııe,.mt g9Deı7l •J8T " reaım.e n:ıewt. Döndertlecek ~ • ıt yqmda llM sekiz tahsilli, 
yalan aö)'llyen bir adan& en ağır ce- ııknler iade edllecelrt\r - 117 ttlrkoe, franaDca. yunaııca yasar o. 
zaya mDatabak görGlttr. Yalan ll&FH· *Yet 39, boy ıe7, küo 70 kumral, kur ve lcabmd& terct1me de yapabilir. 
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Umsah1&1"6 yedirilir. na,.k lmbBe8I arumd& kazançtı, içkisi clDll.1"Jl, cı. zine mtıracaat. 
etradmm iyi ~ blrt ~ gM"& 1ndtanan bir bay, g91ııe1, .-.,m ~Orta tahallli eski ve yeni b&rfler 
lıfm bUyQk bir .ııuo olarak llabalOdtlr. ve,. kumral, ınce yapılı mMenulp le dakWo bilir. Yazıhane ve mağaza
Hınrzlık eden btr Dtqııalrll cledı&l öt· t vOcuthı bir bayanla evlenmek iste. larda e&tlf memurlufu gibi ifler yap". 
dth1ll0r. m~. {G6ntu fi} renuıbae mora. bilir. Ayda yirmi gUn uat 10.17 a. 

Dayak 8ıfh'etiDdıl f9rtMI korkut· caat - H8 rumda çallf&hüeceği blr it aramakta-
mak için huınltlt merubn y..,c'br. Bu , , ue İf~ arayanlar: dır. Saat heAbile de ça}Jfır. (Kanaat. 

klU') ~mzine mUracaat. 
meraslnı bir ~ JdPnln koıPlmDç kı. • Sil' 1"raD8lz erkek lillelli meaunu 
yafetlet'e girip bMGn Jrabfte huzvun· if aramaktadır. Biraz ingflisce de bilir • Ll8e me&UDU, ulrerlltinl yapmtf, 
da rn11 etmeetnden ftıarettir. Bu çtr· I (Erol) :-emzme mtıracaat. eakl harfleri bilir 26 yqmda bir 
kin kıyafetıt Jdmlleler raJmedel'lerken 'ı • lT Ya.tında 0Tta til)e kadar oku. genç huual Tey& remni dairelerde ça. 

dl"' 1--' de ..... --. ·- ....._... lışmak l.temektedtr. Adre.e mektup. . l'>er .,... """"&-··· ç_ .... 'ftl .,.,. ... e muo, yazısı okunaklı bir geaç çalış. 
_.aft ı.___,, ... _ vay caddesi No. 80 Beyazıt. 

tes-·ı ......,........... mak mecburiyetindedir. Mtteaeeaeler * 17 ya~mda, orta üçte taJıailln! 
~~ts şekliade r='mtt o. Itm mMhen Hnıı, malfımdu:r ki, Kabile reiei apet elnodlnuı reyi dt!, otiro&&rda k9UlphW " diler -.. _._.. bıralumııll mecburiyetinde bulllll&D 

ı... a,e.ğldaki eüın.leleri dikkatle PM'& daima aadeıt:i temin edem•; He intiha.p oıunwr Ye her hangi bir ifl tış cttUrkA.nla?mda it aram ...... dır. 
1ıeti1ırfk ediniz: ...,.. Jile et... yeftlUdlt der weiıMı yaparken bir çok k1meelerin reylerini 1 Taksim Ferldlye çaylak aokatt 88 ııu. bir p,nç 20-30 lira ile ç&lflDak iste-

• ' almat& mecburdur. Retain görtıntışte maraya mektupla mOraeaat. mektedir. B. Val4ec;etme meydanı Ve. 
a.. Wer fteiınılig ı.t, h9t ialmer ıUc!llt, ,... er lmmı, ~1 ı diğerlerinden farla kulaklarındaki kU. • Ortaokulu iyi dereee De bMılnnil} di Akaotlu. 

- ,...., .__. "••• • ~- .........,..,.. .T~'"' .,._,_..r..,..... • peler1 tte boynundaki gerdanlıktır. 117 Ya.tında bir geaç reMD ..,_ - 1---
- .._ -ı-...ft '-1111'11'• .,.....,.., 1.1~ •-~.ıı;... 1.-1.ü&.._...N oldu 1 t b·-__. • lS .,......,:ı. Jiae 10 U tahsilini 

Elteını gestorben sind, d.eır wird ğu "'yi de bilemez (bir teYi araş- Reisin busust bir çadm vardır. Ve J mtıeaeeeelerden birhMle m4bıuip bir brr&kmlf fakir .bir aMıı;uıin kısı ta!ıa1. 
eitte Waise genaıutt, aaa baıbaeı tırmaıran kimse, ne yapa.bileceği. bu kapmm öırtinde bir insan ba~ı ası· lf aramaktadır. ll'atlll beyak Ottuk911 lile mütenasip bir lf aramaktadır. 
~ .ı..-- v~ ..a-a.:..,. ......._ katında 8 Ylllll ve hesap iflerinde çalqablllr . .......,.. ~ ,,.~ ~ ~ ni de bllmeııı); da 8iıch das İD lıdır. Reletn bundan gayri hwıusiyeti yoku§u Fabrtbey 80 nmnara <S. R. Mlnlkl remzine mllracaat.) 
w da8 Va.te'l'land vertnLı'-en, Wıthriıeit alao verbiett ao yoktur. da Ol!lman ErgUneete manıaaataan. • ,9 n .,.._ ' Dayak kabilesi efr.dının büyük • Bi-:- metua. lçtn latif meaNl'U ft • l~ Yatlarında bir genç bir t c-
i8t ıms,.... Pflidht, fttam mfldalaa 90hwieg kıh, hakikatte dediği stbi dÜflllanı t\ırwa.blardır. k~r "Daytn alDıacaktn-. ıo..ı.ı ~ car yanmda veya b.ertıangt bir tice. 

eaneıık vazifeBlirıdir ; 8IJ .iat ~.... old9tu İl}in seeimi «;dı:annadmt Bu kabile deniz kenarmdl.I. yqadı!J ıarmda bir de çocuta U.tt,.ç WU'tlır. nthuede ça}Jfm&lr t.temektedir. 
dlMIS das GMd a.Hein nioht ~k- (almanea metne bakınız). lıgin balıkçılıkla geçinirler. Kendileri· (Tel) remzine mtira.caat • 162 <X 9> remsme m61'1Ml8&t. 
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1 
drr. Bunlarla timsahlardan fırsat tıca.reüumede iş aramalfbd!r. (X. nı AN-Hl& rumur.len ,...aı ola ., 

Ot~ yaptknaya etverışlı 
kirailk bina 

A• ..... caıillıd 'be:-......_ ,_.de teYlralide llUIN"eth he 1 
v..ı. Ye .. ' '* .. .... ........ 

Yeidt pı.ekwl ldarehanetı.lac mlwt. 

buldukları zamanlar avlanırlar. Bazan remziıne mUracaaL ka.raeoJanDHZm namı..,.. edem 
timsahlara muha.rebe açar, bazan da • C>Ttamektep me3111lU, D~ta atıl. ~ lllar '••eml,... mırıtı
t1'1 hayvanlarla sözde mi!tareke ak· mak mecburiyetinde bulun:ın bir poç ua.lataa ö&te,e kadar .ep ..- 11 

l tederler. Tabii l>Ut6n bunlar iptidai it aram~tadrr. Fatih bUytik Otlukı:u dea eonra .,..._..,, rtea olallar. 

inan{şlardan be'}ka bir şev değildi!". Snllh zekHıey eokatı nmxıara ı PA.k 37) (S.3) CM.13l (Keçe 51) 
Pt-1< tabii ki. timsahlar mütarekeyi 15 de Muzaffer ômey. • ıÇevlk 156) (Tekyıldız 3) (Yrlma.z) 
boza .. ve muharebe yeniden başlar. • ıt y-.mda orta iki taoawt. stlm. clzmlrU) CDldar) (lılartka) (Kibar) 

Da.vak halkı bu mUct'dele eıına11ındll ..Ok komitıyoncusu yanındfl 8 aM1e ı;a. !Be.yan &fÇt) {Hadtyf') ("092) ııı:.Z) 

öldftretıttdlkl~rl Umıı.tııı•n ıııııhlle çıı. lıı,nı14. ~!f' ar. Nk bUea. giimrtM< ı Rv • Daktilo) (K. 12) (T•l) CErol) 
' kerek onlarla eğlentr\et'. ifl~ en1a,_ Bonae~ -., ta. IÇaltlkaa TQrk) (P"wsat :MI 

.RIKABI KOMA YUN 
BAŞ ÇUHADARI: 
Padip.h blr yere gltUflnde maiye. 

tinde bulunan 1ark neler çuhadar a· 
ğalamı, bostancıbql, b6ytlk n k1lçttk 

Mirahor ağaların, kaplcdar Jıetllild&· 
sınm. peyk 'f'e eolaklana. ~an. 
d::ı.lcıtarmm. bw.bır bazlnesinln bue· 
ki, k.u bekçi. boatanoı, ...... ım '" 
yedekçi ocaklarmm &mfrldir. HM od& 

atalan araamd&n uzun boylu, endamı 
mevzun, sözü d~ okuyup y.....,. 
da Uyakatı fazla, J'1lfl kırka ;yalWıf
mıv zevat arumdan 8eÇilip tayin edi. 
lir. 

RikA.bı hilma1{Uı bag çubadarlarmm 
vazifeleri pek çoktur: Cuma gflnleri 
padlşaJ:ım gideceği camit, sair uman· 
larda da aa.Jtanat ile teDentUı. çıJuı. 

caklan yeri SiWıdar ağadan ötreııJr, 
ve bu gibi ahvalde vulteleri olan bu 
odalı nöbetçi apJara haber verir. Ne. 
zaretl altında bulunauJann nlsam 'vıe 

ka.nun1an dalre8tnde hareket etmele· 
rine dikkat, en mühim TUlfelerlnclen 
biridir. Padişah bir yere gitUğinde, 

baş çuhadar, padl§a.hm kırmızı atlas 
kue !çiııe kon.mut olan papaeana, 18-
mlif patt&lı k'llf-tmm yan &aNtma 
&SDUf olarak pediphm .aıl tanfDlda 
yürür. ''~ecl,, 1lııftllml a1u Golf· 
cil çuhadar da padtfahm yedek 41b· 
mesini kıeza at as keae ~de kufağı.. 
na rak bq çubadarm arlaunnda, 
dördtlnetı ~dar omm arkumda, 
diğer cubadarlar ela peJk '" mlüla· 
rnı fıC tan.fmcla .. daha SliaMla yU· 
rllrJer. 

Sadarete, te1Üıi1Wmbp., KDlm 
hanlığma ve yahut rlk6bı h0ma1Qn 
kayınakamlığma tavin edilen zevat 
•nu.u:ra ÇllU'U!Ut ıJRte-•tay& g"el(llg. 

lennde al&J' elbllıeleTtni gipı!f olan 
çuhadarata tanımda ara71 Jllma· 
yQılUD llOfUk çe:ı1ııM .kapumm t4; iara • 
fmd& karplamrlat. Perk ve eolaklar 
da mevcut oldlJ#u halde alay lle"ortaluı 
pr .. ya gelinir. Padl§ab BepJrtaf ara· 
ymda 18e, c;uh&dar ata ba ~ aen.tı 

Çinili meydam dmll• m~ 
karşılar. Huzurdan ~kWltan aonra 
da, aldıklan )'ere kadar t-eşyi eder. Bu 
hizllleUerlnlD Ju.qılıtı olarak teşrifat 
defterlerinde bir Qcret iayin ve tesblt 
edilmiştir ki, bu yUlulek me"f'kilerden 
birine tayin edllmlf o ....at tara.tm 
dan gönderilir. 

Has ahrr bazine1Jine gelince, bu ha. 
Sinede gayet kıymetll eğer takımları 
Yardır ki, hazinei hümay6n kettıüıl" 
lle bq çuhadar da nıeYcut deft l'lerl· 
ne göre miratıor ağalarla bas alıır ha 
zlnedarma ve Raht k8.t\btne teıılim 

edllmlf bulunmaktadır; tıaş çuhadar 
bunlarm cUmleainln lmiridi?. 

Bu takımlarm arumda eaklml§ o
lanları hazinel hüma.yQn kethüdası ile 
iatlpreden sonra tamir ettfrtr, icap 
ederse yeniler, bu takdirde. haa ahır 
yazıcısfyle hazine bat yazıcıama ka 
yıtlarmı dU,Urerek 09kll ve blı;ltblert 

değlfeDlerl yeniden kaydettirir . 

Kırk nefer çuhadar ağalarm ılk 

yirmi neferi, hazlneı bUmayQnd& de 
mlrbaş olarak kayıtlı olup kendllcrlne 
emanet olarak verilen 90lll gümügten 
birbirine merbut geçme tokalı ve aı. 
tın yaldızlı kupk kU§&Dırlar. Bu ku 
şağa merbut yaidızlı gtlmUı kamçı 

asarlar. Yanlarına yaldızlı tokalı gU· 

mtl§teoı yapılmıf bir hançer sarkıtır
lar. Bellerine kendi malla.rı olan mü 
cevherli bıçak takarlar. Diğer yirmi 
nefer cuhadar mwa.ziml olup belleri· 
ne bir değirmi tal kUf&lllJ'iar, bancer 
takarlar ve bunları lr8"1erindea 1&tm 
alıp tedarik ederler. 

Bu kırk nefer ÇQbadar5&nD oömle
sine, !lellede bir deea mesllF ,,... 117· 

gun üçer dolam& (Qldta •-- '* 
kuma), blnr çuba ft blıw ... tıalln' 
kavuk,ank, elmu ft hue w mele 
muhtelif renklerde ttger ~ 90lf 
entari, her Uç ayda bir, ilk' - ...... 
bedeli verilir. 

lklnci ÇUbadar bllıaSl • lı ı* ....._ 
sa. ols:ır., dfter tiC Jııotqtalııt ~. 
lann zablUdlr. 

Üçüncü çuhadara '•ÇlmneGl 9*i .. 
Unvanı verilir ki, dokus ~ htlnklr 
kayıklarının on iklter u:fer olan lrıp 
ti kürekçilerinin zabitidir. 

Padl§&bm aaJ\anat Ue blr yere git 
tlğlnde ınmulan arzuhalleri bl'lktar. 

eub&d&'t' atalar alır, sır k&tlbı ~;uua. 

ğına ftrirler. 



'!tii~NGISi 1 N:::D: 
~C:::.KATl-L ' ...... aa.t altı suJannda e e e "?&' 1 b~~k endüstri mü~ •· 

~ hibı Edvar Roşfer sıgaruıııı 

Dokuz buçııkta Cevadı mu· 
ha.Wk görmeliydi. Ertesi günü. 
Akdeniz limanlarından birine bir 
yolcu vapuru kalkacağım öğren_ 
ıni§ti. Para tedarik etmekte 11. 
Zllllıdı, herhalde Cevadın derhal 
hareket etmesi icabedecekti. 

Kah vaitı ederken, sabah ga · 
7.etesinde, polis l.aberleri arasın. 
da kendisini alakadar eden kısa 
bir ya;Q vardı: 

KEMERALTI Cll\AYFJ.11 
.. Dün gece yapılan tahkikat 

rıetüıesindc, Kemeraltında bulu. 
nan cesedin hüviyeti tesbit edil· 
llliştir. Şüpheli görülen bir şahıs 
tevkif edi!miştlr. 

Bunu okuduğu zaman, kahval. 
tW3rnı bitirmek üzere vlduğuna 
§ükretmişti; çünkü hu havadisi 
o kadar okumaz başı dönmüş, 

ınideai bulanmııtı. Belki şimdi. 
~t tevkif E>.dilıp hapse at.II 
nııet;ı, belki de kızı ziy::.ret etti
ği saatlerde Cevat. mevkuftu.'Ce 
\'at ' r {' rr ('O, kJZCh mey 
dan , ·a tı ne 
olul'du? O m~'uım kemeraltına, 
k1Z!n evine gitmekle ne ahmak_ 
ilk etmişti Acaba o polis mcmu· 
ru l disini eve kadar cidden 
takip etmiş miydi? \Takalar bi_ 
l'İbirini ta.kip ediyordu. Ferit. 
lrlethur avukat, milli bankaların 
tll bU~ üklerinden birinin hukuk 
lbütaviri! 

Kahramanca bır davranışla. 
bu ruhi p.;ınikten kurtulmağa 
«;alıştı. Teli.ştan, heyecandan 
insana fayda gelmezdi. Soğuk· 

· 'kanlılıkla vazi.} eti muhakeme e. 
dip karşıleıması J:izmıdı. Kendi 
kendir~ bu telkini yaptıktan 
sonra, .,üJ.Onet buldu. Acele et· 
~ sabah iflerini tamamladı. 
1'.tttl kardefinin pansiyonuna 
~ç. Qa.i.Ka 1~1erııe aıaırn. 
dar- birkac; mektup bile yazdı. 

Kapının zilini çalıp, ~ılmaemı 
~kler-Jı:en. bütün 90ğukkanlıJı· 
!Ona, iradesine sahip ve hiıkim 
bir adamdı. Fakat. kapıcıya: 

- Cevat bey m·de mi? 
Diye sorarken. sesinin titre. 

~·ni !::~ili etmemek ~in, haya· 
t11ıın belki en müşkül anianndan 
bilini r.redrmi~ti. 

- E·:dc, ama henüz kalkma_ 
dı, efendim. 

- Zararı yok. ben uyandın· 
l'Jtn. Kcrdeşi~·im. 
Cevadın yat<>~ odaeına doğru 

~rürken, hi!' .. ettiği sonBuz fe_ 
l'alılığın saadeti ~~; .et~: 

"- Bu tevkif. hi·~ aklıma ge. 
~im büyük bir tali eseri. 
~e düşünüyordu, Cevat 'bura
<llbı nzaklaşuıcaya kadar, onları 
~ jz UT;erinde yüıiitürüm. Kı 
tirde, uza.klaştmnalı ama !beraber 
defiı. .. 

?at.ak odMına girince ,şiddet. 
l ~ timi nti duydu. Cevat. ya 
takta 8ll't üstü yatarak, çıplak 
~ bafmm altında çaprazla 

içerektea bir iflek caddeden 
t4akleden : iLHAN TANAR miyordu. Beki.rdı. Çocukauz, 

mış, dumanı odaya sis gibi çöken 
ve izmaritleri hemen blitiln dö
§eme tahtaaını kaplayan, bütün 
gece içtiği sigaralardan birini da_ 

ha dudaklarının arasına srkış. 

tırmış. açık gözlerini bakar kör
ler gibi sabit bir baklfla tavana 
dilmıişti. Altlan aiyahlanmıf 
mavi gözleri, ~rkıık ~lmactk ke. 
miklerinin ve çenesinin büsbütün 
çökUk gösterdiği avurtlan, 80 

luk benzile bir insan hara.besi 
halindeydi. Dumanların ~kasın
dan Feride bakrp gülUmaedi: 

- Ne haber, ı~aroeşim. ebedi 
kürek mi ? Yoksa kı:rk lira nak_ 
ti ceza mı? 

- Bu alay. Feridi isyan ettir. 
di. Cevadın çocukluğun<lanberi 

bu huyu. on•ı daima !:İnirlendir
mişti. O geceki ürkek ve mazlum 
tavır nerede, bu sabahki "adam 
sende" 18.kaydisi nerede? 

Aksi al;si söykndi : 
- Demek artJk meseleyi ala. 

ya alabılıyorsun? 
C' mı duvara çevir-di: 
- Ne yapayım? 
Bu fata!ic:t Ruhlar, kadere 

teslim olan karakterler ne kadar 
sayan nefretti. 

- Kızla görüştüm. 

- Sen mi? 
- Dün ge«. İtimat edilebilir. 
Cevat gUldU. 
- Ben sana demedim mi! 
- Gömmle görmem lftzımdı. 

Derhal kacmalısm, Oevat. Ertesi 
poetayla o da yanma gelebilir; 
beraber gidemezsiniz; paran var 
mı? 

-Yok. 
- Bütün masrafını üzerime 

almm. bir 8t'Delik geçimini de t.e 
min ederim. Fakat dikkatli hare
ket etmeliyiz. Adresim benden 
~ka li:'-e bruındun l)ilinm.o. 
meli. 

Ceıvat, içini çekti: 
- Bana kartı ne iyiain. ağa. 

bey, daima iyilik ettin. Niçin? 
Bilmiyorum. 

Ferit. soğuk bir cevap verdi: 
- Niçin olduğunu bende bil· 

miyorum. Yarın bir vapur hare. 
ket ediyor. Hem de çok ıtamm 
var doğrusu, ~pheli bir adamı 
tevkif etmişler. 

-Ne? 
Sigara ağzından dü tü, •pija. 

malı zayıf vücud. yatakta doğ 

ruldu. elleriyle karyolanın de. 
mirlerini kavradı: 

- Nasıl? 
Ferit, ''ahmaklık ettim, bu ha 

beri söylemiyeoektim, ne garip 
karşıla.yor, 96'\'İneceği yerde. 
timdi ne yapacağa?.. diye dil· 
şündü. 

Cevat, eliyle gözlerini kapaya_ 
rak: 

- Bu hiç hatırmıa gelmemiş. 
ti, diye mırridandı, * oimdi 
mahvoldum. 

(Devamı var) 

dertsizdi. Sırtında elli yaşın a. 
ğırlığını taşımasına rağmen dinç 
ve çevik bir erkekti. 

Üzerine, eık sık bir nevi me
llııkoli çökeMi. Etrafını saran 
mahzun, çatık yahut ne§'eli ve 
ga.ımu çehreli meşgul insan. 
lar ara8lnda kendieini pek yal· 
nız buluntu. 

Bu melankolik düfilncel~ 
dalmı§ olarak "Dnıo" dan ge. 
çerken ant bir korku ile yerind~ 
mıhlandı. Acayip bir uğultu ile 
başı dönüyordu. Kuvvetli ve 
ani bir sarsıntı tesirile sende
le<liği sırada meçhul bir kuvvet 
tarafından havaya kaldınldığuu 
hissetti. 

KarmakarJflk birtakım aeeler 
duydu. Kalbi kuvvetle çarpıyor. 
d'U. Kendine geli.Dce yolun kena· 
nndaki tahta ka.nape üzerinde 
oturduğunu anladı. Kesif bir ka
labalık etrafım sarmııtı. Arala
nndan biri: 

- Allaha şükret, ucuz kurtul. 
dun! 
Diğer birisi: 
- Zavallı! Paramparça olına

sına ramak kalmıştı. Allaha ~
sirgedi. 

Edvar Roşfer bin otomobil 
kazasından kurtanldığını anla· 
dı. Hayatını kurtaran adam ya. 
nıb~ında duruyordu. YakıilkJı. 
uzun boylu, takriben yirmi ya
şında, çok temiz bir amele elbi. 
sesi giymişti; gözlerini üurindeo 
ayırmıyordu. 

- Beni siz mi kurtardmıs! 
Kala halık içinden ulh bir ..,.. 

kak çocuğu atıldı: • 
- Tabii bu kurtardı! 
Ro§fer halbkannın elini ha

raretle llkarak: 
- T~kkür ederim, bütün 

.kalbi9lle teeekldlr ederim! Sis 
bulunmasaydınız. .• 

Çaplan çocuk ctlm1eyi tamAM
lamayı borç bildi: 

- Şimdi kıymaya dönecektin! 
Zengin endüstri sahibi zah. 

metle kalkıp genç ameleY_i kolwı· dan çekti: 
- Geliniz, tenha bir yere gi. 

delim. ' 
- ~aktim çok dar, maaleeet. 
- Gelin, gelin; biraz konwıa-

lım ... Ne ifJe meşgul oluyonu. 
nuz? 

- Elektrikçiyim.. 
- Ya! Hangi mağazada! 
- Löklerk'te Volter cadde-

sinde. 
- Ha, o zat arkadıınnctır. 

Ben ona söylerim. Kaybetüiinis 
zaman için katiyeıı merak etme. 
yin ... 

Bir gazinoya girdiler; ovada 
işçi birkaç telline ile lloffere 
yayatını anlattı. Niklhsız bir 
qktan doğmu§tu. annesinin ye· 
gine saadet ve neşesini teşkil 

ediyordu. Sent' - Antuan eota. 

sonra 
ğında küçük bir evde oturlll'lar-, müki.fata ihtiyacımız yok ve 
mes'ut bir hayat y~ıyorlardı. lütfen ısrar etmeyin. Oğlum, na. 

işçinin samimi ve temiz ka muslu bir adam sıfatiyle sadece 
rakteri Roşfer'in dikkatini çek. vazifesini yapmıştır. 
mitti: - Fakat ... 

- Bir gUn sizi gömıiye gele- - Orta halli y~yışımıza rağ-
ceğim. İs..ıniniz? men gururumuz kabul etmemize 

- Madun Rozye'yi ararsınız. manidir. 
- Nual ? ••• Rosye mi? - lııfaa.mafih kabul ed.eraeaiz, 
- Evet. Annemin adı. k.endiıni bahtiyar teli.kki ederim. 
- Rozye!_ Rosye! Bu .ismi bir - Hayır, efeodim. Şükran ve 

yerde ifitmilim gibi geliyor ba- milki.fatlara düşkün olmamak 
na .. Her neyse, orewuar ... Bir düsturumu&dur. 
gün mutlalı:a geleceğim. -Şuna eminim ki, madam, oğ. 

El sıkarak aynldılar. Eduar - Şuna eminim ki. madam 
Roffer bir otomobille mne gitti. oğlunuz burada olsaydı kabul e
Saatleree hafızaeını yordu; o decekti mutlaka. 
ismi nerede işittiğini hatırlamL - Benden fazla değil ... 
yordu; o ismi nerede ifittiğiııi - Şu halde, kendisini bekle. 
hatırlamıya çalıştı. Bir türlü bu- meme müsaade eder misiniz? 
Iamam.ıştL Yatağında nrandıktan - Hacet yok... Hatta ileride 
sonra da zihni mütemadiyen bu. yeni bir karşılaşmanızdan onu 
nunla meşgul oldu. kurtarmak isterdim. 

Uykusu kaç~. Bir aralık Diyerek madam Rozye ziyaret-
kalbi birdenbire hopladı; hatır- çitrini kapıya kadar götürdü. O, 
lamJetı: Rozye. Mart Rozye..! ısrarla: 

Eski bir aşla, daha ziyade bir - Anlıyamıyorum bu hare. 
kaprisi idi. 'Üzerinden yirmi ketinizi .... 
yıl geçmiş adeti unutulmU§tu. 
G\izel, nazik. ve her türlü adilik
ten uzak biriydL Rahmetli ma. 
dam Rogfer'le hava. tebdili için 

a an:1at~~ a;·=-; 
deıı tatlı bir sevgi. .. Buna niJıa.. 
yet verdiği cttnclenberi kendisini 
bir daha göıwnemlftl. Ah! Ha
yat böyledir, t,te! Maamafih o 
timdi tetelll bWmuş, hatta ev. 
......... belki._ 

Madam Rozyenin çehresi sol
du, heyecan dolu bir sesle: 

- Mö8yi) Roşfer, maziyi u.. 
nuttunuz... Er1telderde egoizm 
hafızayı körktiyor. F.Nftloe ta. 
nıdığı, belki de birkaç ay müd
detle sevdiği isimler, simalar 
beyninde birkaç iz 'bırakmadan 
unutulup gidiyor. Ben Madam 
Rozyeyim! 

- Mart! Sen! .. Sen! .. Demek 
ki yanNna.dmı Evet batırlayo_ 
nım! .. 

-Oğ1wa beni h~i yeni 
bir ziftan muhafaza etti. 

-Ya baa-? 
- O yitmi sene en-el öiıılü. 
- Yır.mi ısene ev'ftl ! Ne de. 

mek 1stiyorsunuz?... Demek bu 
ç.ocult .. Benim evlidlln ... ı>.13dı · 
mız! 

- Heyhat! Evet 
- O biliyor mu? 

- Bir şey bilmiyor. Kendisini 
hayata getiren adama beddua 
etmesini istemedim. 

- Ah! :Mart1 Ne kadar ilice_ 
n~ ve yükaek .ruhluaun! Fal<at 
bunu hen maaleae:f o zaman 
takdir edemedim! .. 

Babşlan. e!Nri llfkmı 9eVgi 
ile ardı. KJric "3!JllD& ~ va4ttin. 
den ~ ağalllUI§ ~nna 
raimen hlli. ~ '.e ı:eti&tli idi. 
Bu mnıda Rotfer - nli.r bir 
eda ile: 

- Kart. ..mı g9Ji aal ve 
mağrur bir JrMım -,.ltlpcak 
şekilde nıaziyi • in ~tamir 

Mm, ~ om.k i1tıer' misin? 
- Sen çok. eci....,. Ve evli. 

ain. '? 
• - IUp- ... mı. Rica ede_ 

rim, bu 141...-...;,., ........ Oğ. 
hmu•an ......,. Çn klıllıal «! 

- Ona ne t11yeJlm! 

- Hiç. s.ı mm blrak. Ben 
kendim hepini Cila itmf ~
ğim. KmtuJ...- .. cıiaaiktır! .. 

o Mmda Jorj &.ye girdj, 

Kısa kritik bir Si • IJ.,:tea W&, 

Roşfer geaıei yuma ~k 
güel bir üsmla ı..mkati flütün 
çıplakbği7ie a,nlettı iki aat 
sonra nd•ct.n ÇI)ajvrda. Kapı 
eşjiinde Jorju luraJdwlı, aklın. 
dan öptü: . 

- Evli.dmı! Sevgili eriidmı ! 
Diye fıadclldı. Sca'a. Mart'a 

ııeelendi: 

Mart! l§lerimi bitirip, gelece
ğim. ŞWndi gidiyoram. 

-. İlıter ... bv. hayatuıı kuıta
ru gencln anaa olmn ? ... Ne 
açma fikir! u.Rosye"' pek fasla 
kullanılan bir Wmdi. 

Fakat her ihtimale luqı na. 
bOt bir Ül'IJ)•pn .... bıtul
mak ga,_... llmıen ertem gtla 

- O halde, o zamanki sert ve l 
merhametsiz hareket.mm de ha. 
tırlarsmız. .. Bir erkeğe yakıştı· 

Bekir Sıtkı Kunt' un 
Hihayeleri 

HERKES KENOt HAYA
TiNi YAŞAR 

ima bir mektupla birlikte zarfuı 
içine bir betbinlik koydu. ll'a. 
kat aynı gün hiçbir kaydı ihtiva 
etmeksizin para olduğu gibi iade 
edildi. Bu hareket zenkiu fabri
Jratörilll epimılae dokunmqtu: 

'"Bu fakirlerin ne anlaşılmaz 
bir prunı var, yarabbim! .. Di 
vanelit defil mi! .. 

Her şeye rağmen Eduar Rot
f• bet gün 90nr& meçhul bir· 
kuvtin tahriklle madam Rozye
ııiıı mne kadar atıldı. Madam 
Rozye tarafından ciddi bir ne. 
zaketle kabul edildi. Hafif bir 
teemtırle BÖie bqladı: 

- Vıad•m, oğlunuza ~u 
oldufum at1kran1ann ufak bir 
olmun.mt kendi elimle size 
taJrdtm etmek istedim. .. 

Diyerek en yakın mobilyenin 
l1seriae 1rem•li neaketle kapah 
bir zarf baraktı. Madam Rozye 
ht~ beklemeden zarfı derhal geri 
verdi; 'soğuk bir ciddiyetle: I 

- Tctekkür ederim. Hiçbir 

ramıyacağun bir hareket... 1 
-Madam' 
- Yo, artıık hiddetle. .lıılnie 

söylemiyorum! Çünkü yine ya_ 
şadmı, çalI§tım, evladmıı ~ 

tirdim. Evet gençliğimin yed.ne 
güzel hatırasile .matem içinde ya
şadım. Bana bir aene IÜren bir 
saadet bağışladınız ve bililıaıe 
başımdan geçen acı vıe dertlere 
rağmen ibu tatlı hatıra kalbim,. 
den sif inmedi. 
Roşfer kekeledi: 

- O! Beni affedin, Madam, 
affedin! 

O devam etti: 

- İJ1llır ........... - ..... 
.. illa - &-. - }' ... -

ıwr. 

Fiyatı 50 Karuş 
•V AKiT Kitabevi 

inhisarlar -- umum 
mOdOrlOQOnden:ı ..-.. . . . 

1 - Kevcut mUfrtdat H8teı.tl mllCilıüıce ıa k.ıem. demir ı..._. ..
eksiltme wru!lle satm almacakbr. 

2 - Kuha ..... ttdeli 1lJf N llra DWYakkat t.eaiıaaJtı .... lindıır. 
3 - Ekalltme 27 6 9-il cum!. gt:Dll aaat H te Kaba.taşta levumı' Ye 

mllbayaat p•bcalndekl alim lr.omi8JonUDda ,apdwlttlr. 
1 - Müfredat lfı.tesl aözil <:"f!Ç.UI tubedma paruıa ebM(:a.ldır. 
6 - lateklllertn eıc.utme ıçıu tayln cıWDu cGa w ...U. 7Ullde T,6 ~ 
~e par&'artıe bldlkte cıesldU' Jtoamyoaa alraw•tlan. {4IOI) 

Sevindi. 
- ----------

.1..._ O, p.raptan c~ret umuyor 
""- Mart.aya u.klmnak için ken 
~ ce.aretini kafi gönnüyordu. 

- Haydi, göreyim seni, 
~rta 1 Bu akfalll kafamı sen 
~lıyacakım ! 

Marta odadan yava§ça çıktı. 
Alt kattaki bodruma indi. 

du~klanan prabm yerini bul 

Elindeki samdanı bir kena -
.._ bırakarak, saklı duren şa -
~ destisini ikiye böldü. Bir 
~ınmı kendine sakladı. Diğer 
~mı aldı.. Tekrar odaya 

-~. 
- İtte sana yarım desti ta-

~· içinde en atağı on bardak 
~ fazla vardır. İstediğin ka
'1 iç! Fakat, rahatsız olursan 
~le~ bana kıı:ma! Den, senin 
~ğini yaptım .. Seni ~rap. 
'tt~ 

1'..-.. .. .e ı.. "" .. 1 q e.L. 

rum kabndan bulup getirdiği 
yanm testi praba kavuıunca 
sevinmi§ti: 

- Allah senden razı ola~n, 
Marta! 

Diyerek, heınen kadehini 
doldurdu: 

- Beklemeie Mbnm yok. 
Jçiyorum... haydi, bir kacleO 
de sen iç, benim güzel kutum! 

Marta bir kadeh §arap içti. 
Onun da praba ka111 z.fı 

vardı. Biraz eonra kimbilir • 
belki de çok tiddetli bir müca 
deleye giriıecekti. Mademki 
fUBP inana ceaaret veriyoldu. 
Koca Ahmet erkek iken §araba 
aanlır da, Marta, kafeate kapa
lı bir ku! gibi eeeret hayatı 
yqarkcn, bundan istifade et. 
meyi diifünmez miydi) 

ikisi de içmeğe bqJanu,Jar 
dı ama,.. Martanm makadr 
Koca Ahmecli tarhot edip erz
•ı.S "N bu eurotle ılinıh 

Yazan: l•hnder F. SERTELU 
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kurtulmaktı. 
Koea Ahmet ıyace aarho§ 

olmu~tu. 
Konutamıyordu. 
Bir aralık yerinden kalkmak 

iıtedi.. Kımııdayanıadı. Başı 
döndü .. oturduğu yere uzandı. 
Smh kaldı. 

Marta bu vaziyetten ietilade 
etmek ietiyorcfu. 

Fakat ne ~pacaktı? Ne )1111-

pabilirdi> 
ilk aklma gelen ,ey ~ 

oldu. 
Mtn,e '-çacaktı? 
K'r•ıı11Stt-...4a ..... 

lwydr. 
Gece karanlığı~ bir yere 

iibnej'e imkan yoktu. 
Marta kendi kendine: 
- Rüıtem iİttikten aonra, 

benim burada kalmamın ma
nuı yoktur. 

Diyomu. 

&,a.a mueallat olan bu be
llyı defettikten IODra, De )'aplp 

yapacak kaçınaja çalıfBC&ktı. 
Geceyansma doinı Doian 

bey Koca Ahmedi arattı.. bul
........ Göxiiler: 

- Oma, Riıa..ia e.iae 
daiNaüeaık• ... 400 

Demi§lerdi. Doğan bey bu. 
nu duyunca şüphesi büsbütün 
arttı.. Yanma birkaç muhafız 
alarak, gece yansı Rüstemin e
vine gitti. 

Kapıyı çaldı. 
Marta bu sırada ağlıyordu .. 
Doğan beyi kapıda görünce 

,aşırdı. 
Doğan bey: 
- Neden ağlıyorsun, Mar. 

ta? diye sordu. 
Macar dilberi: 
-- T aliıizliğime ağlıyorum, 

dedi, içe-riye girin de bafıma 
musallat olan belaları görün .. 
Doğan bey bir baskın yap. 

mak istemiıti. Fakat, Martanın 
kendisini bu vaziyette ka111la. 
maaı Doğan beyi bir hayli dü. 
ıündünnüıtü. Demek ki, Mar
ta vaziyetinden memrıun değil 
di. 

Doğan bey içeriye girer gir. 
--. yerde baygın bir halde ya 

tan Koca Ahmedi gördü . 
- Bu herif bili uslanma

DUf •. Onu neden eve ıııldm? 
Diye sordu. Maıt.a. Doğan 

beyin ayaklanna kapandı: 
- Böyle belilı bir adımı ba

na musallat oluna. onu batan
dan nasıl defec:lebilirim ~ Ben • 
den prap iatemeie seldi. Rüs
temden kalma biraz §alabım 
vardı... onu verdim ..• alıp git
medi, burada oturdu, hepeini 
içti .. aarhot oldu, ıızdı. Ben 
de saatlerden, beri talisizliğime 
ağlıyorum. Allah qkına beni 
bu haydudun elinden kuRIYl
nız. l 

Diye yalvardı. Doğan ~, 
bir yerde yatan Koca Ahmede, 
bir de Martanın yüzüne baki&: 

- Sen gerçekten taliaiz btr 
kadınmlflm 1 Rüstem gibi mest 
ve aslan yürekli bir delikanlıyı 
- taliin olsaydı - kaybetm f 

.c0e- ..ı 
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KONGRE MÜNASEBETiLE 

Coğrafya kongresi 
N1illi bir coğrafya yaratılmalıdır 

Bunun, hiç kimse bayırlı bir te
§ebbüs olmadığını iddia edemez. 
Fakat teş bbilsteki mnlrsadın ne 
olduğunu tahkik etmek, bu kon ... re 
~e mlJli, milli olduğu hdar da 
ilmi bir mana verdirilmesini Lte. 
mek, ilim ve milliyeti sevenler i. 
çin, h :· fırsattan istifade ortaya 
sUrUlen istekleralr. Mademki coğ. 
rafya tedr.i.sat.mı bir sıstem dahili . 
ne sokmak istiyoruz, o halde coğ
rafyayı milli şekle şokalun. 

İlimde milliyet yoktur sözü bey 
hude bir iddiadir. 

ra (Çin) ısminl vermiştir. 

Yine aynı Ptolemee bize bir Hint 
ten bahseder. Fakat Hindistan dL 
ye TUrklerin vatanı Hindin l'limal 
kı::rnı ile Türkistanı gösterir. 
Brahmanizmi'nin, Budizminin de 
vatanı, yanlışlıkla Hint denen ve 
içinde Hintli bulunmıyan bu Türk 
illeridir. Hint felsefe ve meden:. 
yetinin beşiği de bu Türk toprak
ları üzerinde sallanmıştır. Şu hal. 

de yok yere bir Hint medeniyeti. 
nl nereden çıkarıyoruz? 

Cünkü Ptolemee'nin haritasında 
İlim her millethı milli duygula· 

rına uygun bir şekilde tezahür et. bu yerlere Hint denmiştir. Ve o ha 
memiş ve o şekiled de aksettiril· rita bugüne kadar biz'm elimizde 
mcmiş olsaydı, ne tarih tahrif e. sahih bir meta, bir asıl olarak kal
öilmiş olur, ne de coğrafya bugün- mıştır. 
kil hatalı, keşmekeş vaziyetin iç'. 
ne dUşmüş bulunurdu. 

Coğrafya dediğimiz ilim, ilk fe. 
laketi, ~klimlerln tevlit ettiği ırk 
eartları üzerine tesis e<lilmemek • 
le ta.bnıştrr. Ve ?toleme'nilı elin. 
de siya.8t gösterişlerin bir kurbanı 

İran da böyledir. Tarihte gıirüL 
tlilü bir dağdağa ile ilan edilen 
(İran medeniyeti), ömründe İran. 
lıyı sinesinde beslememiş, bugün 
bile Türklüğünü muhıi.faıa etmiş 

siyf!Sİ İran hantasındaki şimali 1-
olarak belirmiş, kendisinin tam ve ran ile A~erbaycana aittir ki, Fars 
haklkf kardeşi tarihi, şaşkm, perL 
şan, yalancı bilgiler arasında bırak 
ml§tır. En ağrr ·darbesi de Türk 
ırkına tevcih edilmiştir. Dünya 
medeniyet tarihinin banisi Tilrk • 
füğün tarihte, son asırlara kadar 
~tfır ın.eıvkiinde kalması, hattl me. 
deniyet!n mihrabı olarak görillme 
meei bunun eseri olduğu gibi, fu. 
zuU (Çin ), (Hint), (İran) mede. 
niyetlerinin ortaya çıkmaın da bu· 
ııun neticesidir. 

B!zi, (Çin), (Hint), (İran) me. 
deniyetl düşüncesine sev'keden 
tııaik, iptidai devirlerde Pt.olemee. 
nın eliyle gadra uğrayan coğrafya.. 
dır. 

Aaırlarm bir bnanla t ebaiyet 
ettiği ptol~e~enln oo~yamıda 

şairlerinin bilhassa Cfirdc\'si) nın 
(lran • Turan) davasının bin sene. 
ilk muharebelerine sahne olarak 
gösterdiği bu Türk elleridir. 

Neden bu Türk toprakları ve 

r 
~ .,. . 

~ 

:~~\PA .RA 
\ RAY.&.T Y.ı\Rl,ININ 

DiREKSİYONU DUR 

bir'" Çfri lllkesınden bahsedilir. Bir 
de harita konmuştur. BütUn Çin 
medeniyetinin mebde ve menşei. 
nin oturtulduğu bu -nokta, yani 
Cin ülkesinin hududu ne gariptir il T. iŞ BANKASI 
ki Sıbfrj'adaki (Plneyes) den ba{· 
hyarak Mançuryanm cenubunda, 

Sannehtr civarlarında bitirilir. 
Çin medEniyetinin doğdu~u v~ 

yaşadığı bu toprakların Çin ile o. 
lan mUna.sobatpıı düşünmek ltıle 

bir hata te§kil eder. En temiz, en 
hal!.s Türklerin va.tanı olan ve hiç 

bir zaman da Çinliye me'va olma. ı 
mrş olan bu topraklarda i!im ve 
feüıefe, taoizm, Konfüçyoe aki • ı 

de ve mezhepleri doğmuş, kimya ı 
ve taba.bet en bUyük t erakki ham 
leleri yapm:ş, pusla, barut, top, 
matbaa meydana çıkml§, bUtün 

Küçük taatıTTul 

heaapları 1941 

ikramiye plônı 
.E~ELER : 4 Şubat; 2 J!ıı.yıa 

l A~toe, 1 1klnciteşr1D 
tarihlerinde yapılır. 

j 941 ikramiyeleri 
1 &det 2000 Wık - 2000.-Ura 
1 • 1000 • - 3000.- • 
, • 750 • - ııwo.- • 
• • 600 • - 2000.- • 
~ • 250 • - 2000.- • 

sa • 100 • - 3600.- . 
~ • ııo • - 4000.- . 

300 .. 20 .. - 6000.- .. 
bunlar. Cinlinin y8f8.llla.'Tllf ve bu. ı 
Junmaınış olmasına rağmen yine ı 
Çinliye mal edilmiştir. Sebebi ne. 

dir? Çünkü 'Ptolemee bu toprakla- iii••••••~ı••••• 

Y azan: R. Ç. 
medeniyeti tranı diye gösterili
yor? Zira Ptolemee .siyasi vaziyeti 
gözönünde tutarak buralara (İran) 
demiştir! 

Memleketimizde bil' coğrafya 

kongresi inikad etm~tir. Bu kong. 
renin en ziyade itibar nazarına aL 
ması icap erten mühim husus, coğ. 
rafyayı siyasi tasalluttan kurtar • 
mak, iklim ve ırk şartlan ile telif 
ederek yeni, hakiki, ilmi bir harita 
meydana çıkarmak ol.malrdır. Bu 
tahakkuk ettirildiği zaman Türk • 
lük ve onun medeniyet tarihi mey 
dana çıkmış olur. 

Mi.Uetler tarihi.11, millileştirmek 
için, yaşamamış m fruı ırflar ya. 
ratıyorlar ve bu muhayyel ırka me 
deniyetıer izafe ederek bunlan 

kendıler1ne mal ediyorlar. (Ari 
ırk) nazariyesi bunun en canlı bir 
nilmunesidir. Düşünmüyorlar ki, 
ırk, tabiatın hududunu çizdiği ve 
tahdit ettiği iklimlerin mahsulil • 
dür. Bir iklimde ıki rrk yaşaya. 

maz. Tek !klim ve onun talep ve 
şartlarına uygun tek bir ırk var -
dır .. Beyaz, san, kırmızı, siyah ırk 
la'rda, iklimlerinin verdiği nisbette 
bir zekaya, pir idriık kabiliyetine 

,;,,...~~-~ 

sahi.ptirler. Ta:biatde Türk olan b•~ 
yaz ırka verdiği, inkı,,atı dığer 

ırklara vermemiştir. Böyle iken 
bu ırkın medeniyeti, tam bir inkL 
şaf hakkından mahrum san veya 
1iabeş ırka izafe etmek, böylece 
Türklüğü tabli olan hakkından 

mahrum bırakmak daha ne kadar ' 
müddet devam edecektir? 

İnsanlığm ve ilmin bu kcşmcke§ 
ten kurtanlmasr, coğrafyanın si • 
yasi telakkiler haricinde brrakrl. 
masile mümkün olabilecektir. Kon 

gre bunu yapar, haritayı bu gMıp 
ellerden kurtarmağa muvaffak o • 
lursa yalnız ilmi ve medeni vazife. 
sini yapmakla kalmaz. Fakat miııt 
bir borcu da eda .etmiş olur. 

Biz Türkleır, mefruz medeniyet
ler ve ırklar yaratarak bir tarihe 
sahip olduğumuzu iddiaya kalkış. 
mıyoruz. Yalnız Mırlardanberi kök 
lO§en harita telikkisinin ilme ve 

iklime uygun olarak tashihini isti. 
yoruı. Bu tashih, medeniyetimi • 
zin ve tarihimiz.in en hakiki rek. 
lamcısı olacaktır. Bu basit ışl de 
kongre pek güzel halledebilir. 

R. Ç. 
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V A K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler ""m'"" '117.P-i isler i alır. ... ............................. . 

V AKIT Gazetesine 
Abone Olunuz 
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ıstanbuı Levazım amır.iğinden verilen 
.harıci askeri kıtaatl ı lan ıan 

A~aı!ıds. yazılı n1cvadın kapan z<ırfla eksl;tınelerl 25.6.941 çal'f&Dlb& 
hlzalarınd.:. yazılı saat.ıerd~ YalovP.d& askeri satm&ıma komisyonunda yap 
lacaktır. Tabl<'rJn l:anunJ veslkalarll11 teklif mektuplannı ihale aaaUerlnd 
blr saat evvel kom!.syona vermele:ı. Evsaf ve şartnamesi komlayonda 
rülUr. 

Cınsl ilk tem Latı !h::lc saau miktan 
llra ton 

Kuru ot 2025 15 MO 
Saınat 1215 17 MO 

(23.4'33) 

""'. 246 oon kilo koyun eti kap.ili zarfla eksiltmeye konmuııtur. lb!lleal 25.• 
941 !:&rşambıı glınlı s .. nt 11 de Anbırada Lv. !mirliği satınalma komisyon 
da yapılacaktır. ııı.: temlnatı 68/5 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyon 
görUIUr. Tallplerin kar;unt vesikr.!arlle teklif mektuplarını ihale uatiD 
bir saat evwl komisyona vcrme!t•rL {29-1489) . .. . 

50 OOC kilo slit sı:rncaktır. K .palı zarfla eksiltmesl 27.6.941 cuma gUıı 
saat ı~.:.''l da Eskı.şehlrdP askeri satıT'.alma k·Jmlsyonunda yapılacaktır. T 
m!n bedeli 7500 l!rn ilk temlııa~ 5ti2 lira 50 kuru§tur. Taliplerin kanun! 
sJkalarlle teklif mektuularını !.hıı!e Eaatinden bir saat evvel komisyona veı: 
melen. l2: . H3i) 

• • • 
!!25,::ıt. ı kilo sığır r.U kapalı ::nrfla ekıı!ltmeye konmuıtur. İhalesi 25.I 

IHl çnrşs.mba gilnU ı;:ıat le te An'kı:rada Lv. amirliği satmalma koml.lyon\ltlı' 
da ) npılacaktır. İlk tc mnatı HU1 liı adır. Evı:af ve şartnamesi komiı!lyon 
görlllllr. Tallplerın kaı.uni vesikaJnrUc teklif mcktuplarmı ihale saatinden 
saa• evvel komisyona vt.rmelerl. (31.4.Ul) 

*** 80.000 kilo sığır eti veya 'lO)".U: eti vey& kuzu eti kapalı zarfla ekaU 
meye konmuştur. 1ha'f">sl !?5.6.941 çarşamba günU saat 10 da Gellbolunda 
llerl satınnıma komıı:yonunda yaprıacaktır. Sığır eUnln tutan 32,000 l.!ra 
teminatı 2400 llro. Kovt!D etinin tı:hmin bedel~ 36.000 Ura ilk teminatı 27 
Ura, Jrnzu etlni:ı uıh 11rı bedeli 4C OCO lira ılk tem!natı 3000 llraC!ır. Talip! 
rln kanur.t vesll<alarlle teklif moktupıarını l?ıale saatinden blr aaat e~ 
koml~yon& vermeleri. tS3-4443) 

*** 57.6CO kilo sığır et: kapalı zaıfla eksiltmeye konmuştur. tha.ıes! 27.6.W 

cı.;mn gllnU saat ıı de Trabzonda askert satmalma koml.syonunda yap 
caktır. Tııhmın lıedcll 40 kuruştı.:r. Tal1plerln kanuni vesikalarile teklıf me 
t•ıpJarıııı ihale ı:aat!nden bir saat evvel komleyona vermeleri. (37.44'7) 

111- " 11-
lstanbuld:ı Sirkeciden Terkos karaburnuna denız tarikile 300 ton na 

yat yaptınla.caktır. Pazarlıkla. cksiltmul 16.G.9.U gUnU saat 16 da Hadımk 
civarında İmrahorda askcrt satmaımakomiayonunda yapılacaktır. Taliple 

9Si lira 50 kuruı;ı tcminatlarile belll vakitt" komisyona gelmelert. (85.47 

Ttlrklye Camaarıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kurul~ c.arıhı: 1888. - ::iemıayesı: 100,000,000 Turk 1.ıran. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ve tıcari lzn nevı banka muamtltlnt. 

• r&Jl' Bank .. 'l'ID ela 

6C uraaı OUJUDAnlara senede • dera '~kileceJI kur'a De &f&lld&kı 

pıana gOre lkramiye dağttılacıılttır. 

• MJNJ ı,ooo uratık ı.ooo 1.1ra ıoo a.cıoo MI ~ 5.000 lln 
• • ~ • !.000 • 120 • tO • &.80CI • 
• • t5CJ • ı.ooo • 160 • ıo • uoo • 
ıcı • 100 • &.000 • 

OlKKAT: ResapıarmdaJD paralar blı eene temde 50 Hradaıı apl 
ltı.şmtyenJere .ıuamiye çıktıg taı<dlrde ~ ~ raz!aıılvl' nı11~kt11 
Kt:{' ": 11 Mart. 11 tlaz!ran 11 l!.'ylQL 11 BirlnciklnUD tar1hl• 

..,,, !e vapılrr ...................................... ~ 
Berline doğru haykırdı. Bu 

tehdit fery8.diyle ölüm döşeğin
deki adam ltalyada Alman im. 
paratru oluvermişti. Bu mek
tupla aynı zamanda yeni veliaht 

. ' . 
~ntJ6cr 93lılfJclm~ıa 

gayri imparatorun hakiki sure'
te icrayı saltanat edecek kudreti 
yoktu. Doğuştan yahudi olan rıS 
zır Friedberg'e, Siyah Kartal nı. 
şanını vermişti, önceden birsi 
muhalefet gösterdikten sont' 
anti sosyalist bir kanunu ~ 
zalamış ve bir Avrupa me&elfil"' 
hakkındaki fikrinden va.zgeçnVt 
ti. dö Prens Battenberg'i ~ 
rak kızını on.unla evlendirnıeJ 
h-:tem.işti. Bu İngilizlerin öted 
beri istedikleri bir şeydi. F 
Bismark şimdiki halde Rusya J 

en ufak bir ihtilaf mevzuu çrk 
masının doğru olmadığını söyJi. 
yerek bu projeyi geriye bırakd' 
dı. O buna da razı olmuştu: •"/• 
bunun neticesi olarak imparatot'' 
la imparatoriçe arasında mütfıİf 
bir kavga oldu,, 

henüz malum olmadığı için ica. 
bedecek olursa başvekaletin ken· 
disini temsil etmesini söylemşti. 
Fakat Bismark ona verdiği cevap 
ta imparatorun oğluna karşı 

duyduğu kinden dolayı kanunu 
esasiyi çignemek istediğini bildir 
miştir. Avdet seyahatinin 3 Un· 
cü günü imparator Fredrik La
miçikte tevakkuf eeerek Bismark 
la nazırlan kabul etti. Her şey 
sükunet içinde geçti. İmparator 
kÔnuşamadığı için muhavere 
tahriri yapıldı. 

Uzun seneler tahayyiıl ettiği 
Berline ginş, kendisi gibi dilsiz 
oldu. Babasının tabutu arka m. 
da ve bütün prenıleıin başında 
yürüyen de kendisi olmadı. Bu 
oğluydu. 

Ta.htm hakiki vansı, Ale· 
9'>1intere ~ d{lşktln olan yeni· 
Wliaıht beşmı hürmetle önüne 
eğmif halkın arasından Tiorgaş-

ten yolundaki bu ilerleyişi omın 

yakında tahta çıkışının bir ala. 
meti olarak kabul etmişti. 

Ceharlotterburgda, kapalı bir 
pencerenin arkasında imparator 
birinci Vilhelmin oğlu babasının 
cenazesini ve torunu, ölüm ha. 
lindeki oğlunu aelamlayordu. 

Yakınları yeni imparatora ye· 
min etmeğe geldiler. Mer asim 
küçük bir salonda cereyan etti. 

Saray mareşalı bir dizini yere 
koydu ve nazırlar ~reni impara. 
torun elini öpt üler. Bismark 
da onlar gibi yaptı. Kibri ve gu· 
nıru ancak Prusya kralının kar. 
§JSmda yalnız onun kaişısında 

kalma.yordu. Yetmişinci yıldö· 

HAYAT I ,YAZAN 

EMiL LUDVfG 
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nümü miin.a~ebetiyle menıcıimdn 
ihtiyar Bismark yeni imparato. 
run babasının elini öpmek istedi
ği zaman imparator buna mü.;1 
ade etmemi~ ve or.l! ko~larır.dan 
tutarak. ona sarıl ı:.ııştı. Oğlu 

buna müsaade ediyor ve eski 
düşmanını karşısında bu vazi
yette görmekten 7.evk alıyordu. 

Halbuki o artık mücadele etmek 
niyetind2 değildi. 

Kendisini tükenmiş hissecii
yor ve bütün iktidarı yine dikta
törlerin elinde bırakıyordu. Hat. 
ti bu iktidar belki piraz daha 

genişlemişti. Ölüm hali~eki a· 
dam yalnız zahiri ve ikinci dere. 
oedeki işlerle meşgul olurdu. 

İlk emirlerinden biri, İngiliz 
modasına uymak için apuletlc
r in kaldırılması ve ilk sualide 
yeni basılacak paraların ne şekil· 
de olacağıydı. Bu paraların pa.nt 
kut yortularından evvel ha
zır olamıyacağım işittiği zaman, 
nazır Lucius anlattığına göre, 
imparator büyük bir üzüntü ile 
ellerini biribirine vurmuştu. O 
kadarza.man yaşamayacağını he-
68.P etmiş gibi Bu li~ kral her 

kese baronluk, kontluk, prenslik 
unvanını vermeğe başlamıştı. O 
kadar çok kişiye asalet unvanı 

veriyordu ki bir gün Bismark is· 
tihza ile: Burjuvazi ile asillerin 
arasındaki nefreti yolretmek için 
imparatorumuzun bütün tebaa· 
sına asalet unvanı vermesi ica
bedecek" demiştı. 

Kendisine Dük ve oğlu Her· 
bert'e de pren unvanı verilmek 
istenildiği zaman, kendilerini 
rahat bırakmalarını söylemiş ve 
reddinin sebebini de sıkılmadan 
şöyle izah etmişti: ''İki milyonu 
Tolerim ol::a, papalık unvanını 
bile alabilirim. 

İktidarın bu küçüklüklerinden 

Fakat ihtiyar sihirbaz can d\it 
manı kaza.nmağa ve onu da lrJ' 
desi altına almağa muvaffk o'
muştu. 

Nzır Lucius'a bir gün: "Bel' ~eı 
imparatoriçe ile bir ihtiyar ~ cı_ 
m~ti güdüyon.:rn.,, lt~ı 

(Devamı var) t ıı 


