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Bükreş 
Radyosunu 
Dinlerken 

Mademki Ruzvcltin müdahalesi 
mihver devletlerinin arzularına 
hizmet ediyonnu~. o halde ne
den mihver devletlerinde Ame
r.ikaya karşı o kadar hiddet ve 
şiddet görülüyor. Amerikanın 
kansması Avrupa rn;lletlerini 
nıih,:er tahakkümü altına glr· 
nıek ' hususunda bi'ribiıiyle mi'· 
sabakaya sevkedccekse bundan 
dolayı Ruzveıtc gece gündüz 
duatı kalmaları icap etmez mi? 
·İnsanların nekadar s.kışlk ve 
.zor b r mevkide kaldıkları ma· 
nasız söz söylemelerinden mey. 
<lana. cıkar. 

l'azan: 

90.Seybl Cahlt Yalçın 

Suriyenin 
istiklali 

--0--

lşgal edılen yerlerde 

ilk tedbirler aWdı 
Mıntakalann 

tensi ki 
İseiklal davasına bağ. 
lı memurlar vuıtaai)e 

yapılıyor 
Londra, 16 (A.A.) - Müstakil Fran 

sız ajansının Kudüsten öfrendiğine 

göre Surlyenln ve LUbnanm müttefik.. 
!er tarafmdan işgal edilen yerler, ha. 
rekAt bll§larken yapılan vaad mucı. 

blnce, istiklA.llerinin tahfakkuku için 
ilk teoblrleri almağa ba.şlamı:tlardır. 

Şimdiye kadar işga.1 edilen arazi
nin vllsati müteaddit Franam vilA.yet.. 
lerinln mecmu mesahaı 'aathiyeslne 

Rumen radyosu Musolinlnin son muanlldir ve n\\fusu da yarım milyo. 
nutkunu pek beğeomi::;. t çlcr mi• na yakındır. 

IDABEYDt: ANKABA CADDESİ VAKiT YURDU: 1STANBUL 

Bu heykel Amerj~ bıtiklal muc00ele&l kabramanla.rmdan yüzbatı Con Par. 
kerindlr. Yen; bir taarruza karşı Amerikayı müdafaa için şimdi bu heykelin 
yanına 940 modclt m:ıkinelltüfek konulmuştur. Heykelin altında şu sözler 
yazılıdır: 'Iopr.ığm1 moba.f~ et! Sana hücum edllmedlkç.e at.et etme! fakat 

Jıarp niyetindeler l'!e tuna buradan başla! ... 

5a.kını ka.bul ederek Almanys. ile llrlmtakalarm tensiki iııtlklAl davuı 
*!'&lyannı emrcdecekJeri yolda. yli- 'ı na. bağlı olan memurların idaresi al. 
~e3i kendi• ine vazife ~ilmi::ı o· tında başlamıştır. Maliye, polis, güm. 
an Romanya.da Musolinınio nut• rtık, nafıa ve maarif işleri her yerde 
kunun beğcn·ımemesi tabii bekle-

1 
tensik edilmiş bir tarzda l§lemektedir. 

lltnıezdi. Onun için biz fiadece u- ____ ..;... _ _;,.. ____________________________ ---: 

budiyet icabı olan bu takdir ve 
•it&yişler arasındaki bazı tuhaf 
lloktalara işaret edeceğiz. 
Bükreş radyosu hak'kı olmadan 

.\vnıpa işlerine karışan Amerika.· 
llııı bu nutuktan bi~ok dersler al• 
bıasmr ta.,slyeyc kalkmıştır. Av• 
l"ııPa işlerine kanşnıaya filhakika 
ı\rnerJJ;.a.nrn bir hakkı yoktur. Fa.. 
icat bu hak mihver de,•letlerinde 
de Yoktur. Yoktur ama. işte ka.nş
ll'ırl)lardır. Hem öyle bir surette 
il& lnuıun ne demek olduğunu Ro
~,.-:::_-,:_· -~:-~ .. ,. _ _ 1.-ı J.U.-Lo.-.Jar,,.. 

~- .Huna. hb
~ ba,mıı. gelenlcnlen memnu 
•Yet beyan edecek derecede bir 

~,. Ve 61kı altında kal\iJğınm mü
"3llıedesı başka memleketlere bü· 
)'tik bir lb11et t.:ı:;kil ediyor. 
Aınerikanm hakkı olmadan Av. 

l'lıpa i lf"rine karısma."'ı ile mih\'C· 
~ . 
lrı hakkt olmadan kansması ara• 
•ııda. ne bii~·iik bir fark var. 
~~er:ika A \TU(>amn haşma gelen 

ingillerede 
"Göıükmez,, 

bir silah 
keşfedildi 
~ 

bu keıfi · tank taar· 
ruzlarına kar ı 
'1(U!(a-nım-'ca 

lmı~ 18 (A.A.) - JaJyt.er: 
'.tngllb ordusu belki de yakmda 

gizli btr ellAhla tcchiz edilecektir. 
Bu sllıUu şimdi bir iatihkA.nı aubayı o.. 
lan Cambridge Üniversite.sinin bir ta. 
!ebesi keşfetmiştir. Bu subay 2' ya. 
şındadır. Ve bundan iki sene evvel 
makine mlühendlsllğt ihtısuı .,ubesin 
de birinciliği kazanmıştı. 

Bu sııa.ıun mahiyeti tablatlle !f§a. 
edilmP.mektedir. Fakat lnglliZ askeri 
makamlan hunun zrrhlı taarruzlarma 

Sovyet 
Rusyada 
Tank ve 

paraşütçü ıerin 

ıştirakile 

yo manevr81 
yapıhyor 

Londra, 16 (A.A.) -
İsviçre radyosunun bil

dirdiğine göre, Sovyet . 
ler birliğinin muhtelif 
yerlerinde tankların ve 

tcııirU bir karşılık olacağı mUtaleasm paraşütçülerin iştirak 
dadır. ~u ~iUı.h "öldUrUc11 ve gözük.. ' ettiği büyük manevralar 
mcz,, hir silah diye tavsıt edilmekte.. 
c11r. yapılmaktadır. 

100 den fazla 

Japon harp 
• • gem ısı 

16 
Pazartesi 
1941 
Sayı: 3346 

Yazı işleri Tel. ı3872 Fi::;&.tı 5 KURUŞ 

Bütün Amerikan 
gazeteleri 

Alman 
ltarp ae
milerinin 
Torpillenme
sini istiyorlar 

200 milyon dolar 
kıymetindeki 

Mihver alacaklarına 
elkonması Robin Mur 
vapurunun torpillenme -
sine cevap te§kil eder 

Suriyede 
Müttefik 

kuvvetler 

Şamın cenu
bunda Naftayı 

aldılar 
-0--

Sahilden ilern ... 
yen kuvvetıer 

Beyruta 
yaklaşıyor 

Fransız tayyareleri lngifiz 
harp gemilerine 
hücum ettiler 

Kudüs, 16 (A. A.) - .AMei!! 
sözcü dün şarktan yapılan ibir ııa;. 
reket neticesinde .müttefik. lluv • 
veUerin Kisvenin 10 kilonıet.re şi 
malind.e ve Şamın takriben 16 ki. 
lometre cemlbunda bulunan Naf • 
tayr iııııPJ. ettiklerini b~tir~ 
SözcU Kisve şehrinin İngiliz kuv • 
vetıe:ri tara!mdan zaptını teıyit ey : 
Jcm:iştir. 

Bir ım.ü.ttefik kolu Kisvenin tak
riben 12 kilometre şarkmda bulu. 
rıan· Adliyanın şarkma doğru ili!ft. 
lemeğe ibaşla.nuştır. 

(De,'8Dll 4 lncücle) 

Alman Amirah 

dıyor kl: 
RUZVELT 

HARBE GiRMEK 
iÇiN GüZEL BiR 

· BAHANE BULDU 
~ 

Amiral devriye sistemin-

laketin kendi ba5ma da ;elece
.... inı diisüntJiiğü içJndir ki Avrupa. 
tla ha:vat Ye istiklal mücadelesine 
~rl ·e~ek milletlere yardmı etme· 
Yı kendi menfaati namına bir \ 'a• 
'-ife bili) or. Amerikanın bütün ka
tıs_ınaı;ı, haşı sıkışan \'C hürriyet 
tnUeadelesine atılan milletlere 
)°llrdımda bulunmaya münhasır 
1'ahyor. Hi~bir milletin t-0prakla· 
rıtıa, istiklaline, ı:cref ve hayı;i• 
l:~tine te<',a, üz etmiyor. Dayak 
lıyen bir adamm yardımına ko
hn bir kimse teca\'lize u~ 
khsın işlerine kan~ış sayıla.
ltıaı, bu insani tesanüt. vazifesi• 
:ı ifa eden kimse, dayak yiyenin 

Bedri Zigagı 
kaybettik 

... " den acı acı şikayet etti 

altnden ve gördiiğü muameleden 
llıeınnun olduğunu anlayınca ses
•lzcc çekilir gider. İşte Ameri· 
~il da tabii böyle dananryor. Jliı,: 
lr de,·lete zorla yardım etmeye 

f<al'kmıyor. Acaba mihver devlet" 
le..: , • •, A' rupada bu suretle mi h~ 
"eket etmektedirler. 

numen radyosunun tuhaflığı 
3'"alnız bu ıddiaya inhisar etmiyor. 
?nun fikrince Runclt Auupa Iş
ı Ctfitc neloıd:ır fazla karışacak O" 

Ursa. AYropa milletleri ile o nis--
llette biriblrleriyle birlel'ecekler· 
1111 • 

Ş. 

Şu halde yapılacak iş hep bil"" 
den Runelte müracaat, ederek 
"''rupa i~lerine daha ziyade karış
~ası için yah·armaktan ibaret ~
uı göriinüyor. Çünkü Bükreş nıd• 
tosunun sözlerine bakılırsa böyle 
bir müdahale Avrupa milletıerfni 
51kı sıkı birl~meyc ı;m•kcdecektlr. 
~\ rupa l~ln bundan daha büyUk 
lr nimet olur mu? 
l\faclemki Ruz\'cltin m!dahalesi 

~lh,·er de\·letJerinin an:ulanoa 
b:ınet ediyormuş, o halde neden 

~lh,·er del'letlf"rinde Amerikay& 
al'§ı o kad:ır hiddet \ 'C ı;ıiddet gö-

l'lilüyor. AmerıKa.nm kanşması 
~Vrupa milletlerini mihver 
:tlıakkümü altma girmek busu· 
"tınııa biıiblrlcri:\·le müsabaka)'a 
~Vkedcceksc bu~dan dolayı Roz· 
'°eJte gece gündüz duacı kslmala· 
~ 1<'.ap etmez mi? İnsanların neka
~ar sıkışık ve zor bir mM·klde 
r?lrhkJan rnioaı:;n ı-öz söylemele-
'rıden meydana ~ıkar. 

Japon· harp· gemllerinm topJandığI yeri gösteren bari.ta . ' (Yazısı 4 tinclide) 

Bugün ikindi vakti Merkezefendi 
mezarhğına gömülecek 

Kahve 
tevziatı 

Vilayet b'u sabahtan iti
baren hazırlıklara 

başladı 
Bedri Ziyayı kaybettik. 
Edebiyat ve matbuat hayatm.m oı.. 

duğu kadar spor ve avcılık 4lem1Din 
en eski ve en maruf almalarından 

biri olan Bedri Ziya Aktuna dUn ak. 
şam aramızdan ebed1 olarak ayrıldI. 

Bedri Ziya ısn senesinde dünyaya 
gelmiş daha genç ya§md& iken §lire 
merak sardırmıştı. Tahsilini bitirdik.. 
ten sonra düyunu umum~ede vazife 
alan Bedri Ziya orada daha Ziyade 
kalem kudretlle dikkati c:e1p etmeğe 
başlamı§tı. 

Yirmi yaşında iken matbuata intı. 
sap eden Bedri Ziya zamanının m~ 
tcllf gazetelerinde şiirler, edebl yazı. 
ıar, spor ve avcılık yazılan ve sporu, 
avcılı6ı edebileştiren yazılar ne.,retmiş 

ve diyebiliriz ki avcılığı bu son yarım 
aBtrlik edebiyatımızda devam ettlren 
Aka Gündüzle Necip SelA.m ise bu 
belllbaşlı gazete ve mecmuaları ~ 

kip edenler meşrutyietin son seneler!. 
ne kadar Bedri Ziyanın tm.za.sma sık 
sık tesadüf ederler. 

Merhumun ömrü vefa etseydi birkaç 
ay sonra yanm asırlık matbuat haya
tını doldurmuş olacaktır. Bedri Ziya 
doğuştan sanatkA.r bir ruha mallktL 
Birçok şiirleri, hllA dudaklarda dola
p.n yUzlerce güftesi vardır. S&natin 
lc;ll tarafmı görilr, ruhunu konuştu. 

rurdu. Kılıç ve Kalem sahibi denildi.. 
,(Devamı 4 iiııdide) 

Merhum Bedri Ziya 

'368 çuval kahve 
dağıtılacak 

İstanbul vilayeti Uıraf ından 
yapılması kararla.$f.mlan kahve 
tevziatı hazrrhklarına devam 
devam edilmektedir. Bu iş için 
l~mu olan usule ait bazı ha. 
zıfılrklar tamamlanm1dan kahve 
tevziatına ba..şlanmayacğı tbii. 
dir. Vilayet, bir mutemet temin 
için ticaret müdürlü~ne tezkere 
yazmış, ayrıca fiyat muraka;,e 
komisyonunun meşrfı satış had. 
lerini tesb:itini istemiştir. 

tik olarak vilayet tarafından. 
t stanbulda tevzi edilecek kah
ve miktarı 1368 çuvaldır. Tevzi. 
ata bu hafta içinde başlanması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Bektaşi iyini 
izmirde geceleri ayin yapan kadınh 

erkekli bir gurup yakalandı 
.(Yazısı 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

Yolda dUşUndüklerim: 

ALLAHA DAiR •.• 
Allaha i'ki cins insan irianır: 

l 'a. en aptal, y& en &kıllı •.• 1kisi or
tası dediğimiz hakiki aptal lnki.ra 
memurdur. 

* Hristiyan büyüklerinden birisi : 
- Veli.yet bir mecbiırlyettir ... 
Di~·or. 
Akılda son durağa vannrş bir 

kafanın iman borcuna ne güzel i
fade .•• 

* Mikrobu keşfeden (Past-Or) 
)et>finin cçtığı harikalar ulk~ 
karşısında Allaha iman eder; fa.
kat o keşfi (Pa.st-Or) den öğrenen 
yarım adam, bu yüzden Alla.hın in
kiırcr!';ıdır. 

* Allahı t.eJ dolapta yemek arar 
~bi beş ha..o;;sesinln tamtakır san
dıklarında. arayıp bula.mryanlan 
i'kn& etmeğe (.alışmak, ne hazin 
faydasızlık ! .. 

* Sadce ölçü, kn·am ve ahenk· 
ten ibaret olan İslim dininin bli• 
yüklüğüne bakın ki, hakkı iltizam• 
d& bile inadı çirkin buluyor... İma. 
nın tam olduğu yerde israt yoktur. 

* 
Kainatta maddi ve manevi t.ek 

hadise ve fiil tanımıyorum ki, AI· 

Necıp Fazıl Kısakürek 
. 

la.ht.an ha.her \'eren büyük telgraf 
şebekesine bağh olmasın... Bötön 
istf!<ametler Allalım; nereye gp
Mn ona. dönmüş olursun ... 

* 
Dünyanın bir öküz boynuzunda 

du~uğunu zanneden kocakarryı, 
f.esellislni (arz cazibesi kanu• 
nu) nda bulan aJunaktan daha u 
a.bmak buluyonmı. •• 

* 
1o&nmayan için korku: 
- l ·a. \'arsa? .•• 
Şüphesidir. 
inana.o için §Üpheye yer okıay. 

dı, .feliketH korku: 
- Ya yok~? ••• 
Suali olurdu. 

* Mümin kılıklı riyaklrdansa sa.· 
mimi kafiri tercih etrneH... Zira 
samimi ki.tir için güaiin birinde 
8&mimi mümin olmak kabil... Fa
kat günümüzün soft.alan, riya. o
larak iman e.d<>nler değil de, riya 
olarak inkar edenler_. 

* AJJaruuz &damın ruhuna, Alla.h. 
sız cemiyetin mefkfireslne, Allah· 
81z hükümetln idaresine ve Allah
sız ordunun suaıu... toanmıyo· 
l'Ulll! .. 
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66 Yazan; KADIRCAN KAFLI 
Gemi Adakaleyi luvınp d:ı ba.tıya rota verdiği zaman Ömer 
iki t~railı for~;:ıo!ann arasından geçerek baş kasaraya gidiyor. 
du. Oraden ufukları daha ~yi seyredebilecek. sev~iliye daha 
yakın olacak samyordu. 

- }3ır an cı.-.·eı Cezaire dijn- ı yapılan ak.maa bu!unrr.u§lardı. : 
mekt n bnşk:ı bir §ey ·istemiyo- zamanki hat.Jralarmı her zaman 
nını; clınlzden gelen her şeyi yap 1 zevkl~ anmışlardı. Şimdi her halde 
tınız. Bundan dolayı size teşekkür ciaha heyecaıılı bir maceraya atı· 
ederim. ı lıyorl:ırdı. 

- Hadlse.nin 1.uglltere ile Cc-
1
· G~I Adakalevi kIVMlıp da ba· 

zair arasmdaki anlaşma üzerinde tıva rota verdiğİ zaman Öm"=?r i. 
tesir vapmrya.caifını umarını. Zira · ., ki taraflı forsaların arasından ge· 
bu mesele tamamile Sir Ga.rdonut. çP.ı ek baş kasa.raya gidiycıı:ıiu .. 
şaIL.na n!tlir. Me~uliyetin de ta- Ora9an ufukları daha iyi ı-eyrede 
mamih:ı ona ı:;uvrilm.41 olması li1.ım bilecek, sevgiliye daha yakın ola· 

gelir. cak samyordu. Baş kasaranın beş 
- Ona şilphe etmeyi~! altı basamak merdivenine çıkar· 
Fırtına. gece yarısı, sanki bu ken ııilf??1an adam yolunu kesti: 

talihSizliğe sebep olmak için ç:rk - Ömer bey.!,. 

ıruş da vazifesini bitirmiş gibi din Dönüp baktı; kaşlarını çatarak 
di: filo erkenden der.~ açıldı. gözlerini süzdü. Hasan kalfa um 

Hafız Şerif ef~di:rUn cam l"t· hizmetini gören İrlandalı esiri ta 
kılmıştı; lakin Ömer sa.kin görü- nıdı: 

nüyordu; hele amirale karşı en - Ha.ket, sen ha! Bur-doda ne 
küçük bir soğuk uk göıatenniyor· arıyorsun? 

du. Denizi,. rüzgarın güzel olt18tı - Benim adım artık Ahmet-
da onun sinirlen Uzerlnde iyi bil' tir; levent oldum. 
tesir bırakıyordu. Yedi glln ııonra - Sebep?. 
L'lzbon:ı. on U~hlA .. "Ü gün do Cesaire - Daha iyi .• Za.teıı memlekıetl 
vardılar • me dönemezdim. Oraya gidersem 

Süleyman l'e.is, rıhtlJnda oğlunu nncnk .intika.ro için giderdim. Bu 
derin pir hasretle kuca.Jdadı; onu da aayen.izde oluyor . İn§allah 

neıteSiz ve biraz solgun buldu; ae- hizmetim dokunur. Ha.san kalfaya 
beblıti sordu: b~ sene hizmet ettim, stze de 

- Sonra anlatırmı. l5Iünceye kadar ederim. Yalnız 

Hiisr.eıv paşa yeniçerilerle bir- pe.pu A.ntonlyi dar ağacında gör'? 
tikte Tlu~!ln taraflarmda, !at ka bileyim! 
bilelerl yola getirmekle meşguldü; - O da kim oluyor? Gel de 

bir ıı.ydan evvel dönemiyecekti; a.nlat! 
bu cihC't amiral Mansele bildiri!- Yukarı çıktılar. Ömer küpeşte 
di; da teknı:r ı:?elmck lizere An ye dayandı. Kadirganm burnu öy· 
ti! adalarına doğ·ru yelken a~rp le mevzun bir şek11do sivriliyordu 

l. 
Sülo~ man rris oğlunun ba§mdan 

.;ı;:ı.;enleri, ona yapıJan muamelıeyi 
i"ğrendiği zMnan fena halde kır.dl. 
Qclikanlmın: 

- Baba, bana bir gemi ver, 
gidip onu kurtarayım! 

De.!"'1":1Jne va.kit kalmadı; kır 

bıyıklarını sıva.zlıya.ra.k enginle.re 
lıaktı: 

- Korsanlığın naad yapıldıfmı 
ı:;örsünler! Yamı erkenden 1n'gil
tr:roye gidiyoruz! 

Reisler de köpürmüşlerdi. Re
cc>p Teis elini geniş ·ıe kalm kırını 
zı kuşağmm arasnıdald yatağana 

atıyoı Adeta ktikreyordu: 
- Ben kfm:ıe ile anlaşmak fik 

rinde değilim. Kurtla tilki anla§a 
bilir mi? Bizi ezmek ~ kuwet· 
!eri yetmeyince para verip mi
rasyedilere benzetmek, miskinleş
tirmek, sonra Uzorlınize çullıuımak 
~tiyorlar! Gavüra. gilven'lmez! 

Yalı kethüda.lı ve Murat reis 
bir defa Hüsrev ;paga ile görüş

mek \.'e akın yapılacaltsa divan ka. 
rarile yapmak iatJ,yordu; zira §im

dilik ne de olsa aralarında bir mil 
tareke vardı. 

SUleyman rP.ll!: 
- Ben y:ı.rm sabah gidiyorum; 

·zat<"n benim işbnln divanla ilişiği 

yok! 

kılıç balığının burnunu andırıyor· 
du. Başlarının U.Stllndeld yelken 

&la.bildiğine &~. ayalda.nnın al 
tındaki top her an ate§ için hazır 
ve pınl pınl duruyordu; burma 
sarıklı ve kırmızı kUllhlı, koca 
kuşaklı, kr.8a &&Jvarh, dar oepken 
lf, çıplak ba.ca.klı leventler fa.hin 
bakışlarım ufuklarda gezdiriyorlar 

dı. . 
Anlattığına göre Haket vaktlle 

ba.lıkç,ıtk yaparml§; l!kin buz! u 
denizlerden ziyade İrlanda. deniz
lerinde, Man adası clvarmda avla 
nırmJ§. Bir gUn frrtmaya tutul· 
muş; ta.yık parça.lanmıı ve iki 
ukada.şUe birlikte den.ize dökUl· 
müşler; onlar boğulmu§la.r, fakat 
Haket teltııenln bir parçuma tu· 
tun.muş; yan baygın bir haldeyken 
bir sandal onu kurtarmt§, bu 1.§1, 
başkala.n korktukları halde Kar
dtgan pana.zı yapmiş. HakEJt onun 
tedavisi. ve bakrmı eayesinde ölüm 

den ktll'tulmuş. Papu, o sırada. 

frlandalı ba1!k<:ty& .Angllkan mez
hebini telkin etmiş, demiş ki: 

- Allahm hatt;ki kulları bu 
·mezhebe girenleriir, Seni kurtar .. 
ma.k il}in ancaık yüzde bir Umitltı 

saJıilden ayrılırken yeni mezhebe 
bir mürit da~'\ knzandıracağrmı 

All&ha vaadetmi~Um. Allah iste • 
diğimt yaptı; şimdi u.mar.m ki be;ı 
do sözümU tut.muş ohıvmı. 

R A B E R - Ak~am poeuı 

: ··············-·· .. ·•··· .. ·-······••••ft•• .... ı : 1 

1 Milli ŞEF 1 
l 1 
i At yarıılarını takip j 

ettiler : 

YOKSEK KALDIRIM MODERN 
BiR ŞEKLE GiRECEK 

Gazi koşusunu kazanan 1 
atm sahibine ıltıfatta i 

bulundular i • 

Belediye aybaşından itibaren burayı 
granit kenarh mozayık pareke yaptıracak 

.\nkara, J 6 - M:illf Şef ReilJI. 
cumhurumuz: ismet lnönü, şehri
mizde bir müddelt.enheri devam 

tmekte olan ilkbahnr ut yarışla .. 
rmı tııkip etmek üzere dün hfpow 
dromu ııereflendJrmiıılcrdir. 

Spor sevıır ?ı-.filU Şefimiz yaru:. 
lada yııkmdan alakadar olarak so
nuna kadar takip etmlşler ve Ga. 
zi koşusunu büyük bir varlrk göı;. 
tererek kazanmış olan Subutay 
İ'$irrıli atın sahibi Satıh Temeli. trl. 
büıılerine çağırarak kendisine ilti• 
fatta bulunmuşlnrdır. 

ikmal kursları 
Muallimlere ayrıca 

ücret verilecek 
Vek!\letıe temaa etmek üzere Anka. 

raya gitmiş olan ıehrtmiz maarif mu. 
dUr!l Tevfik Kut bugün dtt:ıecelttir. 
Dl~cr ta.raftan orta bir ve ilk ted.. 

risat talt'belerlnden ikmale kalanla" 
nn yetl~Unlmeat için a~tlacnk km·!!. 
lar a.yu !6 smdan IUbıı.ren. fa:ıllycte 

geçec~ktır. İlk tedrisat liğretmflnle

rlnden kunta vııztte alacak olanlara 
kurs müddetin~ 30 Ura. verilecektir. 

Bir şilep tevkif 
edildi 

Bundan bir müddet 'evvel li. 
manı:mm:ia.rı geçen ,.e burada oo. 
şalttığı ticaret eşyası dolayrsiyle 
vapur acenteiıiie ithalatçı arasın· 

~~~~ 
nama bandralr Rozita şilebi dün 
lima.nıınım gelince tevkifi için 
karar alınml§tit'. 

Ticaret mahkemesi, vukua 
gelen zarar ve ziyan sebebiyle 
Rozitanm haciz altma. almmaaı.. 
nı yerinde bulmuş ve mmtaka 
liman reisliği şilebin tevkifini 
emretmiştir. 

:,. Şenrlmlzde ye Trakyada tetkik. 
lerde bulunaıı ziraat vekili Muhlis 

Belediye, İsta.nbulun en milhim 
ve bilyük yokUfU olan ve ayni za,. 
manda şehrin §ayanı temaşa yer. 
!erinden birisini teşkil eden Yük
sek kaldırımın uzun senelerdenbe. 

Tavuklar başaşağı 
taşınmıyacak 

• -<>-
Hayvanları koruma 

cemiyeti 
Bir beyanname neşrederak 

bu yasağı hatırlatıyor 
Hayvanları koruma cem.lyeti, vUA... 

yet ve belediye ile yaptığı tema.sla.r 
neUcealnde halka ve bilhassa zabıta 
memuı·larına hitaben bir beyanname 
ne,rine karar ·vermiştir. •rabolunan 
bu beyanname her tarafta ha.l~m dal. 
ma g!SzU önünde bulunacak yerlere a .. 
eılacaktll". 

Beyannamede belediye ,.,abıtası ta. 
ıımatnameslnln 101 ve 107 fncl rnad. 
deleri hükümleri halka ve zabit& me
murlarımı. hatırlatılmaktadır. 101 in. 
ci madde, zayr:t, sakat, hasta, iyl be.ö. 
lenmeıniş, takatsiz yarau hayvanların 
yük altına konulması ve arabalara kc. 
JU}ma.smı menetmektedir. 107 incı 
madde ise tavuk ve eınaali çl!t ayakl1 
kümes hayvanlarmm canlı bir halde 
be.şaşağ:ı taflllamıyacağıııı tasrih et
mektedir. 
Hayvanları koruma kuruınn bu mad 

deleri göz.önüne koyarak bu gibi va. 
zlyeUerde zabıta memurlannrn mani 

memuru veya cemiyet merkeııne ha.. 
ber v~rmeslnl rlca etmektedir. Aynca 
ııoka..klarda görülen ha.ata ve bakımsız 
hayvanların da C61lllyete haber veril
mesi beyanname,e ilA:t'e olunmll§tur. 

Kara nakll vasıta .. 
larının muayenesi 

Çar§amba günü 
batlanıyor 

Erkmen dlln a.k§a.mld ekspresle AJ1oo Motorlunak.il vasıtalarının se-
karaya gitmlıUr. nelik muayenelerine ça.rş;ımba * son be§ gl!n zarfmda muhtelif 1 akt 
beledt suçlardan , 7 esnat ve 38 11eyyar gününden itibaren baş anar ır. 

Bu seferki muayeneye mayıs ni. 
esnaf tecziye edllmlttir. hayetine kadar pllka. almış, bU.. 

Sey!'iae!er kontrolü eıınaarnda da 40 tün motörlü kSTa nakil vasrtalan 
§olHr, hareket halindeki tramvaylara i§tirak edecek, yalmz, Vekiller 
aUayan 41 kişi cezalandırılllU§tır. Heyetinin karariyle seferden 

* Dııatz, u.tır ve körler cemJye. menedilmiş olan hususi otomo
tinin cıUn öğleden sonra Emlnönll halk billerle mdosikletler bu muaye. 
evinde yapacağı umumi toplantt, ek. neye tlbi olma~tır. MotörlU 
seriy~t olmadığın~n tehir ,edilmiştir. kara nakil vamtalarmm muaye. 
Cemirct 1;;141, dün ak§am Ankaraya ne tarihleri şöyle teslbith olun· 
gitm!şlir. muştur 

* Koyun eu, dünden iUbareu yeni İcra. Vekilleri Heyetince sey. 
narh üzerinden aattlmağa ~lamı~. ıiiseferine mümaade edilmiı ot.o. 
Lır. K!i.raman etinin perakende kilo- mobiller ça.rşa.mba günü Kadı
su 55, dağııç ve kıvırcığın ise 60 ku. köyde, takz.iler 2..1 hazirandan ı 
nıştm-. ağustosa. kadar AyalKYfya me-;. 

* Hazırlxkla.n tamaınlaııa.mıyan daıuırıda, otobUeler 4 ağustoetan 
bazı çocuk bahc;elerl 28 haziranda a. 8ağwrt:osa kadar Ayasofya mey_ 
çılacaktır. Bu bahçelere bl.rer de rad- da.nmda, kamyon ve kamyonet· 
yo konulacaktır. 1 lerll a.ğust:o8t.an 24 afustoea ka. 

* Bursadan blldirlldiflne göre yeftl dar Ayasofya meydamnda, res.. 
tttrben!.n çinilerinin tamh1ııe ba§lan. mi otomobil, kamyon ve kamyo
mqtır. Eskiden lhtlyat olarak yaptı. netler de 2f5 ağuBtostan 30 ağulı. 
rılmrş olan çiniler de yenl yerlerille tosa kadar Ayuofya meydaıun.. 

ri muhafaza ettiği bozuk vaziyeti
ni ıslah ederek bu uzun yokuşa 
modern bir ~el:il vermcğe karar 
VP rm.iştir. 

Yapılan projey egörc Karnköyü 
füyoğluna bağlıyan Yüksek kal • 
dırım granit basamak ,.o kcıuır -
!arla ba~amak aralan mozaik kal
dırım olarak yamlacaktır. 

Be!ed.;. ' Yül.sek kal<lıırmın \'l • 

ni ve giizel şeklo girebilmesi ·i -
çin 100.000 ·;.,., tahsis etmlstir 
İnşaata temmuz başında başlanU.: 
caktrr. Bunun için yaınnda Yük • 
sek kal<lırnnm kaldırımları sökli
Iecektir. B11radan çıkncak park" 
ta.şiarla Cihangirde halen kaldı -
nmsız bulunan bütün caddeler kal 
rl·mnlanacaktır. 

Yll.kselı: kaidrrrm yap11ırkcn bu 
rokutjUn iki tarafmdıı.kl dUkkbla
nn ve binaların da Mlaht g~öniln. 
de tutulmuştur. C2ddE'nin tızerfne 
çıkmrş va.zi.yette olan bazı binalar 
:ı rktmlacaktır. 

izmir Fuarı 
hazırhkları 

-"'()---

Ziyaretçiler için bir 
"şeytan dolabı,, 

· hazırlandı 
Izm!rdeıı blldJrildlBlne göre, tngıı. 

tı?re hllkfunetı 19.U lzmtr enternas
yonal tuanna reamen lf Urak edeeeğ-i. 
.ııi bGdirm!ştir. 

-',Yv~~fı1if&~~i'p8.. 
viyonda teşhir edilen dominyoııtara a.. 
tt e§ya ile !ngiUz mamuJA.tı maddeler 
ve grafikler halkımızın bellib&§h ziya. 
ret etUğt. bir m.ef}ler olınuft,ur. Bu 
defa İngiltere hUkQmetı fuara daha 
geni§ bir oekJ.lde i§tira.k edecektir. 
Bundan b&§k& tngiUz ticaret blrl!A't 
de huauai t>lr paviyon yaptırmak ırure
Uyle fuara iştirak edeceğt.nl bildirmiş. 
tir. 

Mevsim yakla;ıtığı için belediye ta. 
rafından fuar hazrriıklarma hız veril. 
mlştir. Yeniden birçok te.steat yapıl
nuı ve halkın eğlenmesi lçln IJ\lrpr17-

lcr ha.ztrlan. ıştır. 

Fuarda mevcut geniş ve mUtenevvt 
eğlence mo.haUertnc bu ı;ene ı;ok ca.. 
zip yt!ni bir Ut.ve ylilpılmıştır. Nev. 
i'ork dUnya sergisinde 12~ kişilik 

bir modeli bulunan ''şeytan dolab• , 
lzrnir fuannda 80 kişilll• <>la.tak vU. 
cudıı. getirilmiştir. 

Kızını vermedi diye 
Bir adamın ev ve 

dükkanını yaktı ar 
Ba.rtmdan yazıldığına göre, 

Akmanlar köyü muhtan Meh· 
met Çakmağın ev ve altındaki 
dükkaru yanmıştır. Yapılan tah. 
kikat son.unda. yangının kasden 
ç1karıldığnu ve bu işi yapanların 
aynı köyden Nuri il"' arkadaşı 
Lazlar köyünden Hacı Uçar ve 
Yaztcrlar köyünden Mehmet 
Din<} olduğu anlaşılmıştır. . . 

De<ll; l~ım gelen emirleri ver
mek için kadlrga.sına doğru yü
ıiidü. 

Omer birdenbire on ı:ııll!ll kuv
~ ve Umitle canla~ı; çünkü 
o zamana kadar be.bas:nm böyle 
har<.>ket (>(JPct>ğfaden hiç olmazaa. 
ufak bir şüphesi vardı. Şiındi o
nun yanında onun kadar Bert a

amııaıla yUrüyordu; bütün gün 
ve gecı:ı yol h:ı.zırllğı ile m~ 
oldu; levendlerle bir arada, onlar 
gibi t..('rlcdl, onlar gibi didindi. 
Ertesi st.'Jah erkenden SWeyman 
reisin sem: 

(Devamı varJ 1 konacaktll'. da muayene olunacaktır. 

Suçlul Lr aaliye~ verılmış, 
muhtar Nurinin kızını vermediği 
için ev ve dükkanm.ı ateşledikle. 
rini itiraf etm!şlerdir. 

- V:".":'\ demir!,. 

KumancJaq,..,.. -.rct\li; nhlımda bi· 
riken re:. dlcr: 

- Uğur oıa! ugur ola! 
Diye bağırdılar. Gem.ide &det& 

bir bayram havası esiyordu, Le
ventlerin ')Ofu tngUte.re ve !rlan.. 
a. sularına üç dörıt aen.e 0Weı 

Yeni Sabah 

Hllltlyln caıııt Yalcın, "fa~ızmın 

Akdeniz a!yaaetl,, ba§lıklı ınakaleaın.. 
de, ttaiye.n radyosunun arapça ne§ri• 
'yatında faşizmin Akdeniz Biye.seti 
hakkında. verilen izahatı şöyle nakle. 
del'-ek c.llyor ki: 

''Fllofb.ımln umdt'lertnden biri ın.. 
gll~re pbl tuzull JMıplan Akdeniz. 
den ko~tır ve bu denizi aaı1 Ublp. 
lerlnln elinde bulundunnaktlJ'. 

Bunaoue YabudJ 1nılllz emperyallz 
mı ve ıalw.kkümU i41' «~ç milletlerin 
şuurlu ve Adil prenslplı-rl arumda ~ 
tin bir boğufma vullua ıel.mektedtr: 
Bu uıllcadelede ltnlya UzerilU! p3k a.. 
ıtır bir hlsıı.e ahıw tır. Ve tnglltnf'yf 
Akdenlzden kojn>ıaktea ibaret olaa 
~ ordDIWIOll ve ndıtetlllbl ~ 

-htı - fedakArlıiı ............. 

!'JA çlkarmıtttr.lta1yanın ba neeıp ura 
yestnı lp1tcl& araplar anlaaut. ondan 
sonra da tııpa11ya ve Frant1a anlamış. 
lar, I'iirkiye de yeni anlamağa başla.. 
nuıı •• 

ttalyaclan Faflzmln Akclf'nls myase. 
tl' hakkqıda g'elen bu taf8UM mtına.. 
eebetıyl" d:kşündUklerimhıt biz de söy. 
llvellnı: 

lngtıt.ere gibi fuzoU paıplan A~ 
den· ·tt••n koğmak çok haklı bir hare. 

k~ tl'!olkil ~ 1Upbf':tllb:dlr. Bb 
Pmpe~aJl.zmln dimya ~in battı\ bf%<t 

zat e~ memleket.lfor için bir 
feM.lıiet ~ iman eıtııM ı.aı.o. 

yonı~ Eter emperyallım ortadan kal. 
kacıak da yerine mllletler aruıı hak 
ve mü11avat prensipleri lblerlno mUeıı. 
ııes bir işb.lrllğl olu.mı Weatılls edecek 

ae hep birl*Um. Empery8'19t devlet. 
ler aleyblnde lıe.yrak açabm. _ruaı 

bir emperyaliatt. flk.AJe* eclıerken 

ondaıt bin kere~ meufur ve zaUm 
diğer bir emperyalizmin ..Wne bb
ruet edecek lııek bu işi yapmakla bir 
cinayet mif olunız. Akd<'nbde ''fu,. 

ııoU pıoııp" yalnız laglltereclea lbe.rf't 

detnc11r. Akdenbıcle fDsult c•""P o1a. 
rak bir :balya vardır; bir Fnma .,.,._ 
dlr. om.. ae ~f ..... 1 ı 

koğara.k keoclinml ltaıyanlarm elino 
ml telllm ~,etiz? 1ngtllzlertn Mı:tnr. 
da ve Filllltlnd.e b.lr baklan 701(16 ~ 
talyanlarm Trabluasarpıa ve On lkl 
adada ne lf]eri \"e ne baldan vacdır T 
ltalyanlar Arna\-otlata neden ta.ar• 
nız etmttlerdlr.!' Fransı 1n ne bakla 
'l'unuaa, Cezalre, Fa.sa ve Sarlye~e 
gelmlşlerdlr'l tııpaoyollar banıt hakla 
Fas tuprakJarma geçaılflerdlr 'l Akde. 
nJzde yalnız mım hııclutlan dalıUmde 
Yaııamak -ve 1Jatb mmetlf'l'e t.eaa. 
\ ıız e~l: ı-ollttkMmı ıııe.Dyaı 

devletlerir emperyaUzm aleyblnde 
ağn ~p baklan -vardır. Akdenls 
kıydarmdald mlllctler tçtn bir belA 
olmakta tngtıt.ere, Fnma, tt.Jya llf!P 
müttıettkttrler. lt-aJya ~ ftttl.. 
lecek ln&'llhı aleyh1arlltt amıak bm1 

" ......................... -· '11 
th'• H 

16 HAZlRAN-1941 

Basın 
mensuplan 

Olüm vukuuntla ymdun. 
laşma mukaoelaine 

İştirak müddeti bir ay 
uzatıldı 

A 11kara, 15 CA.A.) - Tü.ıi 
Basm Birliği azası ile basıt 
mesleğinin ve birlik dışında kal
mış olan uzuvlan araemda öliL1 
vukuunda yardımlaşma. için An. 
karada akdolunan 16 mayıs 94ll 
tarihli mukaveleye memlekdi.ı 
her tarafından meslekda.şlar bii· 
yük aliı.ka göstermişlerdir. 

B i r l i k U m u m f Katip 
liğine mukaveleye iıştirak beyan. 
namelerini ve iştir::ık hieeelerini 
göııdermişlerdir. Birlik umu:ili 
merkezi mukavelenin bil'inci 
vard.Jm. devresim işti:ra1<: ıçı tl 
bu akde iltihak etmek a.rZu ~ 
denlere 15 haziran 941 tarihine 
kadar bir mühlet ta.yin eylem:'i .. 
ti. GeQe'Jl be bir ay her tarafta 
basın kongrelerinin inikadı za • 
manma rastladcğmda.n idare .:ıe .. 
Yetilemin daha fazla koogre i~ .. 
!erile meşgul olmalarım icap et .. 
tinnifrt.ir. Bu vaziyeti ~ Ba. 
sın Birli~i reisliği birinci yar -
dım devresine iştirak müddetini 
15 temmuz 941 tari:ılııe kadar 
U7.atmava ve basın mfmtsiple • 
rine mmtaka merkezlerine mU • 
racaat ederek beyannamelerini 
almalıı,rını bildirmeğe karar ver· 
mi~tir. 

Ordu MalOller 
Birliği 

Kongresi 
dün bittı 

Anka.ra. 15 - Ordu malül ri 
:>irliği kon.,"Tesa buglln Kon. a 
mebusu Osma.n Şevki Uludağuı re• 
Lsl1ğinde üçlincU toplantısmı yn • 
rtarak dahili nizamname ilzcrin le 
siyet divanı rapörunu tasvıp c. 
Jemi1:1tir. 

Yine bu toplantıda yeni id4 
heryeti il& unlumi merkez ha~ l~ et. 
divanı ve murakabe heyeti inti • 
habatr yapılarak merkez idare lıe 
yeti reisliğine ,Malatya mebusu 
Mahmut Nedim Zapçı, reis vckılli
ğine Gaziantep mebusu B ....... i:- Ka• 
leli, umumi katipliğe devlet dtmır 
yollarında Nafiz Saraçoğlu, mu 
hasip azalığa İzmir büroouııöa 
Lüt.i'i Güven, azalıklara da Erzu
rum mebusu general Zeki Soydc
rnir, Giresun mebW1u Fikret A tlt, 
İt; bankası meclisi idare azası Av 
ni Aktulga, temyiz mahkemeeind ~ 
ruportör Osman Ertuğrul Eru1ur, 
ve mallyo -vekaleti seferberlik 
ınii :lUrU .lsmaii Hakkı Karataylı ee 
c;ilmi§lcrdir. 

Umumi merkez haysiyet divan1 
ve murakabe heyeti reisliğine de 
Kara mebusu Şerafettb Karacan, 
reis vekilliğine belediyeler ban • 
kasr hukuk işleri müdü~ A& m 
Er"...an kfıti~liğe cumhuriyet halk 
paı-t:.si genel sck"rPterPği nıu.hMe• 
besinden Sadettin Evren, azalık -
lara Mani.sa mebusu Refik lnce, 
milli ırıUdafaa vek8.leti kalemi malt 
sus müdürü Selimi T"lon ayrıl -
mtştır. Bu intihapla n y .. pılmnsı. 
nı müteakip on'lt. rn.aı:ıtfori birliği 
kongresi Uç gtin<ienberi devam et. 
mckte olan mesaisine d'>klor rı •• 
man Şevki Uludağın bir nut.ıtu ı.<' 
son vermiştir. 

irtihal 
Gümil§suyu haııtabanesı cildiye mU · 

tehas:ıısı Vt? İstanbul belediyesi em· 
raz:ı zuııreviye mUfett!§i ve Ört! lda. 
re konıutaııı Korgeneral Ali Rıza Ar· 
tunka.luı akarabaııı D<)ktor ÖnyUzba ı 
Samsunlu RUştü özkun dOrı gece ve 
fa.t otmJıtır. 

Cenazeal bugün sa.at 12.30 da l<"a. 
Uhte Fevztpap ca.ddeaiııdekl 13 nu· 
maralı apartmandan kald!nlarak öğ 
le namazı FaUh camilııde kılmdı.k. 
tan sonra Edirnekapıda.ki Şehitllğ11 

defnedilecektir. 
Muhterem örıtt idare komutanmu.za 

ve merhumun aile ve dlfer aknbaaı. 
na teeeetlrlertmizl blJdirir, b.-ı.f8&1lıtı 
dlleriZ. 

!vlemre 
Deniz yilııbaşım Baıblıeddhi. Ce

yer De Yakup Tezcanm kızı Nee. 
mlye Te.zcanın evlenme meras!mi 
evvelld gthı Harbiy-ede Orduevlnd 
yapr1mıştr, ~ere aaadetle ....... 
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Had iseler 
~ .......... ...... 
Ve Tarih 
~ ........... . 
Diuz sene harbi. .. 

Kadircan Kallı 
A.ıneri.kanm Belçikadaki eski 

!.lyüık elcisi Cudahy Belçikanın 
malinde~ sonra. gazeteciliğe he. 
~lendi ; eski cumhurreisi Hu. 
~'le birlikte lbır eber yazarak 
~ F'ra.ra!z IOO.şvekili Reyno'nun 
•Yanetıe jtham ettiği Belçika 
talı Leopold'u müdafaa ile işe 
~adı. Bitlerle mülakat yaptı. 
~n günlerde Almanyayı terket· 
l~ini öğrendik. Kendisinin sfly. 
=<liğine ba.kılıraa Hitler onu 
k)stl"a kabul etnıerııiş. Diyor ki; 

Alman hariciye nezareti 
sözcüsü diyor ki: 

ı Fransız-iılgiliz 
dostluğu 
Ebediyen 

mahvolmuştur 

Almanya Suriyedeki mu
kavemetin manevi tarafı 

ile meşguldür 
Berlin, 1 5(A. A.) - Bir husu

si muhabir bildiriyor: 
Alın.an hariciye n~ıu-eti.nin söz 

cllsU Surlyedeki Fransız mukave. 
meti ha.kkmda demiştir ki: 

Bu mukavC'rnet, mUessfr olsun 
olmasm, değil mi ki yapılmakta • 
drr, mültlmdir. Alman~·a mesele .. 
ııin manevi ve siyasi tarafı ile a
lakadardır. 

İngiltere Suriyeyi Lc:ıgale muvar .. 
fak oisa bile bu hiçbir rol oyna • 
maz. Asıl m~C'le Franım: • İngiliz 
dostluğunun ebedi.vyen mahvol -
rnuş bulunJ?1,a~nd·r. Vişl ile Londra 
anısındaki ·• ... ;•~ r ?""f'leeek hacli'!z -
1crde mUhim bir rot oynıyacalthr. 

Suıi.yenin zlyaı fcr'idlr. Ve 
Fransa nmai Alman zaferinden 
sonra bunu tekrar €ide edecektir. ''Bende hasıl olan intloc.& göre 

lıt\er Am-:rikalı olduğum için 
~ni ~evmemiştir. Alruanlar ve 
tıtJ~r yakında Amerikanın har· 

~
~ireceğini zannediyorlar. Şa· ı 
hrap b•finci te.;ırinden cvnl 

eri bir ı.~licvrc b:ı.ğlanmazsa 
<:ıtuz sene ho:rbi" ne dönecek. 

Ro<:ester üniversitesi 

Çörçi'e fahri dok·orluk 
ünvam verdı 

t.,, 
1>llgün ha! ~in çabuk bitmeaini 

ı çık ... r • .r da cpk istiyor. 
?tuz ~.1 .,i.ircc..cğini zanne~· 
1.4, lakin dikt aya. kadar 1bi. 

, ğini tbıit etmek de dünyaya 
:ı hftdısc,ere yeşil gözl~e 
. \lnak olur ve Mş hayaldir. 
JYle oknca Cudally biT.e sul.. 
lllı. e,pcyc;; uza1c clduğunu söy
\' l~ dvnıel .. tir. Hc.rp uzadıkça. 
turaıun ıztırabı büyük bir 
'atıe artacalt~ bu ~ztımbm 
~ iı.detıer, viicutlar, kafalar 
~tır. -~ -- " 

1\ l'laltıncı asrın ilk y<.rısmh 

!
~Jl<ı kıt'a • bü} ü k bir bulır~m 

'tni.şi . Onyooinci asrın iL~ 
~t'lstnda bu buhran ~a kuv· _ 
l~e tekerrür ctll!-ıştır. 1.şt~ 

18 · 1659) sene1erı arasmdakı 
e <ie rre:yc "otuz se.-rı.e harb:" 

1 Ilı!_. O zama.n da şiDlcUki gL 
~"rupamn ort2.. garo ve si_ 
hncteki bütün devletler 8.J.'a.· 

ncıa hu.rp etmişlerdir. Buhran 
,~ <>larak Almanya imparatoı. 
~da çılmu.ştır. 
Otuz seme haroi din meselele_ 
Yle ~lamıştır; Çekler katolik 
~ hükümdarlarına ~1 ayak
~ış; silaha sa.rılmış1"rdır; 

ız Awsturyayı llgilendiren 
dahiJi harp derhal bir Alman· 
hal~b: olmu~t".ır; çünkü haris A 

.. turya hükümdarı bir çok ve 
~takil devletlercen mürekkep 

~ 
n .A.Im.ınvayı tek devlet hali. 
k ,. -ık: lınarntonın da in_ 

1 ~ -u veras~tle ve Fran
.. i ta.ç giymesini 

tiyoro ı. Alman 
e A •:ustUTYn hüküm. 

. rın • n soı;ra Danimarka, ts. 
ç, Hollanda, Belçika "-e ıs .. 

Ya jşe k •. rıştılar; 1635 den 
llt'a x nsa bu btlyük dra.m'ın 
lrca aktörU oldtL 

~
tUz sene harplerinin "n çoık 
çarpan atrafı orduların ma
olmasıdrr; askerler kim 

~·~dilerine L, verrirse onun bay. 
rll altına geçiyorlardı; bun_ 
n arasında her milletten ve 

1 dinden insanlar vardı ve .ıy· 
§ekilde toplanmış olan başka 

~ orduya karşı döğUşüyorlar: 
• ıneseıa Alman ordusundakı 
~~ler Ordu nuı,Y.lftp olunca 
1l> tarafa. geçiyor, onlara hiz· f!. ediyorlardı; niçin ve kiminle 
~h ettiklerini bilmiyorlardı; 
tı · hlan ve elbiselerile birlikte 

1\ı'orlardr. Orduların menzil ve 
m teşkiHltı yoktu: muha-

~leri harp beslivor<lu; yaşama!' 
l't 'Ya.ğma yanıyorlardı ve karI
liYJe çocukları, harp mev:da:n.. 
tına bile arkalarından gelıyor
l'ıh. Üç bin kişilik :bir alayın 
~'nda dört ~ bin araıba gö~ 
lliı-du. Kırk !bin kişilik orduYtı 
iti bin kadm, çocuk vesair halk 

P ediyordu. Bunlara "harp 
danının kargaları" denili~"Or· 
~ liaro bitim~ dehsetli bir 
"illa başlayordu. Bir yerde 
~ tüken!tı<:e civar memlekete 

0

Yorlardı; o memlelı:et ister 
, ister müttef'tk. ister 
al&uıı; aypı ~ 

Roçet-ıt.cr, ıs (A. A.) - Ro ... 
çestcr üniversitesi Çörçile fahri 
hukuk doktoru unYanını verecek • 
tir. Bu unvan, Universitenin ders 
yılı sonu rnünasPbetiyle pazarte. 
ıi Mba.ht yapılacak mi'!rasimde ve· 
rilecektir. 
· Çörçil yamı saat 15.45 de rad· 
yoda Amcrikaya hitaben söyUy~
ceği bir nut~:a bu unvanı kabul 
edecektir. Çörçilin nutku on eli'!. 
kika &ürccektir. I 

lkb•a.dt harp nezareti mUdlirle
rinden profcPör Hali Çörçil nam • 
- .,.., .. -- -1-~_..,,1 .. i-1:-. 

tabiydi. Ric'at edilirken dU.,ma_ 
na •ka.lma.sm diye buğocJaylar. ot 
halinde bile olsa. tahrip edili· 
yordu. Bir ordu bir yere girince 
hayvanlar boğazlanıyor: ev eş_ 
yMı ısınmak veva yemek pişir· 
mek için yaktlryor: atlar odalara 
yerleştiriliyordu. 

Askerler. sa<leee para topla_ 
mak ve m;delerini doldurmak 
icin harbediyorlardı; siiA.lıları 
onların geçim vasıtalarıydı. Bu 
yüzden Avru-pa tarihin on 
müthiş ıztıraplartm çekti. 

- Bu muhakkak, madanı!.. 
- Gördünliz mü ya?.. ÇUnkl.i 

hiçbir şey dü§tlnmUyorum ... Yarın 
ne olacafmt, ne yapacağımı bil.mi .. 
yorum, bilmek de lııtıemJ.yo'r'llm ! ... 
B'.ayatm her dakika.er, her saati 
b.:ıni.rıı için yeni bir rurprl%. Yeni 
meçhu'!erle do1u! .• 

- Anlıyorum, se,mu kontes, 
a.nlıyorum ! .. Bir kukla gibi yaşa • 
mayr saad~t addedi.yonrunuz! .. 

- Kulda gibi mi? .. Ha.yır! he. 
yır! .. Bİr kukla, bu kadar ~k 
muhitlere, meşhur adamların ara. 
sma yükselebilir mi? .. Bir kukla • 
nın her arzusu en büyük adamlar 
tarafından yapılır mı? .• İşte Emj. 
Uo bana bu kudl'eti vermiştir. , 

Kontee Aneşkanm bu garip söz
lerinden pek hayrete dli.şen Fra.n .. 
sız ajanı gayriihtiyari ve pek si • 
nirli bir halde gülerek güzel kon. 
tesin yüzilne şu acı jstihzayı fır • 
latryor: 

- Korkarım kl, seVgili konta, 
§U anda. bile bu s6zlerl dilbe1' ağ
zınızdan bana. söyliyen bizzat E • 
millodur! •. 

Kontes zeki Fra.nswn bu alayı. 
na billftr bir ka.hltahayla mukabe
le ediy~. 

Fakat birdenbire gayot ciddi ve 
trajik bir tavırla: 

- Ah! .• Bütün bu sa.adetime 
rağmen, b&za.n, kendi k~ndiıne ha• 
ret duyduğum olmuYor değil! .. 
Ketıdl kendlıtte çekilmek, kendi -
mi yaşamak ~ ~etli bir arzu 
duyuyorum!.. Emilionun bu garip 
ve görUnmez kelepçelerinden kur
tolmaık, ıi.tJdmıV*, kendi bapne. 

H X B E R - ~lt~ postası 3 

100 den fazla 

Japon harp 
• • gem ısı 

Çunking sahih açıklarmda 
toplandı 

Çwıkin(, 15 (A.A.) - Röyter Ajan 
smırı blldJrdifine göre, Çunklng sahili 
açıklarmda. tah&§ftl.t eden ve yUzden 
fazla harp gemisini ihtiva eden kuv
veti( bil' Japon donanmasına mensup 
bit kaç cilZitam cenuba doğru llerle
mektedlr. 

Burada unnedildiğ'ine göre, meZ' 
kOr harp gemilerinin o ci\'arda bulu· 
nan Japonyanın cenubi Pasifllüe mü· 
blm bir harekete geı;eceg'ine delalet 
eder. Ja.pon donannta!lı kruvazörler YC 

bir tayyare gemi.Bini ihtiva eylemelı 
tedlr. 

Hırvalisfan 

üçlü pakta 
girdi 
---0--

Venedikte dün bir resmi 
tebliğ neşredildi 

l'encdik, 15 ( A.A.) - Aşai{r· 
daki resmi tebliğ neşredilmiştir: 

Bugün saat 12 de imza edilen 
bir protokolla müstak:l Hırv ...... 
devleti 27 eylW 1941 de Alman. 
ya • İtalya ve Japonya arasında 
aktedilen üçlü pakta iltih;!k et
miştir. 
Hırvatistanm üçlü p3,.kta ]ti. 

hakı hakkındaki bir protokol Al· 
manya namma Fon Ribentro·1, 
ltalya namına Kont Ciyano, Ja
ponya namll":ı Japon büyük elçi· 
si Korikiri Hırva.ti.stan namrna 
Ante Paveliç, Ma-caristan narnı · 
na Macar elcisi Villoni. Romaiı · 
ra namına Romanya elçisi Gri_ 
tocya, Bulgaristan namına Bul 
gar elçisi Karacaef. Slova:kya na 
mına Slovak elçisi Calvanc tara-
r,.v:ı"' .. .;..,.,..J<ttlır-t'\TClhl'. 

~ ~ ~ 

Roma, 15 ( A. A.) - İtalyan 
hariciye nazın kont Ciyano ile 
Alman hariciye nazırı Voıı Ri 
bentrop, Hrrvatistanm üclli pak. 
ta iltihakı münıascl:>etiyle vuku 
bulan birleşmeden istifade ede_ 
rcıt bugün iki uzun mülakatta 
bu: unmuşlardrr. 

Bu mülakatlardan .biri sabah 
leyin imza merasiminden evvel 
ikincisi deöğleden sonra vulr..ı 
bulmuştur, 

Von Ri'bentrop Japonyanm 
Roma. büyük elçisi Horikiri ile 
de görüşmüştür. 

~ııuuı: 

mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

İngiliz tayyareleri 
Şimali 
Fransa 

üzerinde 
Tarama yaptılar 

1 

Bekarlığın rahi ve 
cepheleri A 

marazı 
18 (•) -

.......................... IIl 1 ._ ...................... _.... ..... _ .... ______ • 

I '•l•:üip, ıtıuıatl,fır, doktor, muaDilD bakikf ApGtCU ~ibi bazı blMD\N' .......... i 
tioıı <k'<Jjj!lnıl..: tabte11şuun dlnımıln~ı !IB.ye~iUd4°' <'inııi an.u1anıu aanat ft 5 
rrıe,.h•k l~lalnrına talnU ederler. J:ialbukl alelMe clalAletıu'>de ve stnlrl1 bımıD $ 
llbid<''"'ıınu kııoo realltP..ere vt"ya aı,abi bir l\a<otal1p 1mlbeder; o halde llhılr. i 
llllk lle tıanaı t.~I a311ı dinAmi:r.ru..~ eseridir. Bazı mfuıt.eıma kalal&nla .._ ! 
ile tılnlrllHğlıı t1-v•em OİIDSM da b>a rnekaol:tllll\daıt ileri ceJmıeldıedlr.,. ı• 
_...,_ ............... _ .. _.. .......... _. ................................... _____ _ 

Dr. RASiM ADASAl. 
Garbi ~lmanyada cla , . Biitün bir ömür ı:ıüddetinc~ be- 1 lliı.hi senfoniler ~~da, ıet.irmit • 

sınaı hedefler 1 kar kalmaya mahkum olan münev tir. Esasen sublim.a.tion a mazhar 

1 

ver bekarlardan nispeten ru: bir olan insanlann ş&hvetten ma.brum 
bombalandı kısm1 ve bilhassa kültilr sahasın • oldukları sanıımuaı.!.. Bililcis bun 

1 ')' da müsmir l}ir faaliyet gösterenl·E'- larda da cinsi arzu kuvvıetlidir, fa· 
T_,.mdra, 15 ( A.A.) - ngı ız ri kuvvetli cinsi temayilllerlni sub- kat aşkla.n çok ince ve idealdir; 

Hava Nezaretinin tebliğ·i: ı Jimation vani ila sayesinde muh- hıyanetler, ademi ttmina.n.Jar kar. 
Dün sabah erkenden av tay • telif jstikamctlere tevcih ederler. ısında alel.8.de insanlar gibi rılhi 

varcleri mühim kuvvetler halin • Bu ruhi mrkanizma tahtı:>ş~uuru • şok'lara uğrayıp psikopat ve sinir. 
de Manş ve $İmali Fransa üze- muzun dinamlk nesiclerinde ve li olmazlar. Va,gnerin Tristanı na
rinde geniş tarama uçu~ları kendiliğmden \'B.kidir: bu suretle nuı mükemmel bir eseridir; çünkü 
yapmışlardır. . ruh hekiminin psikanalizin muhte- mti-ellifin Mathilde Vesendonck 

Bunlara refakat eden bır bom lif tC'davi ve tahlil metodlarnıa hakkında beslediği betbaht aşkın 
bacı teşekkülü t~Y)·are meyd~.: 1 müracaat etmesi suretile vardığı bUtün heyecanlarmı ve a.tf:Şlerirtl 
l.lna taarruz etmış, meyd~nda 1 (ila) dan avrılır. Kültür milnev- ifade etmektedir. Görüyoruz ki Dl 
binalara has3:r k~;ydetmıştır. Mu . verde ve bilhassa )diksek sanat. çok yüksek bir kUltlirUn, ibda ve 
hn~lC'':"?~. U~ .. duşm.an avcı tay , Mr, şair, edip veya filorof gibi ilham gibi hususi ruh intisaçla.rı. 
yar~ı duşurmuı;lerd1t'. mümtaz şahsiyetlerde vaki olan mn bir eseridir. Cinsi arzusunu 

Dun avcılarımrz tarafından hınsi ila binefsihidlr (aut.o sub- me:ıela kleptomaniye yani marazi 
Y.a'Pılan ibaslrn taarru~ hareketi~.. limation) tabiatin bir fitretl ve hırsızlığa veya tenuUl u.zuvlarmı 
rınde Cherbourg cıvarmda bır mevhibesidir; halbuki hekim iane. teşhir illetine tahvil eden bir a • 
t~~·are ~eydanına ve !vfanş d~. sile sinirli. psikopat bir insanda damda sublima.tion mevzubaluı ol
nızınde bır Alman devrıye gemı· vaki olan ilıl sun'idir Esasen alf'. maz; gerçi asabi 8.rıi.tla sanat e&E'· 
sine mitralyöz ve top ateşi' ile iade dalalet zede ve· sinirli iruıan ri mekanizma bakunmdan a.yni d\. 
hücum edilmfatir. Libidosunu "ani cin<si ve ~ehevi namizmin eserldlrler; fa.kat biri • 

Bir bombardıman tayyaremiı temayüllerini kaha realitelere ve- sinde eser hastalık, diğerinde iee 
bu gündUz hareketlerinden dön. yfı sinirlilik ve ruhi buhranlara ibdadır. Maama.fih ayni plıısta bu 
meıniştir. 1 kalh:.?der. Cinsiyetin marazi ı:ıekli· her iki safhada görillebilir; yani 

Dün gece bombardıman taY)'a- ni, cemi,•ct i.cin kabili hazım olmı. ~ haklkt deha ve ilaya uğramış 
relerimiz yeniden .garıbi Alman. van tıfli cinsi meyelanlarmı ale • ~er mevcuttur; fakat l}ahJS ayni 
ya üzerinde uçarak Hia mınta· J:idP inı:ııın bir sin°ir buhra.nmm a# zamanda aMblyülmi.zaç veya de • 
kasmda e~düst~i hedcfl('>rir.e ta. raılotma kalbeder ve ancak psi.. jeneredir. Ba7.I müates.na. vakalar
arruz etmışlerdır. Yan~mlar cı· k'lnallz (tahteşşuurun tahlili) vp. da deha. ile sinirliliğin tevem oı .. 
karılmrs ve a}Gak. buI:u~I.ar ~.~ sı tasiyle bunlnr şuura çrkıp da ması bu mekanizmadan Ueri gel
a.rruzun tam nctıcelcrının mu- mııztarip olan sinirli hasta hakiki moktcdir. J. J. Rousseau, Guy de 
şahcdMini imkamnz bırnkmı~trr. s bebi anlayınca rahat eder ve bu MaupaRant. Nietcshe bu kabilden 

Bu h~ekcttcn hicbir tayyare. R"ff'T yine ruh hPkiminin yardmıi- büyiik insanlardır. Eflatuni aşk 
ıniz zayı olmamıştır. ı le ~~ ~rı bil" E>Seı::e ko~·ulmaya b~ da, c1nst arzunun bir nevi lltlbli. 

!ar: yani cinsi arzulan faydalı ve mation'udur; çllnkil kendini bu u
·ı • t • • normal bir şekilde tla edilmi.ş o - ka veren insan mahbuplarmın kAr 1 {I ayyare gemısı hır. Fakat .sanat kabillye~ V~ isti.. RISmda hayvani münasebetler dü. 

Cebelu·· ıtarıkta 1 ~~d;~:'n s:;~~:~\~~~=ı:\l~== ~~:!ıe);d~tU:baı!t~~a~~~=~~ 
haie~n vaki olmaksrzm na. mekanfa- dediği gibi, "aşk, semaltır-ı kadaı 

_ ması sav~inde... bütün hulyala.nnı. yükselen bir nebattır. Gerçi kök· 
~'.~ımca, ~" U~.A. > - . .tt~n saat einı:j nrzulal'Jllı. ~lddetll a§lçlarmr ıeri arznı içinoeair ;fakat ıtemavi 
Jv da Ar>t Royaı ve Vıktorı tıw\n snnn.t veva meslek ibdalarma ede- çiçekler verebilir (sublirnation). 
r~ gemılerile Renovn. zırhlısı ve bi eserJ~re kalbadPrler: bu ;uret- Kendilerini dine \Te ibadete ve. 
<lort destr~ycr Ak~eni.zclen . gele le ııair, re.s.~am, bMtekA.r c1ainı:ı ren insanların bekar kalmaları ve 
rek . Cebeluttarık lımanına gınnlş hayal peı:ıindedir ve tahteşşuuru. clnsi miina:sebetıerden mahrum ol .. 
Ierdır. . . . . nun dinamik ıınsurlanyla sub1i - duklan halde bir nevroz göster • 
Bu snada mıllıyetı meçhul hır tay mat\on mekanizmas•na vanr ve rnemeleri yine ila sayesindedir. 
rare alçaktan mügtahkeın mevki şaheserler vilcuda getirir. Bect .. tıAnrn oemiyetteki diğer teahür .. 
üzerinde, hava dafi toplnrınrn sid hoven sağrr ve a.cıklarmda gayri • leri az değildir. İzdivaç bahsinde 
detıi ateşine rağmen u<;uyordu. mPs'ut olduğu haldo bütün taşkın "Sporcular ve cinsiyet" ta.b.Jili • 
Bu tayyare bi'raz sonra aynı tip s·' • i arzusunu itaya vermb, ve miZ<le zikrettiğimiz gfüi haklld 
ten bir tayyare ile birleşmiştir. • _ _ _ sporcu da uzun müddet bu meta .. 
Bir saatten fazla bu iki tayyare ltizma sayesinde spor yapa.r, şam. 
gidip gelnfrılerse de bomlba atma 1 1 • ı l)t~er yr.zılar a:rra Ue 2. ol, '1, it piyon olur; ve maddi clnst mtına .. 
m.I."'llardır. Hava dafi bataryaları da 112. 14. 16. 20, 23. 27, 29, aı mayısta. sebetlere, ba..<>vunnaz. Mua1Iim, mı 
bunlara isabet kaydedememlıjtir. 2, r.. 8, ıo. H haziranda çıkm1,otır. bay gibi ba.zr insanlarm beklr 01. 

Çeviren: 

B. D. 

ların babası olan Emilio dahi hay. 
ret vorecck muvaffakıyetler elde 
e tmi.ştir. 

duklarr hıılde bUtUn hayathı.rmı j~ 
!erin vakfmefs etmelt!ti bfr ne. 
vf iladIT'. 

Dr, R.Mim ADASAL 

Bir Amerikan gazetesi 

Amerikanın 
• \4euqham 

• 52. 

Emilionun bilinen ve lesbit. celi 
lcbilen en bUyük muvaffakıyetle • 
rinden birisinin ise sanki kendisi
nin raı sız bir rakibi r.cıded.erek bo 
ğuştu~:ı mıknatıstı hava ma~'lllan. 
na karsı indirdiği darba olduğuna 
~üplıe yoktur. 

harbe gırme-
Y3"amak, herkes gibi, her kadın 
gibi yaşamak istiyorum! Fakat ... 

se\'gili dostum, bu im.kansrz, im • 
kansız! .. 

- lmkiMrz mı? Niçin madam? 
- Çünkü. •. Oh, bilmiyorum! .• 

Fakat imklnsız!.. Bu katil ada • 
mm penı;esinden artık. kurtulm.a

nıtta imkin görmilyonım. Ölme • 
den bıüıdan kurtuhuıabileceğini 

zannet.miyoııım! .• 
Filhakika Aneşka, kendisinin 

pek güzel sezdiği gibi, Emilionun 
pençesinden ancak öl.dilrlilmek su. 

rctf.yle kurtulabildi. 
Fakat Fransız ajanmm pek mU

hlın bir vesika te§kil eden bu ~ 
poru çengel kadınla.rmm Eınllioya 
ne garip bir şekilde bağlandıkları· 
nt gayet bam bir surette anlat -
maktadır. 

Kontes Aneşkanın bu itirafları 
da göstermektedir ki dilber kon· 
tes bu mahir casUB tarafından de 
rln bir surette manyatize edilmiş 

bulunmaktaydı. Eaaaen Emilioya 
"ciğer saklleO,, deınilmeeinin ~ " 
bebl de budur. 

O, kttrbanlarmm adeta ruhunu 
eöküp çıkannalc:ta, onları bir oto • 
mat gibi mlheniki bir 1rola.ylıkla 

cürümler işliyecek bir hale koy • 

maktadır. 

Emilio vakıa kontes .Aneı::ke. 

yı hiçbir cinayette kullanmamış • 
tır. ~e-n çengel kadmlarmr ci. 

nayctler için değil, onları, yaptı -
racağı adamları eline geçirmek i

çin kullanmaktadır. 
Ciğer sökücü 18.kabiylc şöh?'Cot 

lmış olan Eınilioya hakikaten 
mıknatıslı adam denilmesi, bence 

daha doğrudur. 
Bu harp esnasında, bilhassa. Av 

rupanm sanayi merkezlerini teşkli 
eden şc!hrrlerindc bu adam kadar 
dehşet uyandırmıs pek nadir in
san zuhur etmiştir. 

Zaman olmuştur ki bu ;ıelrlr • 
!erde ölü yüzlU ve donuk ;}Ja.kı§Jı, 

manyatize edilmiş insanlar birer 
hortlak gibi dolaşmııılar, her ta
rafa dehşet vennlşlerclir. 

Emilionun icat ettiği bu casuıı. 
Juk nev'i, birçoklarınca bir fantezi 
mahiyetinde kalacak, .büyük işler 
görmeye ıınfuıait bir inkiı;af göste
reıniyec~k zannedilmi§ti. 

Ha.lbuıkl Emllloyu ta.kip eden 
mnnyatizör casuslar, bu yeni usu
liln pet çok işe yaradıı;mı ispat 
ett:ikleri gibi bmat bu 8mıf caı5US-

Malfım olduğu ilzere Alrnanlann 
denizde mıknatıslı mayn icatıarım 
:Fransız .istihbaratı, bu maynlar or 
taya çıkarılmadan evvel öğren • 
miş, fakat Fransızlar da her ne • 
.:lense bu hususta edindikleri ma. 
lıimah fevkalade gizli tutmuşlar. 
dı. 

Fransız kurmaylığının Almanla. 
rın bu keşfini herkesten gizli tut
ması, herhalde, bu maynlarm ma 
hlyetini tamamirle ve jyice öğre
nebilmek için olsa gerektir. Nete. 
kim bir FranRtt mUhenclisi. daha 
Fransa harbi başlamadan evvel 

' mıknatısh maynlarm havaya ts.t. 
bikt üzerinde gayet mühim tecrü
belere girişmiş bulunuyordu. 

Bu mühendi~. Fransanm Lil şeb 
rinde, dağ altrnda inşa edilmiş 

gayel gizli askeri keşfiyat 18.bo -
ratuvarlarında çalışmakta ve Al • 
rr-.n)ara hak.ika.ten şaşırt.Ieı ola • 
cak bir ~llrprız hazırlamaktaydı. 

Frnsız mühendisinin tasavvur 
ettiği şey gayet baitt, hava ta.ar. 
ruzlarınr akamete uğratmak bu -
susur.da fevkal&de müessir olacak 
bir silfilıtı. 

• • 
sını istiyor 

-0---

"Hitler Amerika aiyuel 
hakkındaki iatihfafını 

suratımıza ttı,, 

Va.~ngton, 15 (A. A.) - Va .. 
şington Post guete&i Birleşik A· 
merikanm. harbe girmesini açıık~ 
istiyor ve diyor kl: 
Eğer harp ha.lindey9ek tıpkT 

harpteymişiz gibi dolambat;lı yol • 
tara glrmo k.sizi.n hareket etmeli· 
ylz. Hitler Amerika siyaseti hak· 
kmdakf istihfafmı suratımıza at • 
tı. Hltlere mukavemet etmek za • 
mant gelmiştir. Ruzveltin oroıa 
başkumandanı sıfatiyle bir Jtaııh 
vermesi ve Amerikalı1a.rm can. ve 
mallarını korumak olan kanunr va
.zifesini yapması l§zmıdrr. Bu ka. • 
rar da şudur: Amerlkalılarnı. caıı 

ve mallannı ta.ııl'ik olmaksızın ba· 
tırara.k den.izlerdeki hUrıiyetimizi 
mahveden na.zi komanla.rmı: ye 
denizaltılarmr araştırmak ve ta.b. 
rip etmek ~in donamnamım emir 
vermektir. 
- Hitler İngiltereyi toımıak 'le 
ga.rp yan Jrllreslne JıA.1dım olmak J. 
çln Atlantifi ele alm&k ~ 1lf • 
raşryor. Ruzvelt Htt.lerln hel' tür. 
1ü deniz hakimiyetini ele alma.en _ 
na karşı koyacağını l90D. mıtJı:un
da ~vlernhrti. Bunu ha1:trlstırtt. 
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Barak J11•• bir 1 

ÇOCDll ildi 
Dayak atan çoban yakalandı, ceset 

morga kaldırlldı 
.Kartal& batlı Samandır& köyün. 

de Mehmet oflu Y&IJ&I' admda 13 
~ bir ~. eekiz on gfln 
kadar evvel kırda stırUetlnil otla
trrken civar köyden 18 yqmda 
AU admda d 0

ğ r bir çoban çocukla 
kavgaya tutuşmuştur. 

Kavga aonuııda yaşça 911 vllcut
ça Yqal'dan daha bGyllk olan A
li, Yqan bir haylf döğmiif ve e. 
lindett b.1m eopayla da bqma 
vurarak yaraJanıştır. 

Y..-r lıaygm bir haJde yerde 
birkaç aaat inledikten eonra gö • 

renler tarafmdan ka1dırdmJt "Ye 
evine göttirllhnilftQr. Ancak Ya.p.r 
tedavi ~ kmamıt hastaJıf1.. 
na da tutulmU! ve dün de ölmile· 
tar. 

Valcaya UskOdar müddeiumumi 
muavinlerinden Şevket elkoymq, 
çocuğun cesedi morga kaldmbrııt • 
tır. Morg QOCUğun kızaııuktan mı, 
yoba Ali tarafmdan vurulan eopa 
larm tesirinden mi öldQğUnil tee
btt edecektir. 

Suçlu Al yalrala.mruştn'. 

"Susuz çukur,, cinayeti 
Çoban dayak atıldıktan sonra boynu 

telle sıkılarak öldUrUlmUş 
Ülküdar mijıiclMmumlHğ:I ev• 

veild gln Kartalda, BqlbGyü 
klSyQnde lıu1unan ceeet etrafın. 
dül WtHreh elıemmtyetle J'6 • 
rilftnelıeıedir. 

SlryJa PM& ç.tttJiiinde ı.naı -
Üll mandlraemda gobanhlr yapan 
ceaet ..tıti mmıtedt 3C5 yqmda 
llar8dm enrell mUtıd!t bir dayak 
Yb'eırek 'V'Uıcudu yara beroe içinde 
~ eonra boynu bir telle 
ıg1sDnaJr llUl'&tiyle öldilrOldUfil an.. 
J"fllmJlbr. 

Ceeeıt mandıradaıı 50 met.re ka. 
dar Denle ''Susuz çukur,. diye a. 
ıuJaıı mevkide öldllrilldftkten tah
minen 38 saat sonra bulunmut • 
tur. 

Taıh:Jdkata vazıyet eden Uaktl • 
dar mild'delumum1 muavbılerlnden 

vket dUn vata yerine giderek 

~ve t.Mıldltte buhmnwıtur. 
lıluniıdm gece mandJrada uyurken 
uyandınldığı, katil veya katiller 
tanlmdaıı aralannda!d herhangi 
bk --1e ytbllnden dayak yem. 
ği ve biWıare boynuna demJr b!l 
takı1a.rak sUrll:klene sürilltlene & • 
dtlrlUdllğ(l ve "Suau& çukur,, a ... 
tıldıiı anlaplrn•tır. 

Vatayla •ltkedar oldukları 11& • 

m1an bul ldmeeler eorgu altına 
almmlf}aıwa da tlmdHlt te9W edi 
len 1dmee Y'lktur. 

1Hclde&umumt muavini Ş&vlı:&t 
muayyen tp ucJan User.inde ~
mektedir. Ceeet bu malr-.tl& mor
ga kaldınlmıttır. 
Morgwı ~ aonunda verece

ği rapora &öre vabmn aydmlaııa
eatı ve katn veya kaWterin. ya • 
lralanaeait umuJmaktadır. 

muhabiri yazıyor: 

İtalyanın harp 

Karadağ Suriye harekatı 
T k Ort (:&.§ 1anfJ 'l. D.cide) e rar aya Saydanm prkmda ve Ltlbnaa 

tepelerinde bulunan Jezzlnbı ~ 

Çıkıyor u uücesiııde mtltteflkler g tglde 
Beyruta ~ fazla yaklqmakta • 
dırlar. 

ltalyan kralınm harp Mzct1 tngiUs kuvvetıerinhı Fi 

ba_
81 
.. Karadaö.n rat flzıeriDde 911 Surtyenin 80 kil<-

ı • - •-- metre lçeralnde bulunan Dlrzoru 
bayrajı olacak inal eylemlt olduldan haberini 

tekzip eylemittir. 
Buclapefte, ıs ( A.AJ - Peş. Beyrat, ıs <A. A.) - Fransız 

ter Loyd mubaıbir.ne göre, Ka- tayyareleri dlln aaba:h eeher vakti 
radai tekrar milstakil bir devlet Sayda açıklarında lngiliz harp ge

Bal kanlarda kazanılan olacak ve Karadağ tahtına eski mllertne hftcum eylemişlerdir. Bir 
hanedandan bir Preo& &etirile • krıın:a'Sr atır haeara uğramıftır. 

gayreti 
Yuzda yirmi Uç 
nisbetinde azaldı 

to,,,.aklar büyük bir cektir. Gemide yangın çıkmştır. 
• • • kır muhrip hafifçe basanı uğ • 

ganimet teıkil RJM, 15 ( A.A.) _ ltalyanm raml§tlr. 

edemiyecektir Karadağ fev~e km>ieeri SAYDA DtiŞTtl' 
Kon Mazzolini, Karadağ ontu.... Vişi, 15 (A.A.) - Bugünkü 

Londra, ıs ( A. A.) - Röyter subaylarmdan mUre· ke'> bir he- Fransız tebliği Saydanm lngili:r 
jnasamm liplomatik mubaıTiri yeti kabul ederek İtalya kra.Jr., ler tarafından işgalini bildirmek. 
yamyor: nm harp ba.yrağımn müstakil tedir. 

Karadağm da bayrağı ola.eağnu Londra. u (A.A.) - Londradakl 
Almanya. ltalyada bir yardım_ söylemiştir. Hor Fraımz umumi karargAhmda 

dan ziyade gitgide artan hizmet- baC\lD beyan olundutuna göre ROr 
klr fıUlmaktadlr. Bunun içindir 
ki Alman gayretleri şimdi Fran.. 1l'raD.nz kuvveUerlnln pek yakmda 

83 ile hattA daha sıkı ve bilbas- Serbest bırakılan Şam'a girmeleri bekleneblıtr. 
sa iktmadf llllhalarda bir ifbir1L 1NGlLtz TEBLIGt 
ği teminini istihdaf eylemek- Almanyadaki Kahire, ıs <A. A.> - orta 
tedir. tarlt lngiliz hava kuvvetlen umu. 

ıtaıyanm iktmadf verimi mU.. Fransız mı tararglbmm tebliği: 
tema.diyen düşmektedir. Son rak- Suriyede ilerlemekte olan kaTa 
kamıar gösteriyor ki İtalyanın uvvetlerimlze milzaherete ve se. 
harp -~1-1 takriben •• n-ıı.. esı·rıerı· hil açıJdanndaki istinat harp ge-

5"',YUn-•u ,_ mllerlmlzin üzerinde devriye UÇ\lf 
yirmi ~ azalmış ve 11 milyar ... nna de:vam e~-ı..ıerdir. 
ijreH- -1-1- a..-...t. JllÜyar lirete_ _.. '"""9 
-ı ~ "'"""...... 11 k kafi 1 e d Ü n İngiliz av tayyareleri deniz kuv 

inmiftir. Bu Wırimi hiwıedilir vetlerimlze yaklaşan AJman bom. 
nisbe\te arttrrmak ümidi )'Ok gi. hareket etti ba tayyılrelerile onJara refakat e. 
bilir. QDnçi1 ltaaya .Afı-Sadaki den av tayyarelerine hücmn et • 
bymetli ham ma:l.de kaynalda- Parta. ıı <A.A.l - Franaa bllytlk. mitlerdir. Dilpıanm bir bomba 
nm b.ybetnıiftir ve BaUcan1e.rda elçi.el Scaplnl ap.tıdakl teblllf neıret- tayyaresiyle müteaddit av tayya
kamndrğı topraklar ona büyük mı,ttr: Hltıerln ebırl ile 1891 kanunu. releri huara ufratılmUJtır. 
ganimetler temin ~- M9el•nden evvel clolmUf Olan ve bu. Bir miktar batta dfttman tay .. 

Almanya anbyorki İtalyadan gOn harp emri bulunan Franmz er'bq yarelerine av tayyarel<'rlmlz Ra • 
h~ zaman t>ek:Wniyeceğinden oatıap " eratı 1914-18 harbine lftlrak yat civannda hUcum etmişler ve 
çok fulamıu Fran8a ona. verebl. etmlf teWdd edilecekler ve sadece hasara uğratmJl}ardır. Bomb&rdı -
lir. Fransa dona.nme.BI !hesaba. ka. dotumıarmm teabltt De "rbeat bml. man tayyarelerimia Mirgille mm. 
tılmak ~elen biı' km olarak kllacaklar ve Framaya ıöndertıeceıc. takMJDda düşman kıtalarma ve 
kalmalrtadir. Fransız müstemle. lerd!r. Allelerlnbl blçblr tepbbtıate moUSrlil nakliye vurtalarma hU • 
keleri de Abna.nyamn göz dik- baJnnm•an• l11sum yoktur. Yukankl cum etmiflerd.ir. 
tiii birçok enanm kaynağıdır. prtlan haiz o1aDlarm ilk kaftleel ııs Bahriye tayyareleri Beyrut cf. 
l'ramas endlmtrisi ve bil'kUvve haziranda Almanyadan hareket ede. va.nnda bir dlllman gemlslnl tor-
apmğlam kaknıştD'. Eğer Al. cektlr. pUlemişlerdJr. 

Amerıka tezgahların 

Gemi 
insaati 

r~ıüthişsure 
artıyor 

943 aeneainde bet 
yon tonilatoluk g 

yapılabilecek 
N~york. 18 (A. A.) - He 

Tribun gazeteehıin Vqbıgton 
babirf bildiriyor: 

Bahriye enclimenh:ıe re 
rlka gemi infa,at tezgihlarmda 

ne bir mil)"OD iki yüz elli 
nıl&tolult ticaret gemisi y ı süratle artan den3 in.pat lcol 
hklarma binaen bu rakamın 
de llç buçuk milyon tonlli.to a 
1943 de de bet milyon tonıll 
çıkmuı bekleniyor. 

Bahriye encümeni mevcut 
ka96leler nuıd>ince yapılan ve 
pılmakta olan 705 ~ 
nln kıymetin tblr milyar 625 
yon dolar tahmin etmektedir. 

Bir lnailiz muhribi 
Londra, 16 ( A.A.) -

nezareti 1939 &eı!esinde 
indirilınİt$ olan 1690 J rsey 
nöinin bir mayna çarparak 
tığı bildirilmektedir. ---o---
Alman amiralin 

öszleri 

JSTANBULUN KADASTRjJ U :r=~~~:. m!':==:.m .. -..~ StıldYEDEı:z.BOL ......_ 

Y.:e• z ~;;;-;~;;~;;.;::.ıı;;;~;.;;;~~~~1aiim~nur1i~~+~~-. ... JAı-•·"""~ tır. 
verım eı e efiillye Çalişnla'İıitadrr. diy 

Haikla belediye va Evkaf arasında ~~ ::=~ ~~~~i~~ talebinin ye:n= Jıı::::::rk::~~ . 1 ·hı·ıat ki ıttı in iik öç aylık devresmde lr.ontrol etmektedir. lıttlttefik dev. Din erce 1 1 ÇI 1 istihsaJMmı myıf miktarda art.. yll dönümü =e~ıa::=.u~un':! ç::.ge 
ı.tanbal kadaatroewıun fiın&,ıe ter buJundutundan buralardl\ kadutro tirmağa. bHe muvaffak olmuştur· lncUb makamları, Suriye ve 

Fakat bı verime müıftenk ~- Lübnanlı tüccarlara Flllatfne gide. ::-:1:d: :!a~ = _: :=~PC::°':~ = ~ ~~ =~!: Mareşal Paten yaran ret her nereden olursa oıaUJl pet· 
.kaZa,tmda da en mlllllm kıamı ta.. diye ve evkaf arumda binlerce lhttllt rek miktar itibarile ~r bir nutuk söyleyecek rol ıJmalarma ve Surlyenin müt-
mamlanml§ bulunmaktadır. l'&tnı. zuhur etmlft1r. de. Binaena1eylı Almanya göru· teflk kıtalar iKalinde bulunan 
kuuı latanbulun en gen!t huduUu ve Şimdi J'atlh kuuı Udutrcıeunda yor ki &.ıun- ümidi. • "rl"o...---m ) u---·l yerlerine bujday, plrlnc;, feker, 

vu"uu .u--.• Vl§l, 18 (A. A. - _.,,.. kahve ve keroeen it.haatı yapıl • 
ı lnde en fazla bina ve ana bulunan aıra Samatp nahlyee!Dln kadutro9u. demir, otomobil ,makine, taY)·a- ~ten önUmilzdeld ealJ gOnU iktl· muma milaaade eylem.ektedir. 
kazam olmuı itibarile kadutroau na se1m1tttr. Bu nahiyenin en genlf re ve diJler 'benzeri endllstrllerile dan ele ahnıumım ve ml\tareke ~ Londra, 15 (A. A.) _ Milata.ıdl 
bl1yQk 'bir ehemmiyeti bala bulunmak maballeal olaD Sancaktar Hayreddin iş birliği yapmaktadır. Şim.dı lebinin yıl dönümtl mtınuebetile J'ranmz ajanıma Şam mmtakum· 
tadır. Blllıaua, Fatih ve Abaray yan mall&Daılnde kadutroya bu ealıalatan Fransa kabil~ ancak yüz- radyoda bir nutuk ııöytlyecektlr. bl t 1-# gö 
pı rt aahalan Karmara ~ ltitıuen bqlaıımq bulU1llllalrtadır. de altmışı nisbetinde çalışmak- Filhakika marep1 Peten 11 ha.o ~e;e.nP~;ı.e~en~ommV: 
dan tı ıce kadar bu kaa dahnınde u. Buralardaki mtllk aaııı rt bir ay ta.dır. Eğer Fransız istihsalatı liranda bape1d1 ta.yin edlbldt ve Praaııus işaretlerini taıJıyan tay • 
ıan4* buradaki araalarm bllyOk bil' zarfında beyanname alarak doldun. kabiliyetinin yüzde yüzu'le çıka· bir ay eonra dı& devlet rMd ol • ya.relerden atılan bombaların par-
Jmmmm aenelerdellbert ahlpl ri w. caklu..,. bir ay 80DJ'& kadutro ııo.. nlabilirse bu Almanya için yüz· muttur. çalarlyle yaralanmıtf.u'. 
Junamadılı ve thtDAılı birçok vaziyet talan tahdlcDere baflayacaktır. de 2t kamııç temin eder • FSVJ[ALU)Z KOJdSERIN 

Akalliyat okulu 
talebesi 

Anadan doğma 
iki kör 

Resmi mekteplere nasıl Malatyada bir ameliyat-

nakledel>ilecekler la a-özleri açıldı 
Hususi ve ekallıyet okulla.mı. 

öa.ki taleıbenin na.kil pi teri tee. 
bit edikniştfT. Buiıa namran res
mt okullara naklen gelen talebe 
ellerindeki veetka ite aym amıfa 
imtihanla, bir 8ll1If 8§8iısma im. 
tihansız kabul edilecektir. 

Teclria dili itibariyle biribirine 
l>enzeyen okulların birinden dL 
lerine naklen talebe almması i
tinde talebenin gireceği okulu.'1 
~ der&lerini takip edebWecek 
kıratta ol p olmadığına bakıla.. 
caktrr. Biliyorsa vesikumm te. 
kabülettiği amrfa bilmiyorsa dil 
oğrendı kten 80IU'a tekrar aym 
amrfa iılız.arl kabul edilmek me
re emıfa almacakbr. 

T rakyada mahsul 
çok bereketli 

Malatyadan bıldirildığine göre 
merkez trahom hastahaneeinde 
muvaffakıyetli bir ameliyat ya. 
pıllD.lf ve Akçada! kazaamm Göl 
pnar köyünde Hüsevin adında 
bir çoculd& Eif isminde 14 yqm 
da bir kımı g&leri 3.ÇJlabilmit
tir. 

Çocuıklarm her ikfBi de anadan 
doğma kördü. 

Bektaşi ayini 
hmirden blkllrikliiine göre, '· 

ki Çepıelikte geceleri bir araya 
toplanarak Bektql lyiql yapmak· 
ta olan ıo kişilik bir gnıp, zabru 
t&ralından ~allalanmtşt.Ir. Bu grup 
da mahtelif bdmlar bulunmqtur. 
Zd>rta Bektql gnıpunun f~ 
tiıı1. ihbar berine meydana çıkar. 
IDJiltlr. Bımdan dolayı, tiımlr em • 
niyet tef1dlltmm &yine lftlrakte 
bulunan dlfer ıuullann da lale
?inde bulunduğu muhakkaktır. 

Maamafih mmn bazı haıberle- Felemenk sahillerinde JLUABN.uo:st 
re gore Almanyanın Fra.nmz iş. &e7raı. u (AA.) - .r.vkal&de 
çilerlni Almanyaya giderek ora_ 8. Al ·aşa komi9er netrettlli bir kararnamede 
da çalışma.ya ikna için aarfettiği ır man 1 bOttın aeTlet memurlarmm. t.mırı.rtn. 
gayretler muvaffak oıamanuştır. den bll&fmda emir aıdıklan takdirde 
Görünüşe nazaran şimdi büylik ı d vazifeleri 'bqmda k&lmalanm emret. 
miktarda Alman işçilerini Fran· gemisi hatırı 1 mektedlr. 
uya getirerek fabrHczıarda e. Ş&!Dda ve Beynıtt& tam bir .oka. 
sacılı filcri vardır. Fakat böyle Lond.ra, 16 ( A. A.) - Hava net ftl'dlr. ~k kim.leler eehrl terk 
bir tedbirin muvaffakıyeti ancak nezaretinin tebliği: ederek dala gekllmlflerdlr. Jandarma 
~ • 'liil l'!ZaSt ile yapılacak bir ~ İngiliz tayyareleri, Felemenk ve po?Sa devriyeleri geceleri kı8ml 
birliğı temin edebilir. Ve Alman sahiliaçddarında bir ticaret ge- kar&1'tm& yUzOndeD bul1 olabilecek 
usullerinin Fransız işçileri nez· mitti kafilesine htıcum etnüfler- lw'pfalıklan önlemek ıçtn aokaklar. 
dinde rağbet görmesi muhtemel dir. 6 bin tonluk bir Alman iaşe da ıezmektedlr. Şimdiye kadar blçbı.r 
değildir. gemisine isabet viki okn'IJlblr. bt.dt.ee oımamıttır. 

Amerıkan vapurları 

Mihvere· ere 

petrol 
taşımıyor 

Vaelngtoe, 15 (A .A.) - Bah· 
riye encümeni neşrettiği blı tel:• 
llfde Amerikalılara alt veya on • 
1ann ldareainde bulunan hlQbir 
petrol gem1td.nln Japonyaya f taı • 
yaya ve Almanyaya petrol lafı • 
madtfmı bildirmektedir • 

Bedri Ziya öklD 
<a.. tarafı 1 adde) 

il cfbl Bedrl Ziya da iyi kalem .. ~ 
t1lfek sablblydL 

Şaırilk ..,. avcılJktan bqka kut bM 
temek, her tllrlO apol' ,apmü pbl 
merakları da vardi. 

Yetmlf y&fllld& oldulU balde da.ba 
geçm mevsime kadar &'t'lanıJor, lrot.. 
rasmı kull&DJ)'OI' " ber dem ...,... 
canlı llalblnln ywattıtı sa-ı fUrlert 
terennüm ediyordu. l'akat .aa :&&m&Dıo 
1arda &dOrOcO bir butahfm ~ 
ne dtl§JDOıtO .• Birkaç ay çekti. " ~ 
va, yavq eridiktıen 90nra dGn akpm 
aaat altıda hayata Od gözlerlD1 bir. 
den ve biç açmamak bere yumdu. 

Hemen hemen her ceoe bava &km. 
larm& utnyan Beynıtt& llaJk tamemb 

.. •ıdndSr. 
Şamda, SUrtye bqveldU ap.lldakl 

beyannameyi utretmlftlr: 
Ştmd1Jc:I DUlk prtl&r w h&dileler 

altında htlltOmet batkı eofUkkanlılıts. 
m muhafuaya davet eder. Vasiyet 
blçblr 8lldlfeye mucip deliJdlr. ROkG. 
met bQttın ftta»daılarm pUl emnt. 
,.u " ma1larmı korumak 1&)'1'181 
ile da2ıDS aayfflD mubafazuma ltlna 
etmektedir. BOt8n vat&nd&flarm btı. 
ldlımew lıu 'Vulfesbıde yardml edecek. 

lerlM " ecDebI tebalara karp namu
- tmp ettlrd1ll mtırtıvvetıe muame. 
.. t41celdertne fOpbe :JOJrtuı. 

Beyrutta da bapekil muavlDl Ali. 
met Dauk 111 be)oannameyt nqretmlf
tlr: 

Ba mllflı9l u1&rda htııramet bllttın 
~ ~pmaktadır. TelAp mucip 
bir ...,. ObDAdılı hWAl8Ullda halla 
tenam IQNtıerble devam etmekte. 

Yunan Kra'ı 
İngiliz Krahna 

cevabı 
Lolldr&, U (A.A.) - nı r 

Jorj, tngtllj kralmm YunaDJa 
ve Ciritte Yunan mlll n 

memleketlerdeki Yunan ce aa 
timdiden •.erctıman olmUf bu11.uıııl• 
tadırlar. Bu Yunan maaU.rt, 
t tiklerin m(lfterek da a " 
D&Dlatanm yenida kuru.lmN!D* 
dt ve manevi yardun1anDl verm 
ve m11n mOdafaa kuvvetlertn u 
den tanzim ve tefldllDe 
bulunmUfl&rdır. 

iki Celal~ •tenha bir ma • 
hall~e top1anarı ve Ayinlerde 
bUlunl.n N1rt..nDs 111Urltlerlndıen 
ilk yablananlar adli\YeYe verd • 
mlflerdh'. El9P vara dlferle.ı1nin 
de 1ma bir .,,,.uıdı yakaJaneNı 
il&'ln•llrMı 

Ancak fU cihet var Jd, Alman 
bayrafını tqıyan bet Amerikan 
petrol gMıifılnln hareketlerini bu 
n.purlamı aabipleri bilmemekte • 
dlr. Şimdi bir ecnebi b&yraimı ~ 
llY&D •r bir vapur da bundan 
9* SUDıan 8'9"ftll imzalanan bir JDU 

ım.eıe ~ ~va git .. 
f Rlı:t .... 

RahmeW 19tmlf yapıda bil' genç. 
tt. Gene lbD &lmtı, olman tanıyan. 
lan;ıı leeuDrllnO arttıracaktır. o.a.. 
sea1 b1JCGn tkbıdl vakti BalmUydeld 
evinden kaldJnlarak Kerkeaetendlde 
alle mea&rbtm& detnolunac&ktır. dlr. Kuman4a:Jı ele alan ve LOtmanıı. -~~g::===::::====d lan diler ~ bir ldlmeden .. .: 

ha ~ 'Nlmttınnr bilen fevkallde ... 
ml8erba llllslertne ltJm&t e411eb1Ur • 

Kederli &Uflıto~e, Jrendllıbd tamyuı 
.ven n ayan anat mubltlne •mimi 

-~lmlll lıOdlrtrlll. Lllıaa lı• ,.. Alllil ...... 
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n kılavuzu 
Rumen gazeteleri, general An• ı dan tutup, yambaşma oturtma~. 

t-Oneskonıın Münib seyahati hak.. Uryani oğlu Mehmet Arif, ömrün.. 
kında no.5riya.tta bulunuyor. Bit' de böyle şeyler göremediği l~in, 
kısmı gazeteler bu seyahatten Ru sevincinden kabına srPruıyaca.k 

hakkı tarık us'un buna 
dair düşünceleri 

Sa ıray 
lhl a y ca t o 

Peşgİr ağalan • 'Anahtar ağası - Tülbc!ıt a'ğası ı. 
Rikabdar ve çuhadar ağalar • Senevi 100 bin Jcu. 
ruş gelir ile çırağ edilen emektarlar 

tnen milleti için faydalı neticeler 
çıkacağı:ıu yazıyorlar. Bir kısmı 

tefsiri mütalealarda tıulunuyorlar. 
&zılan d!l, Romanyanm haklan. 
ton tar.mıhp, bunun yerine getiri.. 
leceğinj, yani Romanyaya bazı ta
"Vizler venlccc~rini söylüyorlar.Vel 
hisıı, bütün Rumen gazeteleri, 
goygoycular gibi hep bir ağızdan 
ha'ktan bahsedip, birtakım şeyler 
diJeniyorlar. 

bir hale gelmij, yıJJariianberl çek• 
tiği yoksulluğu', mvallılığı unutur 
gibi olmuş. 

Diinöşt.e de ıı.yni ihtiram ve ay· 

ni alkışlar ba..5Jaymca, se\.inclnden 
içi kabarmış, memnuniyeti art
mış, kabına. sığamaz olmuş, sevin. 

ce, memnuniyete, neşeye bir sa.at 
da.yanamanıış, merdivenleri iner
ken birdenbire düşüp i:>lmüş! 

• 15 • 

kelime sonlarında değişen harfler : 
k, ç, p, t, 

{k) ile biten bir kelime yazıyoruz: 
soluk. buna sesli harf ekleyince (k J, 
yumuşayıp değişiyor: (soluğu bahçede 
aldı!) diyoruz. (yok) ve (çok) müs
teBna, kelimemiz tek heceli değilse 

(k) mn (ğ) olması bir kaide ... yalnız 
harf inkıl!bma kadar bu kaide aslı 

ttirkçe olarak tanman kelimelere hük,. 

(gücüme gitti), gec (gecikme) gibi. 
aynr incelemeler a.sd tek heceli 

türkçe kelimelerden topu topu (dib) 
ile (kab) m bir eke bağlandığı zaman 
(b) kaldıtmı kaydeder. 

1 
i 100 seııe evvel Osmanlı sarayında ya~ bJr ZüIUfJü Ağa, 

l-------------------ı 

Yazan: Tayya zade ATA EFENDt 

Uç adet biniş köşe peşgir ağa- t Bubüssaade civarında gezinen 
Ia_:ı, dört nef:_r g~ k~ peşgir haylizlan kovuşlarına gönderir, 
agaları ve bağpe.şgır aga: padişah sayfiyeye gittjğinde a. 

Jluk dedikleri, istedildcri şeyin 

Besarn.bya olduğunda !jÜphe yok" 
hır. Fakat bunu kim geri alacak? .. 

Yahut, SoYyet Jıükiımetine: "Bu 
işte haksızlık ettln, aldrğm yeri 
geri ver!,, diyebilecek? •. General 
Antonesko, hangi hakları ve nasd 

fiile çıkııraeak? •• 
Bunlar, öyle s:ıallcrdir ki, ce

\'aplannr yermek ı:ok güçtür. Ve 

haklı haksız kim olduğuna, gele
cek günler ,.e hadiseler A"Östere· 
cektır. Ve hak, ne za\allı bir ke
litnedir. 

llaksızlrğa. uğradığını ısöyliyen 
'Ve bazı ta\lzler istJyen yalnız Ro· 
hla.nye. değildir. 1\lihycr devletlc
linl:ı koltuğuna sığınan bazı geniş 
hulyalı minimini milletler de ,·ar
dn-, Romanya, nasıJ Besara.byayı 
kaybettiği için ağhyorsıt, onlar da, 

bazı yerlerı istllii. ettikleri için se.. 
~r. yaşı döküyorlar. Ve bazı şey
ler istiyorlar. 

F'iıh.akib ağlamayan çocuğa 
llıeınc Terilmez ama, her ağlayışta 
da ağzına ana memesi ,.e emzik 

!itınulnıaz. Herkos haddini bilmeli, 
llr~nıma göre bez almahd!!". 
.. ıstırap, keder, teessür insanı 
~ıa-~ -..u-. ö1dürmez. Bilalüs sita v • 
erir, tescllibahs olur. Fakat se-

\in~ )"a~Jan adamı öldürür. Su a.t.a 
öz~ nckadar w~clzdir: Ne #oldum 

denıenıeli, ne olacağım demeli!. .•• 

l:ski zamanda, Ury:ıni1ade ;\feb
lnet Arif isminde bir hoca nrmış. 
~ldukça mürekkep yalamış, isago
CJYI, tefsirleri, ihyallulümu falan 
0kuınuş münen·erce bir mollacık· 
nırs. Kcndi-;inl satma. .. mr, ricale, 
l>İikeliya, ön planda gelen insanla .. 

ta Yana.~nk hünerini bilmediği i
çin kiınsenin yardımını temin cde
ıttenıış, a.53ğıda. bir rütbede sürii .. 
llitp silik bir adam olarak kalmış. 

Günün birinde, kuvvetlJ deYlet 
adanııarmd:ın hirinfn mi nıızan 
clik:kattnl çelmıis, ne olmuşsa ol .. 
ftrtış, 7.aY:ı1h Uryani ovlun& tiskü
d.ar P!"Y1e\iyetı vcrJlmi5. 

O devrirı, it'o;rifat k.aJdelerine 
göre, bu .rÜtbc~i alanların şeyhii
llsJin:ım eteğini öpmek adetti. Fa• 
lca.t, öyle elini kolunu sallaya. sa.1· 

laya flcğt , muhakkak debdebeli, 
fantanah bir "alayı vala" ile git· 
tnek Jaznndı. Kavuk yenı. cüppe 

~erJ, salta yeni, sarık yeni, p:ı.buç 
Yeni, ,·elhasıl her Beyin yepyeni 
0lrnası da. protokol icaplarmdıındt. 
lfa.Ibuki Arif, hakil<atcn ç1p1ak bir 
l<laıarnış, liifzi değil, tam miina~i
le uryruı.i... Sırtındaldlerden baş
ka elbi,.,csi, b:ıo;mdakindcn hıı-.ka 
ka.,ıığu yokmuş: Onlar da yırtık, 
l>ırtık, yamalı şcylermJ~. 

Cevri gönüldür çeken, gözdür gö

ren ruhsarım, 
Bunlar has odanın itibarlı a- nahtar ağası Top.kapı sarayında 

ğalarıdır. Bu ağlar bu mevkile. kalan ağa)arm zabiti olarak ka
rine, yalnız liyakat ve ehliyet gö. Irr, sayfiyeye gitmez, anahtar a_ 
zetilerek değil, bir silsileye tabi ağalan terfi ettiklerinde Dfilbent 
olanı.k, kıdem ve emek ~ırasiyle ağası olurlar. 

Allah Allah, g8.m alan kimdir? 

çeken kimdir taab? 

sonundaki (tı si (dJ olmıyan bu ka.. 
bil tek heceli kelimeler de bundan 
fazla görUnmiyor: ad (adı ne?), ard 
(ardına bakmıyor), öd (ödüm koptu), 
bud (kadın budu) .. ~ 

LAEDRi 

Amerikan 
matbuatı 
Vapurları
mızı test ih 

etmek 

ve 
Donanmamızın 
himayesi altına 

aln1ak sırası 
gelmiştir itiyor 

llievyork, 15 (A.A.) - Robin Moor 

vapurunun batınlma.sı üzerine Ame~ 
kada hasıl olan tesir Lu&tania vapu
runun geçen harpte batınl.ınası ile 
husule gelen tesire mti§abih bUlun· 
maktadır. 

Nevyork Taymls gazetesi bu hus~ 
ta şöyle demektedir: 

VapurlanmIZI teslih etmek ve do
nanmamızın himayesi •ltma koymak 
zamanı çoktan gelmişt!r. 

Herald Tribüne gazetesi •'Konıan· 

lık,. başlığI altında ~arı yazıyor; 

Bu vapur, bir Alınan denizaltısı ta. 

rafından hUviyetl tamamiyle mal1ım 
oldutu halde batırılmı~tır. Sağ kalan· 
!ardan 11 k1şi günlerce suların cere· 
yanına. tAbi olarak denizde bıra.kıl. 

mıştrr. 35 yolcu kaybolmuş ve beliti 
ölm!lştllr. Bu, beynelmilel kanunlarm 
asla tasvip edemiyeceği aşika.r bir 
korsanlık hareketidir. HAdıse, harp 
mmtaKalan dışında olmuştur. Alman· 
lar denizlerde yarattıkları ımal'§iyi 

güya bir nizam altına almak içbı bu· 
raları harp mmtakıuıı ve harp harici 
diye bir takım kraımlara ayrılmışlar
dır. Bu vaka, denizlerin serbestlsi 
hakkındaki tarihi .AmerikB.D prensipi· 
nin, nazi tahriki ile nasıl hiçe sayıl
dığını isbat etmektedir. Bu noktada. 
millt emniyetimizin en esaslı menfa.. 
atıeri ile karşılaşmıı oluyoruz. Milll 
emniyetimizi alA.kadar eden deniz yol
larının temizlenmesi için harekete 
geçmek artık zarurl olmu§tur. 

Böyle bir tecavüz her nevi kanunt 
ve ıı.hla.ki tedbirlerin aJnım,'l.Bını meş
ru ~-ılmaktadır. 

münti geçirebiliyor, aslı yabancı bir 
dile nisbet olunan kelimelerin, sonla. 
rmda'ti (k) !ar, ekseriyetle, olduğu 

gibi köuyordu. (tanğa seta.m!) deni
lebiliyordu da (tarıka selA.m) yazılı.. 

yordu. 

buna bakarak t, ç, p ha.rnerine de 
(k) gibi muamele yapmasında kıla .. 
vuzu erkalamak temayülU kuvvet 
bulac:ı.ktır; buna rağmen ben gene 
kılavuzun ileriye sllrdüğü mucib sebe. 
bi, gözönlinde tutarak buna evet diye. 
mtyorum ve grameri ımııı.ya ha.kim 
tuttuğum için değil, bu yolda öğren. 
mek ve öğretmek daha kolay olacağı. 
nı zannettiğim için yalnı:z bu harfler .. 
de ali ulvi elöveyle beraber oluyorum: 

"ana hatlarlle türk gramerJ,. bu dil 
hAdlsesini ''sonse&te tonsuzlaşma,, dl 
ye anlatmaktadır ve "katı tonlu pat. 
!ayıcı konsonantlar, yanJ b, c, d, g 
sesleri hiçbir zaman soıı ııest.e bulun. 
o::ıa.zl8.J', hun larm yerine dalma. ton
suzlarıru, yani p, t, !), k seslerJni gö
rlirüz,, demektedir. 

f u z tı 1 ı, bizim (yokluk, varlık) su 
retinde Ya.zdltunız kelimeleri gazelle_ 
rinde (varııg, yoklut) suretinde de 
.Yazmıştır. "perişanlıktır, ey ehl-i ci.. 
han, s:Z cem'edin hatır,, mısraında (k) 
ile gördüğümüz perişanlık, bunu ta
kip e-;ien "ki ben cem' eyledim, her 
kande vardır, bir perişanlıg) muırama 
(perişanlıg) suretinde (g) ne girmiı;. 
tir. (di!} sa.lip, her piçütAb açtıkça 

zülfünden, tarAğ • rlşte-1 cAnunda, 
reşkimc!en düşer, yüz piçlltab)beytinde 
gördilğtimü.z (tarAg) bizim bildiğimiz 
(tarak) tır. belki mahalıt §i~edcn t.. 
barettir; belki kafiye zorundan, belki 
kelimerıiJL(k) :ımı,.ywnuştmaya, ses:. 
iıi uzatıp a.ııenıt temin etmeye blimet 
d!l§fuicesliıaendir. belki de bu imIA 
kararsızlığından bir kafdo isUdlılline 
bir çı:gn açmak mtimkliı::dü; '(kelime 
sonlarmda b, c, d, g gelmezler; bunla. 
rm yerinde da.ima p, ç, t, k görürüz.) 
kaidesi şöyle tesis edilmiş oluyordu: 
(kelime sonla.rmdaki b, e, d, g ter, 
dalına p, ç, t, k sesi verirler), 

kelimelerin kökleıi böyle bir istid. 
lA.le gerçekten elverişli olsa vo arab 
iıar!leri devrindeki bu tmlA karl§ıkl.ı,, 
ğI böyle bir nizam baklyesl bulunsa 
bile bııgiln onun üzerinde bir kaide 
kurmak artık hatırlara gelemez: kı.. 
lavuzan (türkçe kelimelerin sonunda 
g harfi gelemez; kelime sonunda bu. 
ıunan k harfillden sonra sesli bir 
harfle başlayan bir e~ geıirse bu son 
harf g şeklinde yumuşar) demesi do~. 
rudur; iki :iStisnaslle telt heceli keli. 
meler hariç, türkçe asıldan gelme ke,. 
llmeler için kaide umumidir. vakıa. 

ahla.k gibi, istihkak gibi, mıhrak gi. 
bl, fira:ık gibi tek hecelilerin istisna
larına katılması milnaluışa edilebilir 
kell.me1er bulunacaktır; fakat bunda 
§imdi umumi istimali kaideye tam bir 
teslimiyet halinde bulmaktayız. 

yalnrz: konuşanca. veya okuyanca 
yabacılığI besbelli olan yahut okuya
nın hususi dikkati !:ekilmek istenen ve 
bu mıı.ksatıa da parantez veya tırnak 
fçine aımagelen yerlerde bu bar! (ya. 
zıda) muhafaza olunur ve bu takdir. 
de de bir koma işaretlle ayrılmasına 
cevaz verilir: (tarık'm teklifi) gibi. 

*~* 
yulmrıki mütaıealardan, lolavu.zun 

1) cllllmiz, bu .Uç harfi yumuşat. 

makta (k) dıt olduğu kadar u.mumı 
değildir. 

2) sonradan girmiş kelimelerill, son 
(k) !arma karşı dilin gösterdiği ha... 
kimiyet ötekilerde hissolunmryor. on. 
!ara daha müsait davrandığını zanne.. 
diyorum. 

3) kelime sonılrmdaki harflerin yu. 
muşayıp değişmesini dilin zenginleş. 
me kabiliyetine uygun bulmıyorum. 
(haddini bilir} cümlesindekt '(had), 
(hM bir derecede!) cümlesindeki 
(hld) sonu, (d) Ue biten birer keU. 
medir kJ ben bu iki (d) nin (hat) ke .. 
limesindeld (t) den mücerred halin. 
de de farklı söylendiğine inan.ıybrum. 
Tcıatt.ız c.iha.znnizda. bu bir tcklmül 
eseridir. onun koruno:ıaarnı her· tilrlU 
imla kaidesinden UstUn tutuyorum. 

4) kellınelerin böyle deği.şgen hart. 
lerle bitenlerini imlA lllgaUndc, lQgat. 
Jerde ayrı ayrı işaret etmek, IUzu.. 
munda o lügatlere bakmak zahmetı.n. 
den bizi kurtaramadığına göre, bun,. 
larm yumuşıyarak söz arasında ala. 
cağI harfi esas tutup başında onunla 
belletmek öğretme ve öğrenme bakı. 
ınmdan daha kolay oldutunda ;,Uphc 
etmlyorum. kelimenin milcerred ball.n.. 
den ziyade birleşik hallerini dikkate 
almak doğrudur diyorum. 

5) türkçede kelime sonlarında (b,d, 
c, g) harfleri gelmez diyeceğimize, 

(gelir; fakat tablatDe daha sert oku. 
nur) deyip kısa kesmeyi, bu harfler 
buralarda zaten başka türlü okunup 
ae.slendirllemiyecek!eri için işi tabiat• 
terkelmeyi daha doğru buluyorum. 

6) vakıa. okuma yazma öğrenmeye 
gelen tllrk çocuğu bu harflerin hangi 
kelimelerde yumuşıyacağmı bilir far. 
zolunacağı için aksinin daha fazla 
kolaylık temin ettiği söylenebilir; eli.. 
limlz l 'edi • sekiz yaşında bir çocu. 
tun ezberleyebileceği kadar ne dardır, 
ne dar kalmalıdır. yeniden yeniye gi. 
recck kelimelerde bu istisna.lan bite. 
v!ye :ı:ttırabilir, imla. kaidesl dile hA.. 
kim oıamaz, olmamalıda da ••• 

*"'* (pasiç) çile kalacak da {bavuc)un 

Dül!bent air::ı"u.· yükselirler. Padişah saltanatla o ....... 

bir yere gittiğinde, o yerin birer Has oda ağalariyle beraıoer sa. 
köşesine diki.len şimsiyelerin aJ. rayda hrrkai saadet dairesinin 
tında oturarak padişah hizme. temizliğine nezaret ve hizmet e· 
tinde olan ağaların huzuru hQ.. der. Has odalıların hrrkai saadet 
maywlda nöbetle bulunmalarına, n6betlerini tertip eder ve hizmet. 
yorulanların ihram.lan altında te kusuru görülenleri şiddetli ce. 
dinlenmelerine nezaret ooerler. zalandı:rır. (*). Bu ma.kanu Ja. 
:l'erfi malan e~a biniş, sonra demlerine göre elde eden Dülbent 
göç. köşe peşgir ağası, sonra da ağaları da terfi ettiklerinde Ri. 
başpeşgir ağası olmakt:rr • k.aptar olurlar. 

Başt>eşgir ağasının vazi.f esine 
gelince: Padişallı yazm bir say
fiyeye göçettiğinde, hazine, ki. 
lar ve s~erli kovuşlarmrn Jrethu.. 
daları ~e anahtar ağalan Top
kapı sa.rayında kalmak kaideden. 
dir. Padişah l1e2ldinde lbütün bu 
ağaların hizmet vekiletini ha§. 
peşgir ağası görür. Kovuşlarda
ki ağaların ahvalini "göç eskisi" 
denilen zat başpeşgir ağasına. ar. 
zeder; müihlın bir mesele olursa, 
o da bütün tnderun halkının en 
büyük zaıbit ve amiri silfilıtar e.. 
ğaya bildirir. 
Padişah saYfiyeye ~derken, 

müezzinbaşr, sa.rıkç:rbaşr, tüfek· 
çi.başr, kaJıvecıibaşı, başlila gibi 
!ı:ı.s oda erliıu, on beş, yirmi ka. 
<far has odalı ağa; hazine, kilhlı 
ve seferli odalarmdan çuhadar. 
!ar, tüfekçi yama.klan, çavuda!', 
dilsizler, ve cüeclerin hepsi, kuş. 
çu başkullukçu, tesbihçi, ;yemiş
çi, turşucu, nöbetçibaşI sır katibi 
yamağı:, hazineden çantacibaşı 

ikinci ve üçüncü yazıcılar, kulluk· 
çu, nöbetçiıbaşr, seferliden gedik. 
Iı bcl"berler, sarıkçı yamakları, 

ba§kullukçu ve her üç kağuşun 
b'nicileri ve kemankeşleri de 
beraber götürülür. 
Bunların hepsine birden "Bi. 

nişçi" tabir olunur. Bunlardan 
maada, koğuşlarda lalaları ileri 
gelen saray zabitlerinden olan a• 
oemi genç ağlar da lalalariyle be. 
raber götürülür. 

İşte, sayfiyede bütün halkın 
zabiti başpeşgir ağasrdır. Sayfi. 
yede olan her şeye o nezaret e
der. Ba.şpeşgir ağalan terfi et. 
tikleri zaman anahtaır ağası olur. 
lar. ~ t 

A alıtar u • ...... .. . , - • n aagsı. 

Anahtar ağalığı, 1ias odada, 
silsile ve kıdem ile ulaşılan iti
barlı mevkilerindendir. Bütün 

Rikiptar ağa: 
Rilaıptar ağalr.k. has oda ağa. 

Ianrun kıdem. ve emekleriyle ula
şabildikleri yüksek sa.ray memu.. 
riyetlerinden biridir. Bu makam, 
sarayı hümayunda. kırk yıl ıra. 
dar hizmet ile ancak elde erulir~ 
Binaenaleyh, Rikaptar ağalar, 
altmış yaşım aşmış olaca.kla.rm.. 
dan. öyle ayk Ü7.erinde gezirnni. 

ye bğlı hizmetleri 13.y?kiyle yapa. 
mazlar. Padişaha ancak resmi 
günlerde hizmet edip, sair zaman 
lamı.da dairelerinde istiraıhat ~ 
derler. Terfi ettiklerinde Çuha.. 
dar olurlar. Çuhadar ağalrğmı 
be1dmı:iyecek olaruar da. senevi 
60 • 70 binden yüz bin kuruşa 

kadar miilremmel bir gelirle sa
ray hizmetiı:ıden affedilip Çll'3ğ 
edilirler. 

Çuhadar ağa.: 
Enderunu hümayunun an bii· 

yük zaıbitlerindendir. Bu da. Jark 
yıldan fazla hizmet ve emekle 
ulaşılır makamdır. Hizmetleri, 
mevlitlerde, iıki bayram.da ~ 

cuma selfunlıklarmda., padişaihm 
saltanat merasimi ile bir yere 
gittiğinde pa.dişahı]ı .maiyetinde 
bulunmaktır. Saltanat kayığın. 
da ve filikasmda sil&hta.rağa, ri .. 
kiptar ağa ve has od.aJba.şı ile be. 
raber padişalım karşısında. clz 
S()lmıüş ve elleri dizlerinin üze .. 
rinde edeble otururlar. Saltanat 
kayık yahut filika.sının. ortasın
daki kürek arasında sağ tarafta 
bşçu.hadar ağa, sol tarafta. ikinci 
çuhadar ağa otururlar. Başta da. 
haseki ağa oturur. Silahtar ağa_ 
Ia.nn huzuru hümayunda bu
lunamadıkları zaman kendilerine 
Çuhadar ağa vekilet eder. 

has oda ağalarının idaresi onun 
üzerinddeir. 

Çuhadar ağaların hizmetinde 
has odadan iki ağa, aşağı koğuş. 
lardan da birer kullukçu, bir 
zülüflü baltacı, iki sofalı ve bir 
heytbeci, iki yedekçi vardır. 

Hasta olanları tedavi edilmek 

ŞeylıülislD.mm kar,:ısma çı'kabi· 

lecek bir kılığa girmek için sağa 
Sola başvurmuş, emanet aldığı 

~eyıerle kıyafeti düzmü~, iğreti 

aldığı ata binmiş, yine emanet te· 
darlk ettiği n!4ağr arkasnıa tak. 
tıu,, fetl"Blıaneıyc gidip §eyhülisla.• 

llıın yanma ~ıkmı,. 

Fransızlar 

(k) üzerine hangi noktasında nasıl 

bir tadil ve na.ve teklif ettiğim anla
§Ilır; fakat kelitne sonlarındaki (b,e, 
d) de böyle olmalı mıdır? bunlardan 
ç, arab harfleri devrinde k dan farklı 
bir kaideye mevzu olmuştur. (yalnız 

isim) l.n sonunda duyulan ç sesi, sesli 
bir eke bağlandığı zaman c oluyorsa 
c; fakat ç kalıyorsa ç yazılırdı. bunda 
da ç kalanlar tek heceli kelimelerdi: 
koç gibi, suç gibi, saç gibl (sadece 
sinli bir (saç) vaı·d1 ki c ııe yazma .. 
mız emrolunurdu. gözUmUz (kıl) ke. 
limestnin müradifi (saç) tan ayırsın 

sonu (c) harfi alacak! (izzet)ti.n son 
harfi (t) mi kalacak? {samet)in son 
hani (a) mi olacak? (kalafat) (t) ll 
bitecek de (ırg:ıt)ın sonu {d) ye çev. 
rilec<!k diye ı.;on radan sonraya ders 
mevzuları, istisnalar tesbit etmek da.. 
ha kolay değil,daha güçtür.öyle ki (ır. 
gad)ı tabii halde zaten(t)ye yakm o. 
ıarak ı:eslendirecektir. tamamiıe (d) 
okund~ğunu kabul etsek dahi bir yan. 
!Işlık yapı!mış, bir şey kaybedilm~ 

olmaz: zira kelimenin birleşik hall o.. 
dur. türkün telaffuz cihazı (k) nm 
(g) 'bırakılmasına razı olmıyor da iU... 
kadımda buna mUsait bulunuyor. b, 
p, c, ç, d, t, harflerini pek gUzeı ayırd 
eden elifbe zamanırun son vardığı im,. 
la tf'>kiuni.llü bize bunu tsbat ve ihtar 

ili.ere hastahaneye gönderir, ya. 
hut evinde tedavi edilmek üzere 
izin verir. Has oda vazifelerini o 
tevzi, bir gelir ile çırağ emlmek 
istiyenlerin istidasım silahtar a.. 
ğaya o takdim eder. Enderun a_ 
ğala.rını sabahleyin erkenden uy. 
kudan o uyandmrvt camiye o 
sev keder. 

Çuhadar ağalar terfi edecek 
olurlarsa, Enderunu hümayu· 
nun en büyük zabiti, Silahtar ağa 
olurlar. Silah.tar olamıyacaklar, 
mükemmel gelirlerle çırağ edi
lirler. 

'Suriyede Alman 
askeri bulunmadığını 

SOYLEMEKTE 
ISRAR EDiYOR 

diye.- ' etmektedir. 
(Arkası var) 

(*) Hırkai saadet ::ri.yareti an.. 
mıesi ve merasimi, Vakıt'da "Sa
ray hayatı'' umumi ba§lığı altın. 
da a7Jn bir makale olarak intişar 
etti. Daire hademeleri ,yobaz çömez• 

len, büyük rütbeli hocaların, ka

~ıtsl<erlerln, Rumeli ,.c Anadolu 

Pal elilerinin n~aldan, bahşiş a.1-
llıak hulyasile, Urynni oğlunu ta 
dı~ kapıdan '-arşılamışlar, etckle
ltıi~ler, koltuğuna girip, ~eyhülis.
llınrn oda ma götürmiişlcr. 
Şeyhülislam da n~ın derecede 

saygı göstermiş, ncza.ketıe l•olun· 

Nevyork, 15 (A.A.) - Vi§mln su. 
riye meselesindeki va.ziy<!ti hakkında 
Hull tarafından yapılan beyanattan 
bahseden Fransannı Vaşington büyük 
elçisi Henri Haye Sur!yede hiç bir 
mihver kuvveti bulunma~ığını tekrar· 
lamış ve Hull'Un yeni tef:ıirlerlnl bay· 
ret ve hayal inkisarlyle karfl.ladığmı 
bildirıniıitir· 

1891 de çıkan bir kitab, (kavaid .i 
ıısa.n..i türk.i), bu ha:"li de k ile aynı 
suretle mütalea etti ve aynı kaideye 
tAbi tuttu; fakat lugatıer eski isti
mali muhafaza ettiler: meselA. (agaç), 
(kamuF.i türkl) de (c) ile yazılıdır. 
dil üzerinde yapılan incelemeler • 
doğru ise • sonundaki (ç) leri bir ses
li eke bağJaymca (c) olmıyan kelime• 
ler sayısını beşten, altıdan fazlaya çr. 
karmıyor; aç (acıkan), öc (öcUnli aı .. 
dı). sac (tenekeyle sacm farkı), gUc 

Bahçeler ve yeni 

kanapeler 
Belediye, şehrin umumı bahçelerin. 

de kanapelerin azlıjı;mı, nazarı dikka. 
te alarak yeniden 500 kanape yaptır
mağa karar vermiştir. Bu kanapeler 
parmakltklt ııekilde Y,a~tırıla.caktır .. 

Ağalarm. biribirleriyle İyi ge.. 
çiımıelerine nezaret eder, has o
da ağalarınnı toplantp sohbet et. 
tı1cleri Yeşid.irek f.2;bir olunan 
yerin daima temiz bulunmasına 
dikkat eder. 

Diğer aşağı Jroğuşlarda.ki ağa
ların gündüzleri okuyup yazıhtl!k:· 
tan kaçıp gizlermıelerj,ne mani o. 
m.r. ·-

150 bin liralık İpekli 
kumaş satılacak 

İstıuıbol gilmrQ'kJerinde bulunan ve 
salıibl taratmmu;ı gliım11]r. resmi ve. 
rllmeyip çekilmlyen 150.000 ııra ley. 
metind~ lpekll kumaşnı •tı:ımuma 
kaçar Verilml§Ut. Bu &:ym 1:1 ıdrıden 
bu kumq1a ~. 
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Beşiktaş Feneri 3 - 1 yendi GQ~~-~~~~ ... nM~~~~A~~~A~.ı 
G 1 t d 1 S 3 2 il 

dün Kolej aahaamda bUyUk bir inli· mir 4 26 

a a asaray a • pora · • ga p =.;:i:::=:::::: s.~~:,~~~:.':··· 
Dünkü miihim maçın ilk 30 dakikası Fener üstün ve hakim oynadı. Hatta galip vaziyete bile geçti. 
Fakat takımın bu anlarcl a gol yapamamaaı neticeyi aleyhlerine çevireli. Bu dakikadan sonra baıtan 
ba§a Bcşiktaı hakimdi. 

kalar Fencrbahçe .. Galataaaray ekip· YUkııek allama: ı _ Sellın 2 _ 
Jerl araamda büyük blr çeki§me ha· HalQk l.&3. 
Undo ~mı.,,tır. Ve neUcede 1kf sene· Uç adım: 1 _ AbclUrrahman, 2 _ 
denbcrl GUI Kupasını kazanmakta Yavnı 13.39• 
Fenerli aUeUer bu ııene yine 52 puaıı. 
la kazıınml§klr ve Galatasaraylılar da Smk: ı - Vlça.ropuloe 2 - Sudi 

Dün s ..n Uhlm maçı, 

Fenorbahçe ıle Be§lkt.a§ arasında 
Kadıköy stadrnda oynandı. 

Hava.n.nı son derece sıcak olma· 
sına rağmen, bu mac;m chemmlyc .. 
tını kavr-..mış olan futbol meraklı. 
lan gUnUn erken eaatlnden U:iba.. 
ren stadı doldumıafa bael8Z!1Jflar-
dı. 

GünUn ilk maçı olan Galat.us. 
...,. • İatanbulapor maçının ehem· 
ndyeti de, bUyUk maçtan atalı de
ğildi. 

Galatasaray bu maomı ka)t»et. 
ıni§ olsaydı, şanıplyoıü\lk Usertn .. 
dek.f Unıitlerinden aa.rfmazar et • 
meal IKzımdı. lstanbulspor ile, ye
dincilik le begincllld arasında bh" 
3"0r alacaktı. 
~iktaş Fenerbalıçeye yenllaey 

dl, onun da ~ıımpfyonluk Uzerln • 
deki ümidi yok olacaktı, buna mu. 
bbil, Fenerbahçenln pmpiyonluk 
Uzerlndeki ilmldi artardı. 

İşte bu noktainazaı-lanlan, dGn
kU maçlarm ebcmmlyeU ptu. 

Jık oyunu oynıyan Galatuatay 
tstanbulı;poru yenerek bu badire. 
de.il p:ıç:ısını ltu~ bütün dl
§ilnceler eon maça ~landı. 

Nihayet muayyen .zamanda, her 
1lci takmı sahaya çrlttılar. Oyunu, 
Samın Durnnsoy idare ediyordu. 

Takımlar eu eekilde yer aldılar: 
Fencrba~: 

Cihat - Murat, Lebib • Omer, 
Zeynel, Aydrn • Rc'Wi, Nlyui, AD 
Rba, Nad, Fikret. 
B~lktaş: 

Mehmet Ali - l"a-.-uz, Hllsni • 
ınrat, Jfolll, Hlisfoyin - Şilkri, Bak 
ln, 1brahim, Şeref, şaklr. 

Oyun baelamudaıı evvel, mer. 
ham Şerefin ölllm yıld<Sntımü mU. 
nasebetlyle bir da.kJka lllküt edil-

Bundan aon.ra maQa Beşiktqm 

•nemnuyla. !başla.ndr.. Bu hücum. 
-.n liclvert kaleeine kadar dayan 
eh ve korner oldu. Saldan çekilen 
korner, Boncuk Ömerln auıı bir 

degajma.nile bertaraf edildi '" ean 
llcmıl'Wler mllbb9 hncumlara 
bqladılar. 

lılaçm ilk daklkalan, mütebbil 
almıla.rlş. geçiyor. Her :Dd taraf 

iıla p.buk netice alahilmeJt i~ ça
llıpyorlar. Maamafih Fenerbahçe 
Mlıtız kendini toparhyama.dI. Bu -
na mukabil, geride oymyan ve lU
smn.u halinde hence.ten '0VVel hU. 
etan. vaziyetine geçebilen Hakkı, 

wsun pas tevztatı ile, oyunu açı • 
yor ve Fener.bahçe mDdafDerini 
dağıtnınğa uğraşıyor. 

Bu taktik ilk dakikalarda, mü .. 
emir neticeler vermekle beraber, 
Bevfk1A forvetinin §Uurlu ve sis
tematik bir şekilde çalışamamala. 
n yüzUnd('n sn}, kazanılmasını te-
m1n edemiyordu. 

Yavaş yavaş Fenerbahçe mua • 
..ta hattı muhaclmlerinl daha iyi 

ima, aol tara.fa veyahut ortaya gö. 

tUrUyordu. 
Maa.mafih bu bosuk taktiğe raf 

men, san • JAclverWler, oyunda 
bir .hAldm.iyet teelıılbıe muvaffak 
oldular. 

Vat Uste yapılan hllcumlann he. 
men hcpet Beşiktq kaleelne da • 
yandığı baldo, Fencrbahçe forve
ti becerlbizliğin akla gelmlyen 
her nev':hıl yaparak adetA gol at. 
ma.maltta :rsra.r -ediyordu. Niyazi -
nin, Rebllnin, Ali Rfzanın, Naeinln 
ka.çmlıkla.n muhakkak gollUk frr

.atla!' mUsait şekilde netiıcelensey 
di dünkll nw.;m veçlıeel bUsbUtnn 
başka tnrıo olurdu. 

Nihayet bu &rada, bir iki top 
Fikreti bulabildi 'YC Beliktat ~ 
si ciddi tehlikeleri sağ açıp yap. 
trğr bu hUcumlardan tattı. Dev -
renbı yanım saati oYDa:nmıtb. Da
ha henüz Fenerhalıçe, bUtfin taz. 
yfkine :rağm~n bir~ görememie, 
sadece «ört beş ıgol fırsatı kaçır
DUl§tl. Bu arada bl?den .BeşiktqJr. 
lar parladılar ve hasım kalesine 
kadar indllen1e de, uzım bir de. 
gajnıan yine onla.n nnnf sahaları
na hapeetti. Bu arada pu belde. 
menin minasızlığmı tavnyan Fik
ret başlı başma hücıanlara geçti. 
Önündeki- müdafileri fevkaliı.de 

lı:olaylıkla geçerek iki defa kaleci 

41 puvan almI§lardır Bu mUsabaıla· 3·33 

tu. Biltiln ka'bahat kat'iyycn yer nm devamı olan .00 metre man1alı Yunan dlakt: ı - Veysi, 2 - Yav· 

deki Perıembe K(lnU yapılacaktır. nı 33·"-tutama.mı§ olan mildafaanmdı. 
Galip vulyetten dört daltllrada 

mağlüp vtzlyete dtı.şen Fenerbah. 
çe takımı birden boculdu ve dev• 
renin son Uç daktkuı da ka.tı Be
§ikta.5 MktmJyeti altında oynandı. 

tlUNCt DEVRE 

lk!nci devreye Fenerblhçe P• 
yet k:ırgnı bir hal&, c;rktı, Adetl 
maflflblyetl kabul etmJe bir halde 
idiler. 

Netekim devrenin ilk daldkala. 
rmda oyunu kendi lehlerine çevfr. 
meğe muvaffak olan Betiktqldar 
zaman saman çok telıllk-e-Ii vuf -
yetler de Jlıdaa ettiler. 

Fenerbahçelller, gayet gariptir, 
bu devrede talnmlarmm en işi o
yuncusu olan Kilçlik Fikrcte Uç 
defa paıı venlller. 

'Oç orta. bennutad haemılarmr 

merkeııden 2m'lamap bqladJlar. 
HalU -.e Yavm 9C)k &ltı btr oyun 
tutturara.lt Niya.tf, AH Rlza ve Na. 
cinhı bUtnn çalışmalarmı mtıhve~ 
tiler Te tıııknnlamu tehlikeden 

DUnkU mtlsabaknlard::ı. alınan tekıılk GWLe: ı - Veysi, 2 Mehmet 12.33. 

neUceler JUnlardrr: 
200 ınctrc: ı - Muzaffer. 2 - Ce:z.. 

m1 23. 
400 nıetre: ı - Muztı.ffer 2 - Rıza 

lııl&kaı.t 61.7 

Cirit: ı - Kemli. 2 Vabrak 68.62 

Çekiç: l - İzzet, 2 - Kortc.rez 
32.44. 

4ıt200: ı - Galatasaray takınıı 2 -
Fener takımı 1.38. 

Beden terbiyesi mükellefleri arasında 

Bisiklet yarışı 
tırt.acbul Bölgeııi Bisiklet Aja.ıılığı· 

nm Bıaden terbl.yeal mükellelleri ara
sında tertip ettiği ilk te,vll< yarışı 

dUn sabah Mecidlyeköytt ile Bacıos.. 
man t~I araamda ve iki gurup ba· 
llnde yaptlnu§tır. 

Her Ud grupun birinciden beşinci· 
ye kadar derece alanlan arumda tek· 

rar yapılan on dört kllonıetrellk bir 
yanş ~etlccslnde Topkapı l.ulUbll mu. 
kclll.tlerind~n Sabri Doğudaf 19 da· 
klkaJa birinci, Taksim gençlik kulU· 

bU mUkelleflerinden Val'UJ Bak ikin
ci, Beykos kundura tabrikuı milkel· 
leflerllıı:len Halll Şaomaz UçüncU.. Top· 
kapı :nUkelleflerindeıı Necml Argun 

dördilncn, Feshane mUlccılle.fierindcn 
• ı • v____.., ---....-... ... uıa\.Q.J.C1 

Birinciden altıncıya kadar derece 
alanlar&. birer madalya verflmlştlr. 

23 mllkelletln l§UrA.k ettiği bu Uk 
tqvik Ylll'l§l çok muntazam cereyaıı 
etml§ ve. bir ı;ok meraklı tarafırıdarı 

heyecanla takip edllml§tlr 

Güreş 
müsabakaları 

Gilrcş ajanlığı tarafından tertıp 
edJlen seçilmi§ pehlivanlar arasın· 
daki müsabakalar dün gilree \\lU· 
büniln Fatihteki sa1onunda yn.pıJ. 
dı. Büyük bir kalııbalık önilnd 

.. '7'"""°'.u"• 5 u ~,, .... uca. nn~ aa ... , ....... 
,_• ıBedller a'rtmct b'hnuıılardır. malarda alınan t('cknik neticeler 

sunlardır: 

gol pe§lndııt. 

ile k&f'!!I k&l"!f'Y& b.1dı fakat o da 
talihsizlik eeerj olarak ayı kaydE>

demedi. 

Fakat bu lnf çıkış hareketi, di
ğer oyunculara da sirayet .etmiş 
olduğundan 38 inci dakikada Fik • 
retin ortaladığı topa Ali ruza Ye 

Naci lrullanamadılar. Tam teıhli • 
kenln zail oluağı bir anda geride 
pas bekllyen Niyazi lnl bir şütle 
topu ilk defa olmak üzere Belik· 
taş ağlrma UıktJ. 

Tehl.İlre'}i elle tutacak kadar 
yakın hiMeden BeşıKtaşlılar baş. 
ta Hakkı olmak üere hep birden 
hücuma geçtiler.~ arada Fener
baJı.çe 18 i içine ghmif olaıı Be • 
C- ,.ko..Ar !hrd ıılırd ehrdeta nu 
giktq muhac:imleri, top yakala • 

mak için g&lerlnl dört açmq bElk· 
liyorlardı. Haldu bir ara pası ile 
topu Şakire verdi. O da durdur .. 
madan, t.akımınm ilk golünü attı. 

Vaziyet (1·1) 
Top santradan kurt.ulur kurtul • 

tn8%. kendi haf battmda bulunan 
Hakkı yine topu kaptı ve tek ba. 
şma. takrr ta.kır bfttün oyunculan 
geçerek !brahime J>MIDt verdi vs 
ikinci golü de attırdı. Vaz.lyet 
(2-1) 

Dcvrenbı son1arma doğnı, Hak· 
kr, mükemmel bir vaziyette :tbra.. 
hJme blr pee vererek UÇUncll golü 
de attmnca maçm. ftc;beel tebel. 
Itl1' etti. , 

Fo.nerbahçe bu tarzda oyunlle. 
aiyah • beyazlılan y~ek töyle 
du:ıt1UJ1, berabereyi bile temin e • 
deme.ti. 

KUçllk Jl'fkret bermutad pas a • 
lamadılt i!;ln .ahada sadece dola. 
tIP duruyor .e kaçan fl1"8&tlan e
aefli nuarlarla taldP edlyordu. 
Bir ara nasıla a.ya.ğma geçirdiği 
topa. eO!dll ve Bqlktaıı kaleeine 

kadar merek ortaladı. Kale bom • 
bot. Fakat ortalanan topa. lötlen 
ayale koyacak bir oyuncu bulunma 
dığmdan devrenin ınenerlle.hçe le
hine tek ftnıatı da böylelikle he. 

be. oldu. 

Son. on dakikada ean • licivert
vertliler ~taş baakısmdan kur 
tuldularea da gol atamadılar ve 
neUce 3-1 Befiktqm leh.ine bitti. 

Bizim görUşilmlbe göre Fener • 
ba.hc;e takımı takUğinde büyük de 

ğiştklik yapmak mecb'ıaiyctinde -

dır. Açıklarla oynamağı ihmal et,. 
tikçe galibiyet f.htimalleıi o n1s .. 
pette a.zahnalctadır. 

Hakem, ufaktefek hataları ol • 
nıakla ben.bet, oyutlu l)i idare 

etti denebilir. 

üst Uste yenen bu iki golde m- • 
~afla söylemek llzımdır ki. kaleci 
Cihadm hiçbir eun'u taksiri yok • 

Kongreye Davet 

/$fanbul, 15 ( A.A.) - Fener 
bahçe Gençlik Klübü Başkalllr • 
ğmdan: 

Elazığ Atletizm 
faaliyetleri 

Elô.zı?;. 15 ( A.A.) - BugU.ı 
Elhığ atletizm birincilikleriyle 
yeni sene atletizm faaliyet prog. 
rammın tatıbikma başlanmış ge 
Iecek hafta Seyhan. lçeI, Hatay, 
Malatya, Diyarbakır, Antep böl· 
gelerinin arasında yapılacaıt 
TUr:.iye grup birinciliklerinde 
El!ziğı temsil edecek taımn se -
çilmiştir. 

(a. •ltueda olm1'QCUlanmam p. 
:r.elemls yanındaki lnlpoallı lıılrlDrte 

11DdeNıoelllert 

EVL&N'MI: Tl:&UJl'l.&Bl, ., A&A • 
HA. iŞ VERME. ALDI. SATIM 
ıt1t1 Uc-ar1 ma1a1,..u un .....,_. "'" 
çlla llAnlan paruıa ... rolua&.) 

Evlenme teklifleri 
* Ya§ 89, boy 167... ekalliyet "'e 

ecnebi mekteplerinde hocalık yapa.. 
rak ayda 87 lira kazanan bir öğret. 
men, gilzel, ya§iyle ve boyuyla mUte. 
nasip bir bayanla evlenmek istemek. 
tedlr. (Öğretmen) remzine mllraca. 
at .. 169 

56 kilo: 1 - Emin (Kas·mpa· 
§a), 2 - Muzaffer (Güre8). 

61 kilo: 1 - Halil (Güre> ), 2 
- 1smct (Kasmıp:um). 

66 kilo: 1 - HilBeyin ( Güre'~). 
2 - Panayot (Kurtuluş). 

72 kilo: l - Faik (Gürc_ış). 
2 - Ahmet (Kasımpaşa). 

79 kilo: 1 - Hilseyin (Anka 
ra), 2 - Razzak (Kıumnpnşa). 

87 kilo: l - Mustafa (Cüre&). 
Ağır sıklet: ı - Çoban (Gala· 

tasaray}, 2 - Ahmet (Beşikt~ş). 
Müsabakalardan sonra derece &· 

!anlara mük8..fatlnrı verilmist!r. 

ıı aramaktadır. FaUb bUytık Otıukçu 
• yokuşı.ı Fahribey sokat'mda 8 numara 

da Osman Ergüıısele müracaattan. 
'' Br- mağaza tçln satış memuru ve 

kaalyıı?' bayan almacaktır. 10.15 yaD
larmda bir de çocuğa ihtiyaç vardır 
(Tel ı remzine müracaat .. 162 

• 20 yqında bir genç herhangi b.r 
ticarethanede iş aramaktadır. (X. n ı 
remzine mllracaat. 

• Ortamektcp mezunu, t-ay:ıta auı. 
mak mecburiyetinde bulun:ın bir genç 
iş aramaktadır. Fatih bUyük Otlukc;u 
Salih Zeklbey 80Jc&tı numara 
15 de MUZli.Cfer özey. 

• 19 yqmda orta ikt t.anstııı. gUm. 
rUk komisyoncusu yanmda 3 Sl!.ne ÇL 

lışmı§, piyasayı aı: çok bilen, gtlmrOlt 
!§!erinden anlayan Bonaervlsl olan, ıu. 
zumun.6a kefil de verebtlect>k bir renç 
ticarethane veya bir gllmrllk komla. 
yoncurm yanınd:ı lt aramaktadır.I Ş.K. 

\'.) reır.zuıc mllracaat. 

* Riyaziyesi kuvvetli iki ortamek. 
tep mezunu iş aramaktadrrlar. Hlk. 
met Oktem ve Rıfat Aldağ: Cibsll, cı. 
bal! tır:nı ııokağı numara 3, Unk:ıpanı. 

be&emeğ'e tıaşlRdı.. ~imdi top, ek. Milli Küme Puvan Cedveli Fenerbabçe Gen<:1ik klübli fw
kalide umumi heyeti haziranm 
22 inci pazar günü saat onda 
Kadıköy merkezinde toplanacak 
trr. 

* Uzun boylu, geni§ omuzlı.., .nun. 
tazam vUc•ıtıu, e-.u bir kız kardc§ln.. 
den başka Jc_jmsem bulunmıyan dev .. 
Jet l!C lmayestle l§llyen şirk~tlerdcn bl. 
rinde 90 lira aylıklı, yUksck tahııllll. 

iyi bır mevkide §llhsına nlt ev eşyası 
mevcut kmıforlu bir eTI bulunan, al. 
kol ve sigara kullanmtyan 3t yaşın.. 
da sporcu ve yakı§lkh bir Türk dul bir 
bayanla evlenmek istemektedir. Mil. 
liyet mevzuubatıa değildir. Yaş 4.0 dan 
yukarı olmamalıdır. Ev lflerinl bilme 
81, mazisinin t emiz olmUJ, güzel ve 
dolgunca vücutlu olması lAzımdır. 

(Baycm) remz\ne mQracaat • 170 

4 tngUJzce, biraz da daktilo bUen 
bir ge"lç acele 1§ arıyor. lD.K. 6) rem. 
2· • müracaat. 

seriya Feneri.ilerde. Fakat Fener-
bahçe muhacimlerl., oyunu daral - Takım: M. G. B. 
tryorlar. BPşiktaşm. sistemil.e oyu. Beşlkta~ 17 4 3 

Galatasaray 13 9 2 nn cenalılarla oynıyarak, hasmı 
1 Fenerbahre 13 8 2 

mUdaf~ açılınağa mecbur et .. Altay 16 7 1 
mektcnse, ortadan . oyruyara.k, 1stanbulspor 17 5 3 
merkezi tazyik etmeğe çalışmal&. Allınordu 16 5 3 
n ye bu au~tle açıklarmı ihmal Dt>mirspor 16 ... 3 

Harbiye H 5 2 ..._teri. aetiıce alma1arma mini 
Ge™Sler 16 4 1 

tıhror. l Ma.skcspor H ı 8 
.Bflhafltt Naci, her nedcnee, ta-

kmırnm "n iyi oyuncwmnu mUtt'-
madiyen ihmn.l ediyor v~ topu, da. ı 

M. A. Y. 
50 20 

2 33 18 
3 30 J9 
s 27 30 
9 34 45 
8 30 45 
9 25 34 
7 '27 26 

]l 22 32 
5 29 38 

ı-. 

48 
33 
31 
31 
30 
29 
27 
26 
25 
24 

Klüp nizmnamesınm 12 nıcl 
maddesindeki evta.f1 haiz azanın 
mezkiır gilnde gelmeleri rica o
lunur. 

~uzname: 

1 - İdare heyeti eeç1mı. 
2 - KlUp menfaatlerine ve 

spor iı>lerinıe müteallik meeele • 
ler. 

lı ve ifÇi aTayanlar: 
• Btr Yranaız erkek ıı.eaı mezunu 

lo aramaktadır. Biraz lngfllzce de bilir 
(Erol) :-emzine müracaat. 

• 11 Tqında orta noe kadar oku. 
muı. yasıaı okunaklı bir genç çabf. 
mak mecburiyetindedir. Mae.e.eler 
de, ollrotarda ktıtUpbane Te di~r ._ 
tq dUkkA.nlarmda it a:-amaktadu'. 
Taıc.tm Fertdl)"I çaylak 80kafl 88 nu. 
maraya mektupla mUracaet. 

• OrUokulu lyl dereQe ile bl~ 
17 y8flllda bir genç resmi veya bulıuld 
mUesaeeelerden birinde mün&lllp bir 

Aldırınız: 

Aptıda rumuslan Ta7:tlı ~ll'ln ... 
koyucularoman aamlanM Cf'l•n 

~n lclarebaneml'Zde• berstbı _....ta. ltleJe adar nya .. ı 11 
dell eonra aldJrmaJan rtcıa oluaur. 

(Pft.1' !T) (S. 3) (K.M.) !K ~,. t'ilt 
(ÇcHlt 166) (Tekyıldız 8) !Y•lm ı 

(İzmirli (Fınat 26)(Marlka) (~ıbar 
<Bayan qçı) (Hadlyel (:?OP2ı ı M Z) 
(Çalı§kan Türk) ı K. 12) (T<'l> tEıo J 



•il• Nakleden: i LHAN TANAR 
Avu.ka.t, kardeşine bakıyordu. 

'l'eykif edilen adamın kardeşi ol
JktaY'lşmın verdiği fera:h.Jıığın a. 
l°a&Inda bunu hi d ·· .. · t' 

hüviyetini ne kadar gi.zlemeğe ça. 
lrşsa, bu hareketi de tehlikeli 
neticeler tevlit edebilirdi. Bu 
tevkifin neticesi ne olabilirdi? 
Şüphesiz .ki ~best bırakrlmasiy. 
le kapanacaktı. Birdenbire, tek_ 
rar bütün meselenin bir kibus. 
tan başka bir şey olmadığı veıı. 
mine kapıldı; cinayeti Cevat yap. 
maınıştı, polis, ha.kiki mücrimi 
ele · geçirmişti. Bu tatlı haleti 
n.:hiye uzun 8iirmecti. KIZiiı. 

"h ç uşumnemış ı. 
!'e çılgınlık! 
ı... - Ne var, diye söylendi, ma. 

~
"cılO?ı. bir adam tehlike de olamaz 

her vakada, şüpheler evvela 
a.n.lış bir şahıs üzerinde t.opla
r. Bu. fevkal!de bir şans, bize 

a.k.it kazandırır' işte o kadar. 
L Ceva.dın yüzünde bu ifadeyi, 
~an ağabeyisinin gözüyle. 
kantıkiyle görmeğe uğra.san dil.. 
~celi ifa.deyi birkaç defa da. 

görnıüştü. Sesini tatlıl~b· 
taraıı: sözüne devam. etti: 

- Dinle beni, Cevat, mesele 
~kaya gelmiyecek kadar ciddi. 
t~· Bu tevkif meseJesiyle uğraş. 
~a, bana bırak, ben dtişünürilm. 
k n hareket etm.eğe hazırlan, o 
1 ada?'! Pasaportunu ben hazrr
~trrnn. tşte sana ufak tefek için 
'tıtn:ı. olacak biraz para. Beşle 
altı ar:ı...cıtDCia tekrar gelir vazi~ 
~etten seni haberdar ederim. 
~la kendini. Kız.la buluşunca. 

117.a.klara kadar gidersiniz, 
s~rsen Amerib.ya kadar. lzini 
. Y'bedeceksin. .Arttk ben gide. 
lll, adliyeye gitmeden evvel 
:trlkaya uğrayacak kadar anea.k 
ktinı var. 

,. Gözlerini kardeşine dikerek 
·a"e etti: 

~i - Toparlan bakalım, dü.5fin 
ıt~ hu nıeselede kerdini olduğu 
·-.ıcla.r beni de d" ·· ı~ ı:lr u.şunmen aznn. 
~ 'I'ertibatmıa karışmak, oyun 
l'ııı? nlrk etmek yok, anlaşıldl 

ıı Ceı,at, hal! şaşkın gözlerle o. 
~ba~ıyor, sesini çıkarma.yorou. 
'l Ctiınlesini üç defa tekrarla. 
1ktan sonra anca.k hafif bir 
ıvet." cevabı aiaJbildi. 

r11ı ~"ukat, "takSiôe, ban:ı.caya gi. 
nur en, "garip, çocuk" diye düşü 
ııı.~l'ordu. "Ahlakını biç anla.. 

ğ,~nn ve galiba anlayamıya.ca. 
da.,, 

b· Bankadaki parasmdan dört 
nırı lira aldı. Paralan sayarken 
~~1~ kap1lıyor, takip edilw_ 
~llı sanarak sık srk etrafına 
kıyordu. 
}3~ kadar aceleye gelmeseydi, 

b 1:ıı~i daha ustalrkla tertip ede. 
~ 't'dı. Paraların neden çekildi_ 
q ~!aşılabilirdi. Halbuki kar. 
~1lli bir an evvel memleketten 
d klaştrrmak için OO§ka çaresi 
c~ ~ktu. Büyük tehlikeden ka. 
. ~ak için kilelik tehlikeleri 
0Ze almak 18.znndır. 

t ~anka.dan çıkınca "apur acen. 
eaıne u?radı. Hüviyetini belli 

eden ertesi gün hareket ede_ 
~k ~ va'Ourda bo~ yer olup olma. 
1~tnı sordu. Onuda temin ettik. 
~"l sonra, adliyeye, davalariyle 
~ınaga gitti. Vakti olsa. po_ 

18 nıüdUrüne gidip zan altında 
lttnan a.damI görecekti. Fakat 
~di gibi ta.nmnuş bir şahsın, 

dehşetten büyümüş gözleri, sol 
gun yüzü, oturduğu yeme so. 
ğuktan donuyormuş gilbıi titre. 
yerek tekrarladığı: 

.,_ İ§t.e şurada, dü.'.;ıtü, bir da. 
ha kalkmadı." 

Kelimeleriyle, hayalden haki.. 
kate dönüverdi. 

Adliyeden çıkanen, en iyi en 
kuvvetli müdafalarmdan birini 
de o sabah yaptığını düşünerek, 
iradesinin kuvvetinden dolayı 
yeniden gurur duyuyordu. 

Öğleyin çıkan gazetelerde ci.. 
nayete dair yeni bir haber Yolrtu. 
Öğleden sonraki ootselerde tatil 
edildikten SOIQr.b cilıbbesini sır. 
tmdan çı:kanr çrkarm.a.z, sokağa 
çrktı bir taksi ~ğmit. Bir akşam 
gazetesi alıp, ıı.ooföre kardeşinin 

pa'llSiyonunun adresini verdi. 

v 
Cevat, da.kiıkalardan biri, ya. 

tak-t.ağmda.. hareketsiz oturuyor. 
du. Masum bir adamm hayatı 
tehlikede olamaz! Ağaeyisi böyle 
demişti. Acaba doğru muydu? 
ltimatedebilir miydi? Kendisi, 
sevgilisiyle beraıber dünyanm ö. 
bür ucuna kaçarken, masum bir 
adamı. kendi işlediği cürmün, 
belki de ölümle nıetioelenecek ce. 
zasmı çekmeğe bırakmak! Müt. 
hl§. 

Bir gece evvel, her şeye göğüa 
gerebilecek bir hale gelmiş, ka.. 
derin eline kendini teslim etmiş_ 
ti. Ferit, biraz evvıel oda.ya gl 
rince "git, t:eslim. ol!" deseydi, 

Bu tavsiyeyi itirazısrz kabul e. 
derdi. Sigaralarmm uçla.mu 8ÖD.. 
dürdüğii gibi. hayatmm gelecek 

yıllarım söndürmeğe razıydı. 

Kurtuluş plinmı işitince. hisset. 
tiği duygular, sevinçten pek u.. 
zakt.I. Fakat. hiç · uınma.dığI bu 
teklif karşr.smda tatlı limitlere 
de kaptlma.mış değildi. Sevgili. 
siyle beraber .. Yeni ufuklar, yıe. 
ni bir hayatın başlangıcı.. Uzak. 
laşınca, işlediği cürümden dolayı 
ıztırap çekmiyecek, bilakis böyle 
c.emiyete, muzir ·bir adamı orta_ 
dan kaldırdığına. memnun bile 
olacaktı. Onu öldürmeği evvelce 
hiç tasarlamış olmamakla bera. 
be!', yaptığına pişman değildi. 

Maznun bugün istintak edile_ 
cekti. Kendi yaptığı cinayetin ce. 
zasını yüklenen bu bi!:are adamı 
gıdip mahlremede görebilirdi. 

(Devamı var) 

Doğan bey, Martaya acıdı~ 
~ Bu herif seni her zaman 

Koca Ahmet Söylenirken 
gözünü açamıyordu. 

at3rz ediyor mu? 
. - Bir iki kere kapıma !"'"'"I .. 
·· Benden §arap ist~i. 
- Bu, bir bahanedir. O şa. 

~il dü~künü bir adam değildir. 
clJi ki, sana göz dikmiş ... 
~1ı:trta önüne baktr. 

Doğan bey bu sözleri du, 
yunc:l fena halde hiddetlendi: 

8 A B E a - A'kşsor. ~ı 

Ya.zan: 

MUZAFFER ACAR 

Handanla, Candan iki esin 
mektep a:rkadaşrydılar. Fakat 
kadınların eski a.rkadaşJrkları 
kendilerini bilmiye başladıkarı 

zama nm.uhakka.k sarsılır. 
Handanla, Candan da genç Jnz. 

lık çağlarma. geldikleri zamn ev. 
veli bittirler:inden soğumıya 

ba.§laml§}ardı. Candan evlendiği 
zaman arala.rmda sonsuz bir u
çurum açılmış, Handan da ev_ 
leni.nce müvazene bir dereceye 
kadar temin edilmişti. 

Geçimli Kadın/ar 

Bu geçim müva.zenesi her iki 
tarafın servet ve güzel1ik ölçüle. 
rine göre bozuluyor, düzeliyor, i
niyor. ~u. 
H~a. Candan tiksinme 

dedecesinde biri.birlerinden hoş. 
Janın.adıklan halde müşterek ah. 
baplars ya.nmda eski samimiyet 
günlerini a.ndmr bir yakmhkla. 
b:inl>irlerine sarılıyorJardı. Cemi
yet hayatı insanları riyakar ol. 
mıya sevkeden en mükemmel 
vasrtadrr. Handanla Candan da. 
biribirlerinin boğazına atılaca·k 
derecede içten i~ bir düşmanlık 
hissettikleri halde, kolları sevgi 
galatı vererek bin"birlerinin boy. 
mma dolamyurdu. 

Acaıba neden geçinemiyorlar_ 
dı? 

Bir muhitte yaşryan iki genç, 
güz.el, rengin ve hafif kadrom 
niçin geçinemediklerini ben yaz.. 
mryacağı:m . .Bunu herkes bilir .. 
Ktsk~lıktan da ba.hsetmiyeoe.. 
ğim, çünkü bu huy onların talbii 
halidir. 

Ha.ndanla Candan Nişantaşm
da yanyana. Hd apartmıanda otu. 

·ruyorlardJ. Araları 'bir dereceye 
kadar dümlmişti. Hatta 7Ah.iren 
çok srkı dost olmuşlardı diyebili. 
rim. Ama bunun hususi sebeple
ri vardı. Handa.nm genç ve güzel 
ka.yinbiraderi Avrupadan gel. 
mişti, ağaıbeyisinin yanında otu. 
nıyorou. Candanın da sporciı ti
pi ağaıbeyisi birkaç ay için kar. 
deşinin yanımda kalacaktı • 

Bu mesut tesadüfler kadmla. 
rm bidlıirleriııe fazla.siyle yak. 
Jaşmalanna wsile olmuştu. Fa. 
kat feliıketi hazırlıyan dalına te. 
sadüflıerdir ve kadınlar biribirle
rine fazla yaklaşınca. bu, onlann 
ebediyen biribirlerinden aynla -
ca.klarma del8.let eder. 

Handanla Candanın da biri. 
biderine girmeleri için 'bir aylık 
dostluk kifi geldi. Kadmlar en 
canı tez mahl\Uda.rdır .. Bilhassa 
geçimsizlik bahislerinde ... 

Handanla Candan kapıştılar, 

ama, buna sebep katiyen iki evi 
biribirine yaıklaştıran erkekler 
değildi. 

Kadınların erkeklerden daha 
kuvvetli kaprisleri vardır: Moda .. 
Handanla Candan bir moda me-, 
selesinden. bir elbise modasmdan 
biribirlerine girmişlerdi. 

Gene tesadüf! .. Handanla Can.. 
dan yaza çıkarken birçok elbise. 
!er yaptırmışlardı. Bunların ara
sında Siklamen rengi bir çay cL 
bisesi de var.dı. Tesadüf Handan 
da, Candan da başka başka 

mağazalardan aynı kumaşı almış 
ler, başka başka terzilerin aynı 

Avrup~ moda kataloğlarr içinde 
aynı modeli seçmişlerdi. ' 

Handan o akşam için Candanı 
çaya çağırırken, sporcu tipli ağa
beyisinin de gelmesi ihtimalini 
düşünerek siklamen rengi elbise_ 
sini giymigti. 

Candan da, Handanın kayin. 
biraderi de evdedir ümidiyle ken
disine en ziyade yakışan sikin.. 
men rengindeki elbisesini tercih 
C'tmişli. 

Candan, Hrındana çaya gitti.. 
Handan Candanın yanında ara. 
lar, başka başka terzilerin aynı 
diği erkeği bulamayınca inkisarı 

hayile uğradılar ama, bu hisleri. 
ni belli etmeden biribirlerine sa. 
nldılar. 

Bu sırada yüksek sosyete ka
dınlarının aradığı bu iki erkek 
binbir kapris dolu ibir a.cıkla sc. 
vildiklerinden bihaber olarak iki 
ayn mahallede; apartrmamn ü. 
çüncü kat camlarını sijmek için 
pencerenin içine çıkan iki genç 
hizmteçiyi aşağıdan seyr~ dal -
DlIŞlar ve çay saatini unutmuş • 
lardT. 

İki kadının ayrı ayrı inkisarı 

hayale uğrayıp, sonra karşı kar. 
şıya. kalmaları kadar feci, müt
hiş hiç 'bir şey yoktur. 

Handanla Candan da yalnız 
kaldtklan zaman evvela havadan 
sudan konuştulr, sonr her ikisi 
biroen sözü modaya ve ürerlerin. 
deki elbiselere intikal ettirdi. 
ler. Söz bu mecraya. dökülünce, 
artık sinirli konuşmalar biribiri
ni takip etm.iye başladı: "Sen 
benden gördün .. ". "Hayır sen ben 
den gördün de yaptın .. " gibi ma. 
balle kızı münakaşaları yapma. 
dılar. tam manasiyle sosyete ka
dınları gibi konuşmıya ba§laA:Jı. 

la.r. Handan: 
- Vallahi kardeşim, dedi, bu 

model sana hiç yaktşınamış .. Ben 
senin yerinde olsam, arkasını da. 
ha kapalı yaptınrdmı .. Baksana, 
belkem.iğin sayılıyor. 

Candan fena halde sinirlendi a
ma, kendisine hakim olması 18.. 
zımdı; çünkü yüksek sosyeteye 
mensuptu, sesine mümkün mer. 
te'be tatlılık vererek: 

- Hakkın var kardeşim, de
di. esasen terzi hu modelin za. 
yıflarla göğ~ü ve kalçaları bü. 
yük olanlara gitmiyeceğini söy
lemişti. 

Handan derhal dikildi. Çünkü 
hem gö~ü kocamandı, hem de 
kalçnlan çok geniş .. Esasen Can. 
dan da bilha.qsa öyle söylemişti. 
Muhasım nazarlarla biribirine 
baktılar. Handan yeni bir taar 
nız yaptı: 

Baksana. küçücük gö. 
ğüsleri kumaşı da tutmamı~. ~L 
biecnin beli karnının üzerine dilş. 
müş .. 

.Yazan: isker.der F. SERTELLi 
• 44. 

Candan dayanamadı. Patladı: 
- Senin gibi burnuma kadar 

<'ikan göğüslerim, semer gibı 
kalç:alarrm olacağına böyle ol • 
mayr tercih ederim Handan, dedi, 
hem, rica ederim. artık ke!;-:-lim 
bu bahsi.. 
İmkan var mıdır? Bir kadııı 

hiç söz altında kalır mı? Handan 
da bahsi keseme?.di bi1akis alev. 
lendirdi: 

- Sen kendi haline bak yav. 
rum, dedi. bana ben:ıemive cok 
C'alı~ıyor, sutiyeninin içine pa
muk doldurarak göğ::ıünü büyük 
göst:mnek istiyorsan nafile .. Sen 
ne yap$an kendini kimseye be. 
ğendiremezsin .. 

- Ben senin gibi kendimi er. 
keklere satmrya çalrşnuyorum ki 
güzell~tirmiye, beğendinniyc uğ 
r~ayım. 

Söz, buraya döküldükten son
ra arlık kızılca kıyamet koptu .. 
Handanın Ahmetleri, Mehmetle. 
ri, Cenaptan, Canipleri. Tabirle. 
ri, Fahirleri, Candanın, Hasanla· 
rı, Hü~yinleri. Serveti-eri, Ser. 
metleri, Kadrileri. Sad.rileri orta. 
ya döküldü. Bütün kirli ça.rna..~tr 
lar meydana çıktı ve nihayet iki 
tarafın biri son sözü söyledi: 

- Orospu ... 
Diğeri mukabele etti : 
- Odospu sensin ... 
Ve ayrıldılar. Artık bir daha 

Blünciy~ kadar biribirlerinin yü
zünü görmiyeceklerine her ikisi 
de ayn ayn yemin ettiler. 

Aradan seneler geçti Ne Han .. 
dan Candanın ismini ağzına aldı, 
(tabii dedikodular hariç, dediko. 
du olarak belki günde yüz kere 
Candandan bahsediyordu. Bizim 
kastettiğimiz dostça anmak). Ne 

Candan Handanı görmekjste~ 
d;. (Tabii foyalannı )"(lzüne vur. 
mak içjn bililtizam hazrrlamn 
tesadüfler hariç.). • 

Bu arada Amerikanın meşhur 
sinema yıldızlarından kadınların 
beyaz perde üzeriooe görüp 8.şık 

oldukları Tiron Pover isimli ar. 
tist birkaç tmesil vermek üz.ere 
İ::;tanbula gelmişti. 
Beyoğlunun bütün yüksek sos

yetesi bu mesut hadise ile hare.. 
kete gelmişti. Takım taknn tu. 
valetler dikiliyor, smokinler, frak 
lar hazırlanıyordu. 
Kadınlar adeta bayram şenliği 

içindeydiler, erkekler de kadınla
rım beğendikleri erkeğe götür. 
mek gibi ezeli ye ebedi vazifcle. 
rini yapmak icin hazırlanıyor

lardı. 

Haftalarca. Beyoğlu, reklam, 
afi§ ve droikodu içinde yüzdii. 

Nihayet ilk temsil akşamr gel. 
di. .. 

Fransı7. tivatrosunun önü r.ad. 
denin öbi.ir tarafma kadar dolu 
idi. Fak<ıt bu . kalabalrk İ<;eriye 

- Öyle' ya. Akşam seni 
sarho~ olarak getirdiler bura. 
ya. 

- Ben şimdi mahpus mu. 
yum •:>um.da? 

Doğan bey Koca Ahmedi bu 
lde görünce fena halde hid
tlcnmişti; adamlarına emir 

- Bre köpek! .. sarhoşlukla 
şimrli içini dışma vurdun ... her 
şeyi soyldin! Artık Jahide lü. 
zum kalmadı. Bu kadını zorla 
elde ctrn':!k istediğini öğrendim. 
Halbı:ıki c, hala Rüsternini dii. 
şünerek ağlıyor. İnsan. arka. 
daşmm sevgilisine göz koyar. 
mı? 

bey kapıyı çekip gitti. TURK KARARGAHINDAN 

GELEN BiR HABER 

-Ne ~andın ya .. ? ! Dün ge
ce Doğan bey seni Martanın e • 
vinde yakalamıs. Körkütük 
s~r~-:ı:;mu§sun .. Si.ırliliyerek ge 
tırdıl~ı huraya sen:. 

~tdi: 

. -Götüıün şu köpeği kale 
.ıtıc 

' 
Diye bağınnağa başladı. Ve 

evden çıkarken, Martaya: 

Niabolu muhafızının o daki. 
kada -~erdiği bir karar vardı: 

Koca Ahmet ertesı sabah 
göziinü açtr3ı 7."'mcın kendini 
kalenın karanlrk bir odasında 

-Vay canıa be Rezil ol. 
duk d senene? 

- Sorma koca aslan ! Seni 
o halde görünce ben bile utan. 
dım. ~erden buldun hu i<:ki-
yi? .. • 

' 
girmek için değil, gelecek oıan gü 
zel ve şık kadınlan aeyir ıçın 
toplanmıştı. Daha bir ay evvel. 
den biletlerini tedarik eden lük 
kadınlar, otomobillerden inip sx. 
ra sıra tiyatroya giriyorlardı. 

Handanla Candan da seneler
den sonra ilk defa o gece kan:a. 
!aştılar ve gözgöze gelince biri. 
birlerinin boynuna atıldılar, her 
ikisi l>irden sanki rollerini ezıber· 
lemiş gibi: 

- Aman, kardeş, dediler, böy. 
le mesut bir günümilıJde dargn. 
durmk doğrusu bize yakışmaz .. 
Bu ölümlü dünyada dargınlık ne 
imiş ... 

Ve barıştılar .. Mesut (?) bir 
te~adüf, localarını da yanyana 
düşürmüştü. Temsil başlayınca.. 
ya kadar biraz konuşmak için 
Handan kalktı, Candanın loca.sı
ı.a gitti. Sene1'erce dargın dur. 
duklan için olacak ,biribirlerinin 
kıymetini anlamışlar, adeta mek • 
tepteki gibi samimi olmuşlardL 

Her ikisi de yapmış olduklraı 
hareketten uatamyorlardı. Söz, 
geçmişe intikal edince HandaJ\: 

- Hiç açmıyalım, dedi, valla
hi utamyorum .. Çünkü biliyorum 
ki ben haksızdım. 

- Hayır, sen haksız değildin .. 
EV\~la ben ~inirlendim., kavga.ya 
ben sebebiyet verdim. 

- Hayrr, ben seni tahrik et. 
tim. Sebep olan benim ... 

- Haksız olan sen değilsin, 
benim ama. senin egoisliğin o ka.. 
dar kuvvetli ki haksızlığı 'bile ba
na bırakmıyorsun. 

- Ben egoist değilim. O senin 
kendi sifatın .. 

- Ben senin vasıflamıdan ba.h 
sedecek olursam, egoist demem. 
Daha neler söylerim. 

- Sen bana söyliyeceğine ku. 
lağım «evir de arkanda senin i. 
çin söylendiklerini dinle.. Hem 
senni gibi elfilemin diline düşmüş 
bir kadınla barıştmı. sanki .. 

- Ayol. sen kedine bak, her
kes senin için orospu diyor. Hak. 
larıda vAr ya! 

- Vay bana orospu mu diyor. 
sun?.. Evvela sen kendini gör aih
IAksız kan .. Oro8pu sensin.. 

- Sens.inL 
- Sensin!.. 
Ve iki eski arkadaş artık bir 

daha ölünceye kadar biribirleri. 
nin yüzünü görmiyeceklerlne Mr 
ikisi de ayrı ayn yemin ettiler. 

Aradan sen~ler gec;ti, sinema 
aleminin meşhur simalarmde.n 
biri o arada kalkıp fstaıibula ~ 
mediği icin de mesut ( n bir ikin
ci tes~.düf olmadı ve Handarıla 

Candan biri.birlerine dargın ola. 
rak ihtiyarlardılar. yani kendi 
tabirclrince, ~lik yaşlarından 
olgunluk yaş1aTT"la g~tiler ... 

Mu:zaff~ 'Acar 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
~l~IR ve RUH BASTAl.IJtl.ARJ 

Ankara Cadde&! No. 71 
'1·uyene saatleri: ıs den itibaren 

- Bodrum merdivenlerinin 
başında durmuş bağrnyordu. 

- Ne diyordu'? 
- "Ne günlere kaldık, Al-

lahm. ! Artık kimsenin dostlu. 
ğuna inanmıyacağırn. Koca 
Ahn·et gibi bir akmc:, Rüste. 
min eYİne girsin .. kansına gÖ7 

koysun .. bu ne alçaklrk !., diye 
söyleniyordu. 

Koca Ahmet ellerini yüzüne 
kapo.dı: 

- Eyvah ... rezil oldum. Do. 
ğan :-,eyin yüzüne neıı:ıı) baka. 
cağ11\ı? Sarhoşlukla ne yaptı
i{ımt bilmiyorum. t\1~hafızlar derhal Koca Ah

Cdi sürükliyerek Martanm o. 
ından sokağa ryl;arc!ılar. 

. l\oca Ahmet sokakta söyle. 
~ordu: 
-Bu gece koynunda yat. 

istiyorum, Martacığnn! 
·~ ~e göğsiimde senin, sı
,, nefesini rt11varak uvuma~.
İYorum. 

- Sak.m, dedi, kapını kim. 
seye açmıyacaksrn ! Yıldmmm 
ordu!an kaleye gelinceye ka. 
dar, yüzünü hiç bir erkeğe gös. 
termetlen oturacaksın J Bir er. 
keğe yaltaklık yaptığını du. 
yarsam, seni zindana atanm •.• 
orada haşaratın kı-yuunda se
he :;r gidenint · 

- Bu güzel kadını, harp he. 
diyesi olarak padişaha takdim 
edeceğim. Mademki Rüstem. 
den ebediyen ayrıldı. Bu ka. 
dar gii7:::l bir meyva ancak pa
di şaı1 •n -:zma yaraşır 

O g.. _ Koca Ah~!edi kale 
içind·· hapsettiler. 

DoQ'an bey, bütün muhafız. 
lan lopladı: 

buld1 1 •• kapıda bir nöbetci var. 
dı. Koca Ahmet birdPnbire bir 
sı>y cı:ıl::ı:«ur:;"!dı. ~ .obetçiye ses 
lendi: 

- Kapunda ned-::ıı duı-uvor. 
sun.? · 

- Şeytana uymuşum nasıl. 
sa. Sıcndi yaptığıma ben de bin 
kere pj~at\Im 

Koca ~A.h~r;t kaol<.L•ti nö • 
t>etçı ile dertle~irke.~, lcalt::ye, 
toz.u cluman.zı ltai.vt:.k gelen t:-iı 
atlı dışardan: 

Marta söz vetıeli... Dopn 

-Marta bundan sonra pa. 
dişnhın malıdır. Ona göz ata
nın gözünü oyacağım. 

- Seni l>ek.Jiyorum .. 
- O da ne <.İcmcl:? ! beni mi 

\:ıekliyorsun? I 

- Bu re7Alettc'C1 sonra piş. 
l'Ytan!ık ne:ıe yarı:ı.r} 

- D('tğen beyi gfü·:li1n ,,...;j !l~T'? 

-- f(apryı açm.. ha,ırh 1vt. . 
beriet 6~füdim ..• 
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Beyoğlu Halk Sineması 

T. lŞ BANKASJ ' 

Küçük tasarrul 1 
hesapları 1941 

ikramiye p/ônı 
Bugün matine 11 de. ı;ece 8 de. !{ 

•Ü.} tik f'ilın bl rden: 
1 - Şııl•hln Oğlu, !'Urkçc §llrkılı 

2 - H erkc:s ondan bahsediyor, 
(A,,·antur) 

S - So:ı Zaferi ı t <.' Slliihşor Kov 
boylar) 

.;ılDELEH : 4 Şubat, 2 .Msı.yb 

ı AğUstos. 3 lkıncıte§rin 
uı.rıhlerinde yapılır. 

J 941 İkramiyeleri 
• a<let 2000 L.lık = 2000.-Llra 

• 1000 • = 3000.- • 

il~~~~~ 7::::~. ' 
Pıs:zardan maada berr Un aaıı ı r 1 

• 
ten ~onm, Teleff • 11)127 • 

.... f.JWWW ! 

~ 750 ... 1500.-
4 500 - = 2000.-
i1 250 . ıı= 2000.- . 

'ie 100 ~ '""3500.-
~ 50 ~ = 4000.-

~00 20 . = 6000.--
Etibank umunı müdürlüğünden: 

Hankarn:zın, 

ı:ı - Ereği! J;omllrlcıri işlet~esı. Zonı;ulctak 

b - Garp l!nyitlerı i§letmesı, Balıkesir. 
c - Mahrukat •ıoırısu Ank'lra 
d - Ereği• kômilr!erUşletnıell 

Kok ve ihrnklylc ı.ervl.slerl Ankara, Istanbul, İzmir, Me?'sln, Ereğli 
"Karadelli.2.., 

Yukardak! mliess€:se ve se:v•.s, • inin, ta' kömUrü, linyit, kok, Briket ve 
taıi mıı.ddt:lerlnln alım ve satı .uır.CRu mU~:ollit hllümum mevcudat, taab. 
hlldal ~ ma~hleatı::ı hlltlin hukıı'.r •e vccaibi.le yeniden teşkil eylediğimiz 

Ma.hdı.t Mesul!yetıı 

nmKh"E Ji()'.ut'R SATIŞ VE TEVZi l\ltl'ESSESEsJ 
firmasına devre:!ilmlşt:r. 

Alkadarların 1 l:ıazi:nn 1941 ta1lbinden itibaren: 
J - Her cın:- ta~ hömllrü, kok briket Ue taIJ maddeleri için FOB olarak 

yııpılnt"llk talepler ır :i<·ssesenin merkezine: 
Adre ... : Atatl!rk bulvarı :ı:ı. 123, Yenişehir ''Mühendisler blrllği binası 

Ankara. 
2 - Llnyı· köm•ıru için .f&pıl:ıcak mUracaatıarm e~ ~bi, ••c!lrp 

llnyi~0r! l~ıctm<:sl ., Balıkesir, P..:1ıcstne • 

g - Malı:ılli Uıt:yaç;ar ile "ta~ kömürü, kokkÖPlÜrll, Utıyi.t,, .!hraklyalik 

l•öınUrler ıc;ın o ma haJledeki şub~ veya acentelerimize İstanbul "İzmir, Zon. 
guldak, Mersin, Ercğlı "Karaden,z, de eube ve depol'-nmız olduğu gibi mub.. 
telif ~ehlrlerdc ncenteler vardır ... 

~ - :r.ı;ı.hrukı:ıt :tanunu m.ı::ib.ncc evveıce intihap edilml§ ve mukavel~ 
I!! henUz hl:.Sr"lP ermerr•tı; accnta.arımız ile diğer milstehliklerin Ankara mer. 
ke?.ırıe 

": - 1 4 , kl:ir:tül'!l, linyit, briı<c~. kok ve tan maddelerinin ihracatı :.Şler!ne 
mUteelılk hususa. lç!n Ankara merkezine. 

Yuktt!'da kl adreı:.ierc müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, şube ve 
depolaımuzm ~e:graf &dreslerl : : 1a!>rukat. (3003.4257) 

... 

Garp linyiti er: işletmesinden: 
:\ltiessesemlı.l.? müşteriler ar:·.s;J·da Ltn:nt kömürü ııatışlan bakkmda 

yapılmte oıaıı mukaveıe;erdcn rotitevellit bilcUmle haklarımızı 1.6.941 tarı... 

hinde kurulli n v<' merktz~ Ankanvla. bulWlan "TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ 
VE TENZt Ml •l!;!:':SESE:Sİ,.ne devrettlğimizi ve mU~terllerlmize karşı olan 
vecttıelerimfzı de u·J ın•iesscscnl.a tamamen tekabbUl eylediği U~n olunur. 

(3005 (425&) 

Etibank Mahrukat Bürosundan 
MUesscscmizle mUşterller ar.s•ı::ı!a yapılmış olan mukavelelerden müte. / 

veIUt bllc!·n.!c bnklanmızı 1.6.(IH U<rihlnde kurulan ve merl{ez! Ankarada 
bulunan ''Tiiri>!ye .~cöı:rıiir satış ve ''?Vzi mti=esesi,.ne devrettlğlml.zl ve mtiş. 
terHerlmlz-:ı lmrşı olan \'CClbelerm:lzı cie bu ınüessesenin tamamen tekabbill 

.. -. ... ......... . 
iDARESiNi BiLEN IS BANICASIND/ 
_iKRAMiYELi. Hı:;SAP1 ~f. 

inhisarlar umum 
_müdürlüğünden: ,, 

1 - Pl&n ve ~a:-tnamesi nıtı..::bince idaremizin Pa~ababçe müskirat fab 
rikannın daıııı1 telefo.l ~esisatı f§l açık eksiltme usulile ihale olu. 
r.acaktır. 

2 - Tesisau luzu~lu olan ::naızemenin muhammen bedeli 2077 lira ve 
işç!!iğınlr muhammen bede~ 923 Jirs ki ceman 3000 liradır. yüzde 
7,5 muvakkat teminatı 225 liradır. 

S - Ekı<ıl~rn~ 23 6.941 pazarte!'li gUnU saat 14 te Kabatataşta levazım 
ve mUbayaat şubes!Dj.!kı alım komisyonunda yapılacaktrr. 

4 - Şartname sözi.ı geçen şuoe veznesinden (7) kuruşa alınabileceği 

gibi plı'tnı da görUlebl.!lı 
5 ·- !steklller!rı eksiltme i.,:J1 tayin olunan g!in ve sa~tte be!' iki suret

ıe de tekllftl"l bulunabitc~fğine göre muhammen bedelleı Uzerinden 
yUzde 7,5 g üvenme pa:-alarile blrllkte mez~r komisyona mUra
caatıarı. :432&) 

• Ereği: kömürleri İşletmesinden: 
MUessesemlzlr ınUııteriler arasında ~ kömUrü, kok kömUrU, brlket 

ve tlı.11 maddelerinin ealışıarı ha]{kaıda yaprlımş olan mukavelelerden mllte. 
vellit bilc1lmle haklarımızı 1.6.9!1 f.arlh!Dde kurulan ve merkezi Ankarada 
bulunru:: . "TfJUKtl'F. TiO::\rO'R SATIŞ ve TEVzt l\fÜESSESEsJ,,ne devretti. 
ğimiz! ve miişterlle:-!ır.ize karşı <>lan vecibelerimizi de bu mUessesenln tama. 
men tekabbUl Eylediği llln oluın:r. (3004) (42158) 

~ ...... ilim .................. .. 

· 'l'örkiye Cambarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi; 1888. - :5ernıayesi: 100.000.000 Türk Uraa 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai va tıcarJ 1ıer nevı banka muameleleri. 

Pan blrlktlrenJere Z8.800 Ura ikramiye eertyor. 

' 

4lraat Ban.kumda ırumbarab ve lbtıa.rmz tasarruı be~ .... •--·.,<1ıı eD 8.2 

~ Uram bulunanlara senede • deıa ı:r kllecek kur'a Ue aşağıdakl 

pıana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• aaed ı.ooo UraJtk •.ooo Ura ıoo &ded 50 Uratdl 11.000 Un 
• • . ısoo • ı,ooo .. 120 • •o • ı..soo .. 
• • ·.?30 • ı,ooo • ıso • ıe • a.ıoo • 

•o • ıoo • ı.ooo • 
DIKKA T: Besa.pıa.rmd&lC para.tar t:l.r ıene lçlnde 50 liradan ..,,at 

ltışmiyenıere ı.kra.m1ye çıktığJ takdirde % 20 tazlastyle verllecer:.tır 

Kt!~I ~: • ıı Mart, 11 Haziran ıı l!..'}lQl. 11 Birinciklnun tarlhle. 
r1T,,je yapılır. 

16 HA Z 1 R AN - 19il 

T. H. K. İstanbul şubesi Başkanlığından: 
ı - Evvelce 11kslltr.:ıest llAn t-ü!lmlş olan iki milyon fitre zartmm §ekli 

değlştlrl!mlş ve yeni nUmune :ıı!lnakasaya esas tutulmuştur. 
2 - Muhammen (>ectel 2500 tı:\:.'\"akkat teminat 187 buçuk liradır. Ek· 

siltme 19 hazirar tın pt'.rşembe gUnü saat on beşte Cı:ığa.loğlunda §Ube bl
nasıoda milteşekkll k•Jmisyon .ııızurunda yapılacaktır. 

3 - isteklileri yeni nilmune '\"C ~artnameyi görmek üzere her g11n ve mO 
na.kasaya girmek iç!!:ı de kanunun te.ri! ettiği vesika ve temlnatlarile blrlllr 
te milna.kEl!"a g1.ın6 şubeye m:.lrac·aa.t etmeleri. (4564) 

narıci askerı kıtaatı ılanıart 1 
lstanbuJ Levazım amir.iğinden verilen 

------· Anliarada krşlıı'ııt~P. tamirat ;raptırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
4.7.941 günü saat 15 te AnkaraJa M.M.V. satmalma komisyonunda yapıla-
caktır. Tahmin bedeli 17.404 lira le kuruş !lk teminatı 1305 lira 32 Jı..-unıııtur. 
Keşif ve :artnamesi ~8 kuruşa k'·ı:r.is;rc•ndan alınır. TalipleriD kaııunt vesika• 
larlle teklif ınektuplarmt ihale saııtmden bir saat evvel komisyona verme. 
leri. (73-4744) · 

*** Beher mınresine canının edtiP.Jl fiyatı 26,b kuruş olan 100.00f metre ça, 
maşırlık bez pazarlıkla satın al1c8cakt1r. İhıılesl 19.6.941 perşembe g11nU ııa
'\.t 10.30 da J.nkarada ::ı.ı M.V. sa:'n'\.1Il'la komJsyonunda yapılacaktır. Kati te.. 
nıinatı 3\175 ıırncır. Ev!'a:t ve şartı.:aı.oesı 133 kuruşa komisyonda.n alınır. Ta.. 
tiplerin belli vakitte komisyona ~Plmeleri. (6-4701) 

~ :f. "' 
Safi JOO gram toz §eker ve 3 gram çay olmak Uzere 40.000 paket ve 100 

gramltk 4C.OOO paket ı•trbalık m~rcimek komprimesi alınacaktır Tallpleriıl 

19.6.941 perşem"ıe gilDU saat 16 da Bursada 'lophanedekl asker1 aatmaııııs 

komisyonunda bulı.;nmai&rı. Paza.rltiitan sonra ta.karrUr edecek fiyat üze. 
rinden yUzdo 115 katı ~elulnat alr.ı'lcı>ktır. E..,ı<af ve şartnam.eal tat. Lv, Amil'• 
!iği eat;na.lma komisyonunda görttiili. {715-4746) 

*** 20.6.941 cuma giinU saat 15 te l-iadmıköyünde eski komutanlık bahgesill 
deki ukert satınalıxıa komisyo:ı\:.nıt& satm Rlınacağı ilan edilen 100.000 kiJO 
Ayşekadın fasulye ile J00.000 ıd:o sakızkabağl eksııtmcsinden vazgeçUmi,,~ 
tı.r. (7M7150) 

• • • 
Beher metresıne taJımin edttcın fiyatı 10 lira olan 40.000 ade! battanıye 

pazarlıkla satm almaca.kur. Taıipl-ı:rin 21.6.941 cumartesi gUnU saat 11.80 d& 
Ankarada M.M.V. satınalma koı:n·.s)".>nunda oulunmaları. Evsaf ve ııartııa.ınc• 
si 20 liraya komisyondan verilir. 10 OCJO adetten aşağı olmamak §artlle •yrı 
ayn teklifler de kabul ecillir. Talı'}ler-n teklif edecekleri miktar Uzenndcll 
kan~ kaU teıninatlarlle belll va.kitte komısyona gelmeleri. {71-4742) 

• • • 
Bcberlne tahmin .ı e ilen fiyatı S~O kuru, olaı 0.000 adet klJim, pazar. 

ll'kla satın alınacaktır. thal1>s1 21.6.941 ~umartest gUnü saŞl 
ıı de Ankarada :M".M.V. s<?.~ır.aıma komisyonunda yapılacaktır 

10.000 adetten aşa~ı oımamak Uzere ayrı ayrı tekl!!ler de kabul edilir. E"' 
saf ve şartnamesi 32 IJraya koın;ay,;rıdan alınır. Taliplerin teklif edecekleri 
mikta:- ıizerinden kanuni kaU tem!ııatıarlle bC:lll vakitte komisyona gelmeli!' 
rl (77..4748) 

:,. ~ :v: 
36,400 kllu srğır eti almac.ıK•ır. Kapau zarfla eksiltmesi 2~' 

eaıı guu~ saat 11,3C da Trabzonc!l askeri satın alma komisyon'.;nda yaP' 
laca.ktır. Tahmin bedeli 21,600 l!ra lık teminatı 1620 llradır. Evsr..ı ve sqrt 

namesi komisyonda gi~rilltir. i'a.uplerin ka!ıunl vesikalarllc tekllı mel. ııP { 
l&rını ihale saatinden ttl• saat evvel kom!syona vermeleri. ( 13 -4343 ı 

·f. :(. :/-
--~---- ı:ı.ı....:.• J•İ>.~a 9~!.-·-·-~:_ ........... ..........._. ;,1-C-~ •-,ı--• ___ . _.... aCUll \t..,......,-, 

k.onmuııtur. İhalesi ar..6 941 panıle.;' günlı saat 16 da Çaııe.kkate.de- aııJ<Crl 
satınalma komisyonundrı yapılac.ıktır. tik tt•mlnatı 1050 llradır. Evıııü "' 
~artnamf!E:l kom!syonda görlilUr. Ta!ıplerln l'.anunl vealkalarlle tt-kllf rnek. 
tııplarm: !bale santlnd('n blr saat evvel komisyona vtırmeleri. (39..44961 

:ı:. :fo :v: 
170(• ton kuru ot .ı!macaktır. ;-{apah za?"fl~ eksiltmesi 17.6 9n sa.:ı g0ııO 

sast 15 tı> Ankarada Lv. Amirliği ı::ıı.tUıalma komisyonunda yapılacaktır. TaJl. 
mln bedeli 106,250 lira ilk temin'!tı n562 lira ~O kuruştur. E,•saf ve şartr.aTile. 
si !{Qmisyoncle gôrt.iJUr lstekliler:n kanwıl ve>sikalarile teklif mektupıı:ırsıV 
ihale saatinder. blr l!aat evvel koıttisyona ve .... neleri. (2467..4201) 

:fo:{. :f. 

Pa.ı:arlıkla 20 adet ordu tipi sepetli motosiklet satm aımacaktır. Bell"' 
rinin tahmin fiyatı ııco lira b~p~lnln kati ;,~minatı 3300 llrad•r. !bale5' 
20.6.941 cuma gUnil saat 115 te Ankı.rada M .M.V. satrnalrna komlsyonunc!J 
yapılacaktır. Tallplerlı:: telli vakltt"? komisyoııa gelmeleri. (47-4524) 

600 toı, yeşil ç&.yu otu pazarlık!& saun alınacaktrr. Tahmin bede11 

24.000 lira kati teminat. 3600 lJr&.dır. lha:es! 19.6.941 perşembe gUnü M•1 

11 de Ankarada Lv. rtmlrllğl sa;rı;;ima komleyonu.rıda yapılacaktır. Taliplt' 
rlo ldll vakitte kom!SJOLa gelme erı. {15!5-4560) 

w 

Otel yapılmaya eıverışlı 
kırahk bina 

t! 

sıcdiğ! ilan olunur •.•006) (4l5•1l !lii•••mı••••••••••••••••••-••••ı- 1 
Ankara cadd~sinirı e: o.ı!tclıer yerinde fe\'kaliıde rıa.zaretli 

\'adar ve aydınlık bir bina kiıal~tır. 
. \'akit gazetesi idan•hn:ıc-.inl' müracaat. 

Demişti. Bununla bu perişa:1 

vaziyetteki kadına çok para ver. 
diğini ve bu c:uretle onun ken..ıi 

arzularına muhnlefct etmeğe ç:e· 
saret etmediğini telmih etmek 
istemişti. Çünkü Bismark bir 
adli ekspertizle imnaratorun va 
siyetT'amec;ini \·eni imparator 
lehinde tefsir ettirmiş ve bu su. 
retle imparatoriGeye şahsen ')!1 

iki milyon kadnr kazardırmı.:: 

tı. O. bu cihetten t a tmin edil 
mişti. Fak<ıt rrıensimler falan 
yapılın: .::. ~ı idn vani mevkiin 
den bt>klPdi~ı f;eylcre nail ola 
mamıçtı. Taç ~irme mC'r"s!mı 

mevzuubahic, olam:ızdı B•ınuı: 

için İnfTi)ız l·..,dın t .. c-J·i bir Prus_ 
ya adetini dirilttı. Ve bir mate:11 
resmi kabulü yaptı. 

Ömründe bir ke~e büvük a 
damların ''<''tlirı l rrini İ"' itnıe~e ve 
onlardan bir imraratoric:eye ya_ 
pılan hürme:ti görme:;e İftiya!n 

vardı. Valdersee "tahtın yanın_ 

da ayakta duruyordu. Salona 
girdiği vakit mağrur ve müt ... 
\<ebbir bir tavtr taJunma~a gay· 
t'et ediyordu ba şını yfiksek ve 
biraz da arkaya doğru tutuyor_ 

~tltJ~cr milfJclm•ia 

dıı . T3htın ıkı bas~ımağını ağı 

ağır değil adeta SH;rayarak 
çıktı. Yüzünıdeki siyah tüllere 
rağmen ~ehre<;inin manasını o. 
kadum. o adeta r.-ıcsuttu ... 

Bismark kadıııın bu gibi hare 
ketlerine mani olmayordu. Boğa. 
zma koydukları boruları beyhu 
de yere durmadan değiştiren 

lngiliz doktor ve hastabakıcıları. 
nın l:n balıklarına bu işe mü_ 
da hale etmeden isyan ediyor ve 
impR.ratorun sabr!na hayranlık 
duyu yorou. 

''Eğer bana an'attıkları doğru 
ve mübalağalı değilse müdriei_ 
umumiyi imparatoriçeye yolla. 

ATI ,YAZAN 

tMIL LUDVfG 
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mak ve imparatoru ona karşı 

himaye etmek lazım . ., 
İmparator bir merasimde bu· 

lurıacak olursa onun kuvv~tini 
şarap ve ilaçlarla takviye ediyor, 
fakat bundar sonra o dc.lıa bit_ 
kin bir hale geliyordu. Gayet 
güç nefes alc .ğı için ona bir ça. 
dırda yatması tavsiye edilmişti. 

Bu tavsiyeyi yerine getirmek i· 
çin Ingiltereye ısmarlanan çad:_ 
rın gelmesini bekledi. Makenzi 
impnratonın kendi ''b .mı'' siste 
mini tatbik etmesinde ısrar e· 
diyordu. Bir gün imparatorun 

halinden büyük endişe duyan Iıı_ 
giliz doktoru onu Potsdam'a ça. 
ğırttı. Bergmann imparatorunu 
boğulur vaziyette buldu. 

Bergmann'm getirmiş olduğu 

yeni borular sayesinde ani 
tehlike bertaraf edildi. Tab:ple
rin muha.Icfetine rağmen bu ~-
ralard<! hastayı Berline gitmeğ~ 
icbar etti. 
Ölümdtın üç hafta evvel o:Ju 

Chalottcnburg bir d ü ğ ü n d e 
hazır. bulundurdular. Kilisede o. 
nun yanında oturanlar impa. 
ratorun ne büyük müşkülatla 

teneffüs ettiğini görüp, işitmiş_ 
!erdi. 

''Ay:tkta durmak ona büyük 
zahmet veriyordu. lm9arator üç 
iri adımla kiliseden ç.ııktı. Bir 
çeyrek saat sonra orada bulu. 
rıanlar imparatoru tekerlekli 
koltuğu içinde sivil elbiseler 
gi yinmiş ve bitkin bir halde ge. 
çirilirken gördüler . ., 

Bu yU7: gün içinde oğluna kar· 
şı olan düşmanlığı daha ziyade 
artmıştı. 

Delikanlı soğuk bi!' intizar 
içinde babasının ölümünü bekle_ 
mekteydi. Bir Kere mahremi es_ 
rarile dola.sırken: ''Babamın ben-

den evvel tahta ~ıkabilmesi }ıll

kikaten çok mesut bir hadisedir· 
demiı;ti. Bundan sorJ'a yapılacaı; 
y~ni üniformalardan ve şaıısl 
meselelerden bahsetmeğe ~ 
lnmıştı. Babasının, ke&ıdi babaSi, 
nın ölümünden ewcl yaptığı gı· 
bi... Valdcrsee bu kadar soğtılr 

kanlılıktan müteessir olmaktB
dır. Ona babasının :rendisini tal< 
dis etmesini isU::nesini tavsiye 
etmiştir. Prens ona bu ceva:b1 

vermiştir: ''Muhakkak baba~ 
bunu benden esirgemiyecelttif· 
Fakat anncr beni onunla Y• 
r..ız bırakmaz ... 

Hastanın bir şeyler yaptı~• 
yoktu. Fakat .tahtın varisi kcnJl 
zamanının çok yaklaştığını hİS• 
settiği nisb~tte kibirleniyordu 13 
nu herkese hissettiriyordu. Bif 
kere Bismarkm oğlu ·Herbert'• 
bire çeyrek kala saraya gelme 1 

icin rica etmisti. O bir iki da'ki1;'9 

gecikmişti. Pren3 araba ile ' 
nünden geçip ona bir selam vet 
mekle iktüa etmişti . 

.(Devamı var) 


