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rııiral Darlan, şunu iyi bil
dşafff: 

Unan Krah 
e Aosta 
ükası 

Yuaa: 

C:aldtYalÇID 

~ ~iıjiWo r-... Jiıiıli:A•nıa:~ mAiitifliNiİii 
Mili~ Kecliai Jdl.ndeinden ttzıe. 1 km mentuıtJeriilia ...... (" 
rinde JBrarla durduğu f"ıyat mu. eauolmalda IMill>eı ticm:et w 
rabbe tefkilatmı takviye edecek sa.na.yi eıtJabumı lfllZllrrwneBinin 
elemanların yıetiştirilmesi için bilhaaıa. na.zan didtate almaeak 
kurulan kurs bu eahah ticaret o. nokta olduğunu.. fakat lıaJkm 
dasında merasimle açıbmşbr. ma)şet ve :ihtiyaç maddelerinin 

Kursu, sureti maıhsusada bu fiya.tlariyie oynayanlar için de 
iş için Ankaradan şehrim.ize gel. amansız bir mücadelede ba1un.. 
mil olan iaje wnum müdllrii ması lizmıgeldiğini t.ebarüz et.. 
Faruk Sünter açarak ilk dersi tirmişti.r. 
vermiş ve fiyat murakabıwinde iaşe umum müdürünün ba &ı 

ispanyadaki son kabine 
değişikliklerinden sonra 

Almanya ile 
ispanya 

· arasında 

işçi mübadelesi 
anlaşması 
imzalandı 

sözünden scxıra, ifk derse bit. 
lamnıp:ır. 

(Dewwı .t ...ae> 

Giritteki 
harekatta 

Almanlar 1000 i 

tayyare kulland~ar ~ 
Kalll1"e, z (AA.) - YWaıek bir ın. 

giliz ha'Va zablt1, AlmaDlarm Qbitte 
1000 tayyare kuDaıup ylderceei taıb. 
rip edlldlj1Dt lllJ)'lemit ... deiiüftlr 
kl: 

- Giritte parqtltçuıer kaU bir ne. 
tice alamamıfla.r*r. TayyareMrle 
naldedılen kıtalar bqbca tellJlkeyl, 

Prens 
AbdDlilAh 
Bağda da 
.döndü 

MOtareke 
şartlanna göre 

Irak esirleri 
Naibe teslim 

edilecek 

Kal&ir~, B ( A.A.) - Kral na. 
tbi prens Abdillililh'm Bağda.'da 
ginneai hakkında tafsilat aıın. 
Dllf1:n'. Prens Bağdad'da. lngiliz 

(Oevanu f ilncöd~) 

rııelidir ki: 
TCRK 
Yalnız milli şuu
rundan emir alır! 

Amirahn hezeyanı Turk matbuatında 
buvuk bir infial uyandırdı ve IAyık 

olduğu cevabı aldı 
~a dlnledl, okada 'Ve dla,ıa '5! !J Ü ....U: Zawlb Fnm== lil. 

n!lliBde MJ'8k .. :fi -- - ' T llmpeldl lllll&Ylni Da.riM Pfll'IDll Mr 
ı.lde deillılo ,_,,...,, .. ld ~ MI'~. Yalan; 1ıa ~ Tör. 
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..... lıa .. ~ lnglJtenmn .._,.. bir Jl&7I lıalaadaiaall 1111Ua .. 
....... - 'ftlldlyle ..... de, lnclltfteala emrl7le ....... .....,......, - :rı-.. 
ya ....... elerelE llfiDl7a:fl ...... ..,,..., ........ Bil sörD9 ft) ....... 
~ )l8l'lmk wwwawk lıalıll delDd!r. a., !ıMa 'ftrkl em ._ 
llOlt •t4u ~,... Pılr ..__ ~ ..... ........_ 

'ftrk8n ~ TDıtdlııa ..... ~----------
lmımalarmıla, 11e1e "ftrldbl as topra1r. 
....... .......... ,...... ft )'almz 

......... 'm - ftdıllll .... emir ~ 
llllııllecellDe ..... ..... ........ 
Pııe1e nw == .._ P* trt ......... 
tMp ......... ' 1ılr :o.tama ftrldl 
...... 1ılr ,..... ........, ....... 
...... hJr kulda MllDe......,. 
pl•p•!MWf lıiÇlılr Tlrk8n dkMla .._ ·d- tmkAn yoldur. 
~ .......... ldftık,n.. 

. emrra ı 
..... t' f ;1 .... 2 1 1 

) • .. ........ 
Gerrl .... ..,..,.,.... .. tlıldr' --

mf7or dellBs: ........ ..,. tıenıllt 
.... lılr lıatveldl ......... 111111111 ...... 

ra ne demek oPduı-a kolay anı.. 
~Bunun ............ ancak öllhnl 
MUet.e terellı edenkr ...ıayalJUlrler. 

Türk 
matbuatının 
mukabelesi 

(Y ... ı 4 tlncıöde) 

ÇERÇEVE 

Yarış 
Necip F azıt KısakUrek 

Almanya 1ılr 1U'I§ at.dır, 
Ve ba 1'&ftl atı İngiliz atlariyle 

mhabakaya glrlfllÜ§ bulanmak· 
ta. .. 

Hareket işaret) verlliDce Alman 
yanı atı, mlsllslz bir hızla öne 

Suntlay Taymi.a 
gazefeai yazr.)'Or: 

Alman va 
12 ay süren 
gayretlerden 

sonra 
1 ngiltereyi 
ablukaya 
muvaffak 
olamadı 

---<>-
Amerika tayyarelerinin 
fazla miktarda gelmesi 
sayesinde Alman atra· 
tejisinin bütün bünyesi 

çökecektir 
(YUISt ' lnelıle) 

ret airalan .,........ if8de emit: 
hattı l'nma )IU'lmldıiall ..... 
rlyle devirip geç~en, tat1aa ..,.. 
yfrdler, artık ~ hedmad 
bir nokta lm.hnadığou, adeti. ,..... 
illi hltUilnl velıınetmltdr. .. 
muydu silraU, fabt aele dılll'M 
methar Alman 1111'11 atı? .. 

Vaktlade iyi ldım Cinnedlji, 
üzerindeki yağ w.lmlarmdaD 
belU olan İngiliz atı, tl8llki lclma· 
nnu yuq ldnde tamamlarcıuma, 
i§te baadan flOIU'& açılmaya bat· 
laml§, falldığı saf kam handan 
ııonra göst.enneğe sav&flllllt.ır. 

,_.,_.._. ............ ~.--------.-..-...-.-... ~Jı~-
tnglUz atlan geride ... &aYret! .• 

Fakat andaki a(ıldık !.. ya Al
man yari§ atı, hMtuna uiratfıjı 
(sa.ikan) henüz tamamlylc gellfc. 
meden V&rlf noktasını bahın&! •• 

la da lmkln gönımly~ mötte
flk topraldanna çekildi. Bu lknn
dı ve terefH bir baıekettl. Ymıan 1 
kralı bnkb varken, möoadeleden 
vazıeoene muahue edllelılJlr. o 
aağ oldukça vafemm dlflDUllan. 
na karii elbulea gelen ı~ 
uıfef;Ukçe. ebedi ve merefH Yu
nanhtaD DUD1UHIDUD müme&slli 
utaUle blltBn dtlnJ'UUD hürmet 
ve mahabbetlle. maJaı buhuıacak- 1 
tır. 

Aosta Dttkası, fan yolda harbe 
devam edememek taHhslzUllne 
uiramıltu'. Yanan kralı tlODm 
kadar harbe devam lçlİa her feda· 
llidılr ve IÜllletl göze almakta 
tereddüt göatermemMfr. 

1119eJ1D Qült Y.u.glN 

Kayzer Vilheim'in · 
hayalı 

Yazan: Emil Lutloig 
Almanyaıım eon imparatoru 

1914 bari>bı.in mee'ulü telakki e
dilmiş ve ömrilnün nihayetini süı
gllnde geçirmlfti. Holandanm tt
gaUnden sonra da Dorn'daki mali
ki.nesinde yaşamakta devam eden 
lJdnci Vilhelm eon gilnlerde ağır 
bir hastalığa tutulmuttur. Ajans
lar kendisinin öldüğtlnü blldirmlt
lerdi. Berllnden gelen bir haber
de ıae Vilhelmin henüz ölmediği. 
ni, fa.kat hayatmm ümfüıiz oldu
ğunu bildirmektedir. Bu tarihi a. 
damın hayatuıı 

Buaan 
Son sayfada okuyunuz 

~&•-•••••-•••-aw - - - - - - - - - - - -

KO!fU sahası pek amalı ve do
lun~lı. .. 

Alman yarış atıı Polonya döne
mecini önde g~mlş, Danimarka, 
Norveç, Hollanda \ 'e Belçika dö · 
aemeçlerlnden daima aynı birinci· 
Hkle kıvnhvermlif.lr. 

Hayret ki hayret! •. 
V_... azmı mesafeU yanşlanla. 

atı birdenbire lktldarmm son had. 
dJae çıkarmamak ldettlr; at kav· 
vetl tasarruf edilecek, böylece s\i· 
ratle mukavemetin a.1'&81 buluna
caktır. Hatta bu yiizclen cokeyler, 
(kaskıya almak) tabiri altında, a 
tın ağzına ll"&delerlal tatWk eder, 
ha)'\-.am alabildlğfne kotmak ln
siyakma müsude etmezler. 

Evet ama, her teyln ve her mii
tıeadenJn bir haddi olmak Skim ••• 
İki yan1Ç1 arumda metafe baka. 
dar a(!llaeak olursa, kaplumbağa 
blle t&\'IUI& kartı muaffer çtk 
..... mı! .. 

Alman J'U'll atı her dinemecl 
lovnhşmda, ne kadar iyi idman 
gördüğünü, ne usta yetiştiriciler 
tılınlDldu peJdeıfUrildtlbd, ı.y. 

Bereket versin ki mesafeler 
tnglllz atından gücünün eıon ~ 
smı ifitetie bUe, (Akordeon) körü· 
ğtt gibi açılmış, ya.vılnuş, uzamr1-
tır. 

Bu sım çakan Alinan yarq att, 
her s1ı;ra)'llta bir kala boyu U· 

zaklaştığı halde ,aöcü rakibinde: 
- l'ettıir, artık bitirelim yan• 

,. ı .. 
Öbüril, telifi edilecek bunca 

mesafeye rağmen ta cMabt veri. 
yor: 

- Hayır d06tunı, koşalım! •• 
Mesafeler (saikan) lara yar ol. 

dokça, netice mutlaka lngUlzle-
rln ... 

ffln içinde blr incelik daha \ 'ar: 
Alman yanş atı Fransa par. 

makhğmr geçti geçeH, kemlisl t 
bir kii§ede bekllyen blr Wıta ata 
göptlyle dayanıp ODU dımeje, 
Yahut blçareatn mu1UD1ıa dizgin· 
lel'lnt kendi lnıyrapna baila>,P 
onu da &ilriUdemeie meebar kal 
llllltlr. 



52 Yazan : KADIBCAN KA Li 
Kur§un gibi ağır ve alçak bir gök altında, bulanık 
bir riehriu aularmda karanın derinliklerine doğ
ru ilerliyorlardı. Sağda, solda insana keder ve ür
küntiı veren ormanlar, sivri kuleli şatolar, biribi
rine girmiş gibi sık evleri olan kasaba ve köyler 
vardı. 

Robeı· Alison Ömcrin yanma gel. 
allijtl. Plimut §ohlr ve llınanmm 

o bunından şarkta ktrk mil uzakta 
bulundui:'Wlu söyinyor; Ma.nş kıyr
smc!~ı meşhur İngiliz şehir ve ll
manlan hn.kkmda malfunat veri ~ 

:'ı"ordu. 
Öğleden sonra Plimut Jimanma 

:;ir{Uler; oro.cb. yirmi kadar ticaret 
ve birkaç harp gemisi demirlemiş. 
ti. Rlhtımlnn, depolan, sivri kule 
ti şatolo.ıiylc, dumıındnn karal'Dl1' 
sfbiydi; kale duvarlıın ve limanı 
muhafaza eden kule-lor epeyce ba.
km.gızdı. Bunun sebebi tngilb:lerln 

utl s±illeTC dil;m" gemilcricln 
ya:tıa.c::malarmn imkln g5rmemele. 
r:I ve kendf donanmalarına güven. 
IJ""'lnrlymi."I ! 

SU ve erzak aldılar; ertesi sa
bah denize açıld lar. Şimdi 1ı:ıgilte. 
rc:ıin cenup kıyılan yııknımda.tı 

geçiyorlardı. Cezayir heycthıe bir 
cemile olmak Uzere böyle yapıyor. 
!ardı; Vnyt o.dası ile Portımıut a. 
mm cldden güzel ve yemye,U ya.

~arla., kasaba ve klSyleı- e do
lU}'du. Uiltln Duvr ı;ato ve rıhtı. 

mmm beyaz. temiz, yepyeni ve 
mükemmel manzarası en çok göze 
ez.-pzyoro"; :il.giitcrenln deniz ve 
lfma.n işlerindeki ilerleyişleri he .. 
men hwncn kraliçe Elbabetiıı, 
şimdiki kralın annesinin bqmJ 

balta ile kestiren kadmm eseny. 
m.İ§. Hafız Şerif eferdı bunlan hay 
ret c merakla dinliyol'du. 

Kocaman ve takımları p1nl pınl 
yanan arabalara bindiler ; önde ve 
arkada zı.riılı süvariler bulunduğu 

halde caddelerden ve meydanlar
dan geçerken, ka.ldımnlan, ~vlerin 
penceTe ve b:ı.lkonla.rmı dolduran 
binlt'!'Cc insan onlara d e rin bir m e 

ra.kl:ı. bakıyordu; bir kısmı alkrşlı. 
yorlardr. Bir aralık arabenm orta
sına koY.U renk hr rcai menekşe
lerden bir demet ı;lçek dUştU; in. 
co ibir ses: 

- Cessur ve iyi Tildtler, hoş 

geldiniz! 

Diye bağırdı. Hıütz Şerif <'fen. 
dl sıı.ğdakl sekiz kat1ı, sivri çntJh 
snrayı tetkike dalmL5tJ. Ömer se
sin geldiği tarafa bakmı'ltı ; çünl;:.i 

hem bu jest onun çok bOjjllna git 
nll6ti; hem do bu ses sanki yaban. 
eı gelmiyordu. Orada, penceredo 
bir genç kız vardı; myn.h clblSeler 
giymişti; san saçlnrmı bn.<nnm ar. 
kasında ve tepesinde toplaml'{l, e
UnJ hafif hafif sallıyordu; yanın
da bir de yaşlıca adam vardı. O. 
mere genç kmn yUzU ve ba.kIŞlan 
da ya.bancr değildi; lAldn o ade.mJ 

gayet iYl tanıyordu. Karşmmda ve 
Ha.tJz Şerif efendinin solunda otu. 

ran Amiral Mansele sordu: 1 
- Sir Con Eyr deği 1nil bu? 

- Evet.... Size daha e'\-vel roy. 
lemeliydim; bumdan geçeoeğirnlzt 
tahmin etmiyordum. Yanmdakini 
ta.myama.dmrz mı! .. 

- Tarumaz olur muyum. Ofel.. 
yadır. 

- Ti kendi8f ... Baknn~, zanne. 
dersem o da sizi tanıdı! 

Ömer zaptedemcdiği bir heye. 
canla aya."8 kalktı; bağırdı: 

- Ofelya! ... 

Genç kmn artık hiç tereddüdn 
kalm8llllftJ. Sli.r.gün yüzünde bü
yük bir sevinç parlardı: 

- Ömer!. •• 
Elini koynuna aokmuş, beyaz 

bir me.ud.il çıkarmış, sallıyO'l'du, 

(Devamı vur) 

Vakıt 

Ru. .uı gibi ağır ve alçak bir 
gök :ı!lintfıı, bulanık blr nehrin au
lnımda kıırıuım derinliklerine 

doğru ilorliyorlardı. Sağda, solda 
hısa.na keder ve UrkllntU veren or. 
ma.nlar, sivri kuleli şatolar, biribL 
rine girmiş gibi 8Ik evleri ola.n ka
saba ve k6yler vardı. Kayıklar, 

irili ufaklı yelken gemileri, ya sa
hillere pnlamılr o.tmı:ılardı; yahut 
gelip geçiyorlardı. En sonra şeb. 
rln bü;ı."lik ve donuk cepheli evle. 
ri, kllbclerin çnn kuleleri, saray 
ve daha ileride Londra kalesinin 
yüksek kule ve maz.:,"llllan görUn
dU. Amiral lfnnsel kendi gemJ.st. 
nJ.n direğine TUrk bayrağını da 
çekmişti: şehri top atarak selAınh. 
yardu. Sahillere ve gemilerin gU. 

veltclerlne toplanan halle, U.Ze~ 

' de knvuklu ve sakallı b!r baş resmi 

Vakit bugünkü ba,7makales1n1 amı. 

ral D!trl:ı.nm hezcyııntarmı tahlile talı .. 
sis etmiştir. Makalede, zavallı hürriyet 

bulunan kımuzı bayrağı ;nerakla Fransasma ağız ve göz açıbmay:ıp 
eeyredlvorlardı. Hafız Şerif e • da el açtıran nıtimrcl~c kodllmanlarm
fendi ve ömcr n.ml ralln yn.nmda, dan birisi olan Darııınm nğzlyle, Gon 
kıç knsaranm işlemeli kUpe§tesi. harbe ı;ircrken bizim yalmz dostumuz 
ne dı:ıaynmrş; iki tarafa bakr,or.. değil aynı zamanda mtıttcft.kimlz de o.. 
tardı, Bazım mnlral, bıı.2:an da • lan Fnuısanm bir yıldır knıında me!-

Yt ıoç duran dlll TürldY\)ye doktınur ilk 
veri Rober Alison onlara mühim 1 sözU söylemek için kımıldanmca, işi. 
yerleri g&terlyor; Londra hakkıu, teceğlmiz ilk cllmlfmln bu kendi 
da mıı lfunat \'eriyorlardı. ''.sirketlnl ııöyliyen,, cUmleleri oıma.sı 

Londra kalesi de top atarak on. lG.mngeldlğt aniatıldıktan monra fb.Yie 

larm seın.mma l:at'f;lılık veriyordu. 
Gemi Vesbnister aarayınm yakı.. 

nrndakJ rıhtıma yanaşttğt zaman 
orada pml pınl kndife elbiseli, 
ppkıılan k t !lylü, mızrak-
lı bir süv ı u r,örUldll. Çn.tal 
!;iapkaı, beyaz prublı yakalan 
dantelli, kısa pantnlonlu, uzun ca
kctli şık adamlar bölüğün baş ta. 
rafında duruynrlardı. İs!:a.rpinleri.. 

nin tokalarmı, elbiselerinin made
ni düğmelerlnl iyice parlatmışlar
rlı: bir krmnı altm veya gUmllş sap_ 
h büstonlnrma dayanıyorlardı ve 
hepsinin haHerl:ıdo büyük görUn .. 

mele hevesi okunuYQrdu. 
Am1ral Man!el ona.in bI r bi

rPr Tilrlt elçisine taJcdim ediyor; 
verdiği izahatı Omer tcrcllmc edi
yordu. Ömer bunlcrm arasında Sir 
Gordon'a tekrar tekrar bakıyor; 

onun ç:ıtlk k~an, bulanık mavi 
g<n'Jeri. kıvnk çenesi ve fJd tanesl 
adeta dıı._n fırlamış olan uzun sa. 
n ~eri O.erinde ayn ayn dura. 
ıd kaarkterlrJ eemılye çalI§ıyor. 
du; ve.rdığf hUkUıın hic de emniY&t 
\ferle{ d )'ildi. 

deniyor: 

"İng"fll:der KUlk)ıtyı hnkııkan Fran 
ım:lara t.'1.nrmışlarkmı 80nradan bum. 

ımu oobren nlm.ııl:ırı için Tllrklcri ti. 
zerlerine ı;aldırmı!Jlnr: 

Tilrklf'rln k<'ndl hnlt \"e topmklnrmı 
ıı.lrnnk ,.e korumak için hat1A kendi 
ruhlaroıclaıı emir ve 11'aret almaya 
muhtaç olmryMlllk kadrır insiyaki 
Jıareket ettiklerini hl\IA uıkdlr etme. 
,.en Dıubınlar '\'ili" demcJı: ': Aflaruı, 

Urfa, yıntııp, Marq ınüdafnalar.-ı:ıın 
nasıl &f.el:ll Tilrl• yilreklerlnden aıçnı
mııt kn·ılcımlarla parladığı, öh~ ve 
işkence iınal ooen vnsıtalannm tik gU.. 
niindoo aoıı günl.inft kadar ~-alııı:ı: VI' 

lkl<'CO Türk rnlltr '\'Jcd.ınınııı lntlkanı 
alcvll"ri kar mnda crldljtlnl görüp an. 
lı\yıunıvnoak kadar, bı:ı Amtml Dtırlnu 
yakın Vra ı.a tarihinden bfbıW.ır nıL. 
dlr': 

Klll~a decUklert 'l'Urk vntanı üzr.. 
rinde JıattA blu.at Türkiye mOmeııefl
lcrinln blle terk \.'O ferağ eder bir hu
kuki ta.ıırmfU klrmenln içinden gt'. 
tirU!.'IDes.ken, Türkiye t-Oprakları için 
birtakım mecnoa "'Rba.ncdarm te<B'\'Ur. 
tasavı;urlaruuı nn!lll tıukııh bir kıy

met wırlleblllr! Hukuk gibi bir 
mmetaer araamd& mane\1 nllfur. t~ls 
e1meısf l!ıt.?tlen bir ı·eııme DM11l ba ka. 
dar ....ura hale pUı1lebUlr' 

Denizyollarının yeni 
yük ve yolcu tarif esinin 

esasları 

Bu sabahtan itibaren tebıığine 
başlanan yenı kadrolarda 

Devletdem.iryollaruun Trakya 
hattı ile Mudanya .. Bursa ve 
Samsun. S:ı:hil hatlarından gayri 
bütün hatlarının evvelki gece ya. 
nsmdan iti~ yeni bir seyrfi... 
sefer tnrifesinin tatı'bikine baş_ 
larunıştır. Bu yeni tarife ile dev. 
!et demiryolları şebekesinde 
trenlerin ooas istasyonlardan ha. 
reket ve muvasalat saatleriyle 
ara istasyonlara muvasalat ve 
hareket zamanlan klimilen de. 
ğişmiştir. 

Müdürler arasında değişiklik yapllıyor 
memurların bir kısmı terfi etti 

ihtisas·ıe 
aiakadai iş 
verilmeai
ğinden 

Banliyö seferleri de dUn ~~
bahtan itibaren esasmda.n değiş. 
miş bulunma:ktadır. 
Diğer tnraftan yine evvelki ge_ 

oe yansında.n itibaren deniz yol. 
ları idaresinde senelerdeıibcri 
tatbik edilegelen yük ve yolcu 
licret tarifesi de esasından de .. 
ğişmi-ştir. Bu yeni navlun tarife. 
sinin esasını havayici zaruriye 
Cf7YRSmın daha ucuza ve lüks 
eşyanın daha pahalı na:k1i ve ge. 
rek Y:fik gerekse yolcu nakliya_ 
tında "mili bah~ üzerinden me. 
safenin ücretin hesabında esas 
tutulması teşkil etmektedir. 

ln.bisarlar umum mUdürlUğUnün 
teşk.ilatnu yeni esaslara göre or
ganize etmek UT.ere BtıyUk Mil .. 
let meclisince ka.bul edilmiş olan 
yeni teşkUA.t kanununa göre ida
renin yeni tefi]<llMmın tııtblka.tı.
na. bu eaba.han ii.barcn ba§lannu§. 
ır. 

Dün paza.r olmasına rağmen in
hisarlar umum nıüdUrlUğünde btı§
ta umum mUdilr Adnan Halet 
Ta~pmar olm&k Uzere baz.ı idare 
erkanı bu te§ldllt kanunu tatbi
katı üzerinde çalışmışlardır. !da .. 
renin meı1ı:ez ve bütün Tilrldycyo 
yayılmış olan kollarında. yeni t* 
kilAt kanununa. göre yapılacak o
lan tayinlerin şu birkaç gUn için
de lltma1 edileceği şüphesiz g<Srlil.. 
mektedir. 

Bu sabah ilk olarak tlerl gelen 
erltin, merkez gube mildtlrlerlne 

TUHAFİYE EŞYASINA AZAMI 
KAR HADDİ KONUYOR 

Komisyon başhca çeşitler 
üzerindeki tetKiklerini bitirdi 

Fiyat murakabe komısyon...., 
yerli ve yaba.J1cı pamuklı\ ~ı 
ve ip1ik1erifı perakende vo toptan 
azami k5.r hadlerini ta.yiJJ ettik.. 
ten sonra büUn tuhafiye e$Y3.Sl. 
nm ayn ayn toptan ve ı>Araken. 
de kfı.r hadlerini her toptanemın 
saatcağı mal üzerinden yü,me 
ne kadar, perakendecinin de 
halka satarken yil7.de ne kadar 
kir alacağını kat'i olarak tayini. 
ne çalımaktadn'. 

Tuhafiye eşyası çok çeşitli ol. 
duğunda"'l bu çeşitlerin ayn ayrı 
tesbit ve kfır hadlerinin tayini 
mühim bir mesele halinde bulun .. 
maktadır. Maamafih fiyat mu.ra.. 
kabe bilrosu 'birkaç giln içinde 

(&ılnt) 11 bir bina Dzerlnde bir prb 
plAnı bazulıyan pldleıtn lmmlayaca 
~bir cinayet ftAJJmsmda. bu w.tdka 
Sev:r vesikası bt!e o1aa • hukuka bir 
nl!lbet batıra getlnnek ICID o pldle
rln nı?ı hAktmlyeUyle mUh'ılıMala oı.. 

nınk JAztm; Darlaıım fil kealleoek dJll 
Avrupada yeni nl7Am knmıak lstlyen 
tere bu mantık -.e muhakemeyi mJ 
la,a ırgadhğı yapmaktadır. 

Biz TUrkl6r bllJyonız. Fran!llZlar el&; 

lngllizh'!r dto blllyorlar ki, mlllt ruU
radelerıln mila~k dUıtDJIYl}armclan 

ilk anl:ı.ştrtı 1nglllzler detil Fnıııııa
lardı. 

Biz TUrklc•r bunu Türk kalımman.. 
: ı;'lllm hakkını zorla bile olsa tanı.. 

m.ı.k ve rnllli hakla.m t'J uz.ıı.~-tan 
kaçınmamal< teyakkmu bulduk ve 
6~1o maıın ~erip kıymctlendJrdlk. 

)fütureko rran~smm Anılrali ıtm. 
d· bizi ikaz ediyor: hn;pr, aldanmn
yıu, ~Uyor: bizim Adetimiz her iörlU 
ıtuf:ıl< ib'.ertne hıyanet ve be.r tnrm 
lılyaımt lli.crfne de ittifaktır! 

1921 do Anlnıra ltllAtmı Jmuılayan 
trrıınkl\ 'l Buyyon'lc Amlnıl Darlan n. 
MArld!ı, ne kam k11ra denizler vnl': 

Çüıılr.U v~ı nurıtcıa.mmdan blr dl
mcıf,· tıf'unı...-.U eczlllyor; A.ıiı1mJ Darlan 
.llrı:utbrla koutışurken hl~yonır.. 

kl bl7'.l de konuşmaktadır ,.o görtıncn 
şu; hiç tc 1)1 konuıımsumlctn.dır. 

Noclp Fn:ı.ıl Ktsaktlrek. bir fll:nı. 
smda (Darlan)ıı (Ariu.n) httııJmn 

yn .ı tımı~11. Galiba bu hitap ilhanın 
ben~r bir eser omıak yer}efjlp yıı.,.tıa

yacak gibi.. '\'C Amlral lJarl:ının poı.ı.. 

tıka ~misi, bu orsa bııca ile ruın ln.
snnlıır Il'rnasnauu ~k 1;cç~ pııa 

otıınur .. 

başlıca çeşitlerin kAr hadleri ü. 
zerinde tetkiklerini ikmal etn:ıiş. 
tir. Komisyonun gelece1 hıifta 
bu husustaki kararını veiebile. 
oeği ümit olunmaktadn-. 

Mnifatura k~ hadlerinin de 
tayininden sonra faturalarm da. 
ha sıkı kontrolü kabil olacaktır. 

Bozulan tramvay 
yollan 

Belediye, tramvay idaresinde 
<]Ok bozuk ibir hal almu. olan 
yaşh tramvay yollarının tamiri. 
ni istemiştir. Bu yollar yen.iden 
yapılacaktır. 

Hllaeyin Cahit Yalçın "İrak maCt'. 
ram,, baŞlıklı makalesinde bir aydan 
beri devam eden manasız lr&k mace. 
rasmm mık tarihe kart§ınJ§ oıdugu_ 
nu, fakat 1raklılar !çin bir den te§
kll edeblll.ıııe blr faydası bile olmU§
tur denllebUeccğinl, Surt~yo geçerek 
buradan İraka yıırdrm ve SUvcytı kana 
lmı prkmdan da tehdit gıbl bir Al. 
man p!Anı mevcut oldutu yolundaki 
rivayetleri kaydederek diyor ki: 

"l'llısrra hücum itin böyle g~ı, 

ve omaml bir Almaa pl&nmm uzak
tan ae31rctler.tn zihninde do,'11111, bir 
ihtimal olması da mümkündür. Çün. 
kft Almanlann lraka blltöa yardım. 
lan bir mllrtar tayyare yolbmağa 

lnhiaar ett... Surlycdm de cephane 
sevkettlrdJJer, Bu daha ziyade trakta 
bir lagtUz dll;Jmanlığl hareketi baela.. 
dıktan SORl'a fınattan lstltade itin 
göırte.rtlm1ıt bir tehalüke benrJyor. 
Böyle de olaa Almanlar hak harel«' .. 
tinden kAtl derecede lsutacle edeDM'
dUer ve lngUlzlerlıı bafoıa MU!ı bir 
ı:-atıe açamadıl&l'. 

Mlltte.flklertmlz trak ı:naooraı;mdan 
urnıı; kurtu.J.muşl&l'dır. ÇQııkU ba barel. 
kt"t vaktinde yapılOUf ve iyi t.erttp 
edllml!J olsaydı kendJlerlnln batma 
ciddi bir gaile açablllr ve muayyen 
bir zamanda Haıü ve FIJIJıttndeld va
ziyet tlzerlnde fena Ud teNr yapa1ı1.. 
llrdL Bu 1ıalamdaıı Irak lıAdı.eet 1ıı. 
gillz doırtlanmız için de bir den tıefkll 
ooene de pek p&halrya ııatm alınımt 
sayılma.m!\hdrr. ÇUnktl kftfl cleı'eCNle 
mlıteyakldz ve t.eclMrU davranmıı.t oı. 
salardı. Ba vaka zuhnr etmlyeblllrdL 

trakta maat"tees!riif ımttam ve mtuı. 
takar Wr ~ ltedelalıerl tıeM8lıa 

ka.drola.rmm tebliğine ~la.ıınuş
tır. Yeni teşkilitta. hJ~bir memur 
açık.ta kalmamaktadır. Şube mu -
dUrleri araamda değişmeler var
dır. İdare ve tutun §1.L'beleri mii .. 
dilrleri umum mUciUr muavini ol -
mU§lardır. KliçU.k m€murlardan da 
terfi edenler çoktur. 

Zincirleme çay 
ticareti 

Yeni gelen partiler bir 
iki gün içinde Anadolu

ya satılmış 
--<>---

Murakabe bUrolar1na 
telgraflar çekildi 

Yeni gelen çay partı1erinin pi. 
ya.ada bir el çabukluğuna ~ti. 
rilerek ortadan kayboluşu ve 
ziD.cirleme ticaretle kıymetleri. 
nin yükseltilişi üzerine işe vazi. 
yet eden fiyat murakabe bürosu 
bu defa da çaylamı kısmı azamı. 
nin Anadoluya satılmış olduğu. 
nu görmUştür. Şu 'bir iki gUn 
içinde 'bu işlerin nasıl yapıldrğı 
hayretle karşılamnaktadır. 

Fiyat murakabe bürosu, Is.. 
tanbulda bulunan çayların satışı 
ve tevziatını sıkı bir kontrol aL 
tına almakla beraber satış yapıl. 
dığı iddia olunan Ana.dolu vi. 
J.Ayet merkezlerindeki fiyat mu .. 
rakabe komisyonlarına da vazi. 
yet, çayların orada kimlerin na. 
mma ve ne kıymetlerle gönderiL 
diği birer telgra!la bildirilmiştir. 
Orada.ki fiyat murakabe komis 
yonlan da bu suretle Anadoluya 
yayılmış olan ~ayların fiyat 
"kontrolunu sıkı lir surette ya. 
pabilecektir. 

ndf'mcmlş ,mı gorl.ınüyor. Gorıç frak 
krah laeniiz pek k0çl1k blr ı:ocuktur. 

lrak hükfunet hanedanı ıunrlardanberl 
memlı•kette ki"il• aat~ bir nriiCMCSC 
olmadığı ~ bir takım taliplere '\c 
raı.ıpıerle çarpışmak uhllk~lne ma.. 
1"D7.dur. Krıılın küı;ükJUfU bir çok l§
Uharalrı tahrik ediyor. Kralhğnı h('. 
nlz yeni bulunması bu yU.ksek nıevlde 
erlş.rrıı>k huıımmnda kendllcrlnde de 
aynı dt'recede hak bulandu~u ta. 
tıayylli eden Jdl'D9elert teavik edecek 
bir ~mildir. trn.Jrta ~·ye kaıbır bir 

lkt bUkfunet darbesi vukua geldi. Ve 
ukeri ku'" ('ti t'llrrlnde tııtanlal' bir 
a.z mU~ebbiıı ve rıarı. cah 18el~r hü
kftmfitl <"ll"rin" (teçlrebtllrler. Bıı ı;ok 

ten11 bir mlMldir ki bütün lrakm meıı 
ut bir surottt.ı t.erakkl ve lnkt5atı w 
istikbali Uza1noo IDfltUID bir rol oyrıı
yRbf!lr. lrak'ta b~t darbelt'rlr.ln 

tevallst memleketin clahllf emalyf't ba 
kımmdan !:Ok mlıeMlt ~rler yapbk 
tan batka ha.rl~t,t, de frak bU1dtmett
nln clddt~tt, lırtlkran ''e trak mllk'. 
tinin hnr ve mll8takD bil' fdarııye Jlyıı. 
kntl hakktnd:\ kın mit ~ter doğu 
rnr. Bu yoldaki vaziyet.kır ht"I' yerde 
\'e dıılma ~nebi ı .. tıılbnnı davet f'<!Mt 
bir ~'um wısa.ntur. Irak btlhMsa 
ı;on hAdlse llo kendl81nht bOny""lnde 
böyle öldii11lcl\ bir 1olmm olduko zan. 
nmı vennlşttl', tral<m mllll mt'flfaatl 
namına bu. ~iri izale lrtn1~ bir v~
clbMlr. Batcf;ada yerlMl.'<lelf naibe ~.ok 
mühim ve zol' bir vnzlfe terett1.lp edi
yor. Çocnk kralrn kUçttkltık dPVl"efl1 
bliyUk btr l!lftkfin ve aeaytş içinde ge1;. 
naek b<mı kral banf!Clanmın bem Irak 

-o-

l Mahkemece reddedildi 1 
1 ).'ıt' 

Maarif Vekaletine izafeten fDI 
zine tarafından, Vekalet bcsab 
Avrupı.Ja tahsil gornıU~ genç:,, 
mUhenclliJ aleyhine 17.500 lira dJi 
sil masnı.fmm istirdadı için bir 
va açılml§tı. ._..a 

lstanbcl beşinci asliye h~"' 
mahkemesinde dava e.dilen, se! 
nlk e3nı.fmdan HulU.Sinin ot' 

yilksck makine mühendisi ~ 
deddin Tnrunandır. Kenclisi buJI,. 
dan 12 sene evvel Fraruıaya g6 
derllmi.sti Tahsilini bitirip :ıııefll' 
leketc döndükten ronra ken~d; 
ne Ankara sanat orta mciktebifl 
Eşya hocalığı teklif edilmiş, ~ 
dcddin de, "bu dersi Avrupıı.d~...ıt 
dlndi~m ihtisasla, teknik bttı;et 

1 uygun değildir. bu suretle b 
oluyorum., diye reddetmiştir. !: 
nun üzerine, gösterilen işi k&D" 
den imtina ettiği kaydilc AvrllJ!: 
cia tahsiline harcanan 17.600 , 
nm geri ıılınmnsı için ma.hkeırı~ 
ye başvurulmuştur. Neticede el 
tnnbul beşinci hukuk mahkC~ıJ 
vukuf ehli raporuna. ve ya.pv;_ 
tahkikata istinat ederek dava e4,. 
len gence Maarlt Vekiletinin ~dl 
nunl müddeti lı:ershı.de iht.is rf!' 
bilinde bir i§ göstermediği noİtt' 
sındnn davayı reddetınb.ffi.r. 

o 

Yeni ceza 
• ev erı 

--0--

2500 mahkOr11 
iş esas1113 müstenit 

ceza evlerinde vazife 
görüyor 

l...nkarn.dan bildirildiğine gö~ 
lmralı cezaevinde yapılan te<' ıdt' 
beden sonra, yurdda bu şcld ,., 
faaliyette bu]Wlacak 6 cezae 
dah:ı. kurulmuştur .. 

Bunlar Ankarada, ZonguJdllıı; 
ta maden işlerinde, lspa.~t 
halı işlerinde, Karabükte Dell1 
,-e Çe1ik fabrikaalrı i~lerinde ~ 
bir de seyyar olarak irr-"<>at ) pıı 
pan cezaevidir. Bu inşaat ~r.' 
Ankarada, Kalabada tnihl' 
ç-<>eukıar için bir oe7.acvi ,.r.· 
nuştıi-. Bu..11dan başka Kı~~ 
cezaevi inşaatını da bitinn~...:ı 
Kırşehirdeki cezae'i dün me>r' 
rimle açılmışbr. Bundan son;: 
Denizli, Balıkesir ve Manisa · 
1.aevleri inşa edilcoektir. Iş esti' 
sma milstenit cezaevlerinde vıı· 
zife gören mahkfımların sa~ 
2500 ü geçmektedir. Bu ra1~ 
umumi mahkum saıyısmın o 
birinden fazladır. 

Ofis kepeği perakende 
olarak da satacak 

Toprak mahsulleri ofisi, >S• 
vansaray, Hasköy, .Ayakap~r 
Mumhan değirmenlerinde er3 
edilen kaba ve ince kepek r ,' 
kende olarak da istenilen nı~; 
tarda satışa çrkanlmasma kil 
vermiştir. 

Bir çocuk ha§lanarak 
öldü 

milletinin menfaati. fktbaand.'\l•dır. Beykozda Yalık6yfuıde eeyrek ,,.r
lraktR.ki genç mllllyetperver unsurlar vfler sokağmd& 6 numaralı evde otıı
htıınlanıı.ı..ı ~lrdlfl r1D mDşktll da- rn.n doktor Onalın oğlu ~ y8flllda r't
klkalarda vaziyeti hakkiyle ldrAk r- cip Yankatm 1lzerf.ne dökülen ka~ 
derleııı;e ~ faydalı it g<Jrebtllrler. I ı;u ile muhtelif yerleri ~· 
Fnk&t nalHeyi göuten kaybederek Çocuk Şl§U Etfal hutaııemne JtlÜ~ 
llWyalar pEııJbte dU,tnkle."1 takcllrde L 1 nlmr7, tedavi ed.ildlklen .anra ~ 
ralm iyilik yerine pek ~ilk lenüık I tJda ->tnran bir akrabumm eflae •-
etpae~ Juıırlmlııir._ türWmtıpe de oımn,tür. 

2 
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kılavuzu i ~->;~;~~ .· 
hakkı tarık us'un buna Gatatasar ay Ferierhahçeqi 2-7 yenai I· 

8 

dair düşünceleri O~unun en b~yük kısmı. ~~latasaray tam bir hakimiyet kurarak Feneri 
· ezd1. Bu~~ ragmen 10 kışıhk Fener takımını ancak 1 sayı farkla yenebildi • 9. 

nıajoskülün söylenen ·tek faydasını 
karşılıyabiliyoruz; fakat bin zararını 

. odemek mümkün değil J 

>ftıt~ 'kelimelerin Ilk harfleri bil.. ı nm iıurufat !!imleri itiraz ct.mtşler 
• ı-.. • Yahud ~ büyük henı ayn o. dir: ('!bette 150 kllo hurufat yerine 

,
1 

Iİ ı..~yle yazılacaktır? 40 kılo satacaklahnı zannediyorlardı. 
~'""illan göstermek için kılavuz iki sonra ~imdi blzlm bir operatörde ol. 
~ te.Yf& &~; §6yle hUlAsa cdl. duğu gibi mürettlblcr kelimesiz 'bir iti. 

}il' 
1 
llr: razda bulunmuşlardır: zira kimi usta. 

ııı' ., - bir yazmm ba§mda lıkları kıymetten düııcr zaruıma kapı. 
bit ~" - müataldl bit cümlenin ba§ında lacak, kimi bir defa majüskUl tuşunıı 
tJ 11°ırt.da.n ııonra gelen cümle milsta- vurmak yanlışlı~ böyle devam cd!'. 
dl! bıı dfr. faka,t ba§ında bir :rakam ya. cckmlş ve o ltiyad iki gün sonra slıl. 

k. d bir ~ret varsa rakam yahud i- nlp gltmlyecckm!ş ennişcsi gclecck, 
il "'Uıı ınajij.skUIU yazılmaz. ( :) işa- yıı.hucl bir gün ilik rabat rahattır dr. 
~~n sonra gelfm ctlmıe 11atır ba. yip gerek kendisi için, gerek gelecek 
~ alınt:nl§M, cUmle ( •.• ) işaretiyle neRiller adına bir fedakı\rlık etmesiıı
~ ll:ıipe, o(?), ( !) işaretlerinden. bir den beşer ta biati muktezası uzak du-

• 'lırtab Yerinde kullanılan (,l den racaktır. 
' curnıe &&tır başına geçm~ bu- evet, bir takımları için bir itlyacl, 
a da ilk harf büyüktilr.1 ccnab'ın (herkesin bumu aksaydı 

• ~ - J>arantcz '·eya tırnak içinde nP.zTe tahii hal olurdu) dcn•esfnJ hatrr. 
,._~den nakledilen bir sözlin ba. latan hır ltiyad. ınnıf lel&.kkilerlndcn, 

i rütbe ve teşrifat drvrlnd<'n kalma bir 
~ .._ hır manzumede her mısram ilk ltJyad._ bakmrz, hizbn nıırettJn ar. 

11 
1. tam bile, türk'e t.Azlm için, keıim('. 

~ - ÖZfol adlarda ve bıınlar birden nln ilk harfini - Mrdc bulunursa bu
ıq_ ıııı. ltPJime ~e her kf'limeslnin başın.. Iunsıın • bUyilk yazımayı teklif etmı_ş 
~(6zeı ad insana mahsus değildir; ve teklifi kabul olunmuştur. dil}\bl ek. 

1t • ay, yıl, mevsim, bayram adlan herle ha.vre.'nm, çingenece ile bcnddel'f'
~ı .sayılmıştır; devlet. millet. din, sinin ba,.cım& bir, hattA iki majiiııklil 

~ ~tarı da b6yledlr. tllrkiye cum- koyduktan sonra tUrk'iln elbette en 
~~Yetı devlet veya hükümeti yerin- tabii hakkı ... fakat biz ld bütün rUt.. 
,ı CUtnJıurlyct de böyle olmak IA.. be, Unvan mllaavatsrzhklıınnr ataı:-.ak 

, telecek.] k&d&r cezı1 olmuşu?.. bu zrnnlyctin ya. 
ı.." insan adlarma ka.Wan rUtbe, zmıızda y~ayan izini t11tma.k için ''<llll Unvan, .saygı gösteren keli- eıı kuvveW sebebin bile kA.ö olmadı. 
? ba,rnda,_ . ğmı kabul etmeliyiz. 

'I. - ırıuUak surette (Ulrk) kelime .. 

:a .. . 
~e. Jı;tnde belfrtnmek Uıte-

ltt~ bir"iıöz, blr kelime vardır; bu 
ille 'ne YUkarıkl şarUara \lymas& bile 
a ~e~-a. htt harfi. 

~tı - Dln mahiyeti olan ibarelerde 
Qıı hıı~erüı ilk veya her harfi (bu 
Gtıı lttbn ek ve zartıarm ilk harflerin_ 

10~kasma pmfl olamıyor.) 
' - 8zeı adlar, soyadları, yer ad. 
~ tıı ilk harfleri bUyilk yazıldıktan 
~ lca bunlar kendinden sonra gelen 
tııa;:en bir de '(') koma. ışarctlle ay. 

t lı:tır· kelimeyi .. • ( ) i§a.. 
tteı • ~ 

11 ls:Uıe almamak için ... 
••• tıf Ilı~ a3118kUUenı yazdığımız dokuz 

~ d~ içinde mtltalea edilebilecek 
~t ı.... 
~ "ullanma yeri kabul eden krlıı-
~hıSumı bir ahşkanırk) sebebi 
'1-,ıt a ~ bir mtldafa& noktası tc..'1-
lı..ııı~lyor: özel adları yazıda btr olan 
'• ııı adlarcla.n ayırmRk yolundaki 
~na değer ver:mck. 

\ dan başka yerlerde. yazı ba§m.. 
~Uıı'taktı eUmle ba§mda. maral.ar 
\ııı 'la, hazan B&br başmda ma.fil.."
~lıı ltu11anmak bir alışkanJrk olduğu 

lı ~vanıma rıza veriliyor demektir. 
~ bir zaran olmasaydı, belki de 
~ ÖlçUp tahlil edemediğim blr 
~Uyacrdır; bir sustur, ~di1 bl~ 
ı, YU tatmin ediyor, diyebilirdim, 
'1ı. t lnubakkak olan zararları, busu. 
ttıı. ltutilk harflerinden farklı blrer 
~ Olazı btlyllk harflerin zararları 
~ ~rann :neresinden dönsek 1<0.rdır 
t\ıı llta.tını ihtar etmektedir. birkaç 
'ita ketı.diterini zorlamak bahasına a. 
b'rı 1111lrı bu all§kanlıktan kurtarmak; 
tı:tallı atıınııyanlara böyle zararlı bir 
,, d ll§ılaınamak! 

\ıt fa.be De uğra§tlnlarm hepsı bunu 
lt1t~~ık borcu bilmelidir. '"a?- edeyim:alışmıyanlar,alI§anlar. 

'it t;lo'ktur.bizlm bugünUmUZü gôzönU. 
tıcıt!etlrtraek :ı:ı.U!'tmımuzu.-ı % yctmi
~ litr kere biz bunuıı için başka 
lt1t1ııı'keUer1e kıyas olunamayız; nl. 
~ böyıe olmasaydık kolayca bir 

ı bu lıı.kılA.oı yapamazdrk da .•• baıbu
'ı d aıl§n:ııyanların nlsbetl yarmmu.
•r İltliııurack yüzde yil:r.ıımUz olacak. 

-r:ı.: ben lAUn har!lerlne yeniden gir
ı..: lllukaddcr llemlerıe bUtUn l!Un 

' ktıııananlarm istikbalini de bu 
l'flıı?"lıı. katmak 1stersem hata mı ede. 
~ ·~ lnkılp akidemiz bl.zl "gördU.. 
tıı.... ~ l:i'bl,. değil, •'ctilşUndilğilmilz,, 

"I o· 
~ 't?laYa sevk ve teşvik ctmell dc-

llıtctır? 

••• 
llıı ~ :1 al"llp harfi ile yazı dizen mat.. 
tı ballsala.nnın • majilskUlleri olma. 
~llıı 1de - 400 bu kadara varan harf 
~aıı,~_ıoo den aşağıya indirmek için 

·--.tı.tık bakı°§ta mutlaka o zama-

•• fi. 

iica ~,w;: ICOıiu,ıwı;...;.:..M ~ı.:.. 
m<!l~ il~tzda''bö~ bİ?ıryrrma iml 
tlyazı.na malik midirler? ( demlrtaıı 
nerde?) ya.bud o( nurdan bir haber 
gelmiş) diyen bir adam muhatabının 
buradaki demir taıJ kelimemnt camit 
iki madde, nur kelimcslııt de ziya ak
si manasma almryacağma,mevcut kari. 
nelere dikkat edeceğine kanldlr;6yle ol
masaydı ona konuşmak beyhude bir 
zahmet olurdu. özel ad olduğunda bir 
an bir tereddüt oımasm diye ne demi. 
rln, ne taşm. ne nurun ilk seslerini da. 
ha şlddeW çıkarmak lUzumunu duyan 
ve öyle yapıp gUlilnç olan bir mec.. 
nun bile görmedik. hele mısralarmm 

Uk har!lerinl daha böyle okuyan bir 
yeni yetişme şairden haber almadık! 
buna mukabil mısralarının kA.ğrt tıu
rlndeid intıbalarile kendi manzumes!. 
nln mevzuunu gl:lsterir bir rcııl.ı:ı:ı. vü. 
cucla getirtmek mera kına düşenler bu 
yeni yetişmeler arasında da görül.. 
mUııken. .• 

• • • 
lAkin ben biran dahi mugalta sayı. 

ıır diye böyle bir söz üzerinde durmJ
yorum: 

- mademki yazıdır; sözde11 dıılıa 

devamlı bir ifade vaBitasıdrr. konu
şurken ta.biatin temin edemediği bir 
faydayı, biz vaz' De istihsal ede'billr. 
sek neden kendimiz! mahrum edelim? 
yolunda mukadder sualler olacağını 

bilirim. 
bu mukadder suallere ccvapıarmıız 

ha.zrrdrr: 
(arkası var) 

Ankaradaki maçlar 
Ankara, (Hususi) - Dün sa

bah 19 Mayıs stadında. milli kü
me maçlarına on binden fazla 
seyirci önünde devam edilmiş, 
birinci müsabakada Maskespor • 
Altmordu 3- 3 berabere kalmı§ 
lar, ikinci karşılaşmada da. Al . 
taylılar Harbiyeyi 3-2 mağh1? 
etmişlerdir. 

YENi NE$RIY AT 
Yeni Edebiyat gazetesin.in 16 ncı 

sayım zengin bir mUnderecatla çıktı. 

Bu aayıcta Zeki Baştlmar, Ali Rıu, 
HUsam~ttin Bozok, Abidin Dino, Hü
seyin Avnlnln nefis makaleleri, H. 
s. Dlnama, Suphl T~taşa, Suavi Koç_ 
er. F~rıdun GülönU, Mehmet DcniZln 
§lirler! ·ve Suat Dervişin çok gUzel bir 
hiklycer vardır. Okuyucularunıza ha· 
rareUe tavsiye ederiz. 

Beşiktaşta Istanbulspora 5 - 1 ga!.ip 
Milli küme maçlarına dün Şe

ref stadında devam edilmiş, Be
şiktaşla lstanbulspor. Galatasa. 
rayla Fcnerbahçe takrmları kar-
şıla.~ışlardır. Bu ırıaçlarm e • 
hemmiyeti stada on bine lakın 
bir kalabalığın tophnma.s•na se. 
bcb olmuştur. 

Birinci karşılaşma kuvvetle -
rin muvazenesizliği ve hakemin 
de za.fı yüzünden .zevksiz geçmiş 
ve Beşiktaşlılar 5-1 galip gel • 

Bir gün evvel yaptığımız tahminin hem de neti
cesinde bile hakikate uyması, sadece, ellerine 
birçok fırsatlar geçtiği halde bundan İstifade e
demiyen Galatasaray for hattının sayesinde ol
muştur. Aksi halde netice çok değişik olabilirdi. ı 

Yazan: Sacit Tuğrul ôGET 
mişler, ikinci müsabakada da Ga. 
lata.saray oldukça canlı bir oyun ·• 
dan sonra F. Bahçeyi 2-1 mağ-
hip etmiştir. Maçların tafsilatı 
sıra.sile veriyoruz; 

MAÇA uıumd BİR BAKIŞ 

Maçtan önce, bu sefer her Zft• 

manki tahmin yazrJarmdan uzak· 
laşrrı galebenin hangi ta.rafta ka
labileceğini düşünmeğe karar ver 
diğim zamnn her iki takımı da göz 
önfrnn g-etirerek uzun uzun ta.rt
trm. 

Terazinin kclcsi Galata.saraya 
ağrr basıyordu. Fakat netice ne ~ 
labiHrdı. Kat'i şekilde (Galatasa
ray yenccPktir!) derken neticeyi 
ık düı::ünmClk icap ediyorou. Öyle 
ya, mademki bir iş olıu:a.k, tam Galat.asa.ray • Fener matında Cemil gol peşinde •• , 

olsun ... F'abt bu netice tutabilir ! llllıııl .. ılfl~llııl .. ılfl~llııl-lfll~M-lfll~Mlllıll••Wllıııı ... Mlla 
miydi? 

Uzun uıun tart.tını. Ve :ne ya. 
lan söyl i yeyım, anı.da a.:ı:ı.ca.k belki 
ı farkla bir Galatasaray galebesi 
ümit ediyordum. 

Dediğ'..ın i:ıktt. 
Galatasaray 2.1 galip geldi. 
Peki, ben bunu ibildim diye bir 

kahin filan mıymı? Hiç de zannet
miyorum. 
~ ~ mı tamnrmmr, 

sanki be.nimle söz mruİi e.tiniJer 
gibi 2 golden fazla gol çıkaraniı -
yan Galatasaray forlan yaptılar. 

Netice 2.ı... Fa.kat muhakkak 
ki hiç değilse 3 gol lkaçirarak U• 

laşrlınış bir galebe ••. 
Birinci devre başlıuıgıcmda. Ga.. 

laasara.y seri ve hWm... Oyun 
zevkli.. Hatta bundan evvelki 
karşılaşma.ya göre müthiş bir klas 
üstünlüğü bile var. 

İlk dakikalarda her iki taraf 
da fırsatlar kaçırdılar. Bilhassa. 
Osmanm elleri arasından ~ip 
üst direğe vuran top Galatasaray 
kale!!İne girseydi, bu muhakkak ki 
neticeyi başka bir şekle sokacak 
sebep olabilirdi. 

Birinci golü Sa.13.haddin çok S!• 

kı ve yerden bir §'!itle ya.ptı. Bu 
gol daha ziya.de ustalık ve piş'kin• 
liğin eseridir. Yoksa, Sal8.haddinin 
pozisyonuna dü~:ı:ı. diğer Galata.
saray muhacimlerl bu şekilde fır. 
ratlann düzünelerini kaçırdılar. 

Galatasaraym bu devre daha 
üstün ve h8.kim oynamasının tek 
sebebi olarak, santrhaf mevkinde 
Enverin yerinde, anlayışlı ve an
laşışlı ve idareli oyunudur. 

Taknnda aksa.yan taraf sade 
sol içti. 

Cemilin takıma fcvkaliı.de bir 
yardımı dokunmuştur, denemez. 
Ancak, rakip müdafaa oyuncula
rınnı dikkatini üzerine toplaması, 
diğer Galatasaray muhacimlerine 
fırsat veriyordu. 

• 

Dün F.şf ak çok arandı. 18 içinde 
yerleşemiyen Galatasaray for 
hattmI Fışfak ora.da mükemmel 
tutabilecekti. 
Sağ iç meWiinde Arif çok a-

randı. 
Galaasaray takımında en SC• 

mereli çalı.şmayı veren muhakkak 
ki sol a.çı:k Mehmet Alidir. Seri, 
muntazam vuruşlu, nefesli, yerin
de görüşlü ve bu kadar meziyeti
ne rağmen henüz pek genç olan 
Mehmet Ali en ya.km istikbalin 
parlak sol açığıdır. 

Müdafaada Adnan günden güne 
düzeliyor ve esaslı bir hal alıyor. 
Vuruşlar muntazam. Fakat Fa
rukla anlaşma noksan... Bunda 
Faruğun da kabahati var ... 

Salim haf mevkiinde cıva gibi ... 
Ayni yeri muhafaza etmekte ıs
rar ederse yerli yurtlu bir (ikıy
ınet) olacak. 

Fenorbahçede en göze gözükür 
eleman sağ a.çrk Küçük Fikret ... 
Feneri berabere getiren golü fri· 
kik a.tışmdan sokması nefisti. 
, Takmıda l"UYUi ~. Al 1 

Milli Küme Puvan Cedveli 
'.l'akım M. G. B. 
Beşiktaş 14 12 2 
G. Sa.ray 12 8 2 
Fener 12 8 2 
A. Ordu 15 5 
Alt.ay 15 6 
w:~ l4.. 5 
l>. Spor '-15 - 4: 
Qeııçler 15 3 
Harbiye 11 4 
Mae. Spor 11 1 

Riza, 'üÜıit edildiğinden daha faz
la verimli ... 

Cihat iyi. Sıkı maçlarda kalede 
hararetli gördüğümüz için, uzun 
ayla.rdır. adeti hareketsiz vazi -
yette kalmış bu oyuncumuzu tek .. 
rar eski günlerin Cihadı olmak i
çin bir şey kaybetmemiş bulduk. 

Fenerde müdafaa dü:zeliYor. Fa 
kat Muammerin oyun başlar baş
lamaz biçmek scvdamna kaptlmaSl 
hatalı... Hakemden evvel ona, ar
kasında bulunan takIDl kaptanı 
ihtar etmeliydi. 

Bu oyuncunun Şazi Tezcan tara
fından dışan çıkarılması yerinde 
bir karardır ve bu karar bütün c. 
yun müddetince esmesi muhtemel 
sert havayı önlemiştir. 

Fener, bilbasea ikinci devre 10 

M. A. Y. P. 
42 15 40 

3 30 16 30 
2 29 16 30 
7 30 44 29 

;q 8 ~T 25 so .-- ~ ~ 

7 29 35 26 
9 23 '32 25 

11 19 30 22 
5 20 21 20 
5 21 29 18 

kişi kallmarun tesirini çok hisset
ti, Bereket Galatasaray, yine Sa
liı.haddin vasrtasiyle ikinci golü 
ya.pbktan sonra adeta 5-1 vaziye
tinde gıöi pek müstağni oynaması 
gollerin fazlalaşmasına meydan 
bırakmadı. 

Bu vaziyetten istifade ile Fener 
son 15 dakikada açtldı. Bu arada 
Osman neiıs bir kurtarış yaparak 
takmıma galibiyeti hediye etmiş 
oldu. 

Taknnlar sahada şu 5ckildc sı
ralanmı§lardı: 

Galat&."8.ra.y: ~man - Fanık, 
Adnan • Musa, En\'er, Salim • Sa~ 
li.haddin, Mu'!tafa, Comil, Bülent, 
Mehmet Ali 

Fcnerbah~c: Cihat - Muammer, 
Murat ·- Omcr, Zeynel, Lebip • 

İstanbul atletizm bayramı 
dün Kolejde yapıldı 

23 mayıs 1930 tarihindcnbcri · 
her sene muntazaman yapılmakta 
olan İstanbul atletizm bayramı, 
dün de kollej sahasmda yapılm~
trr. Çok güzel olan ve muntazam 
geçen bu müsabakalara diğer böl
geler atletlerinin iştira.ki de ayrı
ca bir heyecan yara.tmlıj ve zevk· 
li geçmiştir. 

Alınan teknik neticeler şunlar
dır: 

100 Metre: 
1 - Cezmi 11,4, 2 - Muzaf

fer 11,4, 3 - Sami 11,6. 
200 Metre: 
1 - Muzaffer 23,3, 2 - Cezmi 

23,4, 3 - Ferit 23,7. 
400 Metre: 
1 - Ancus 53,7, 2 - Ahmet, 

53,8, 3 - Nuri 53,9. 
800 Metre: 
1 - Rıza Maksut 2,3,6; 2 -

Kemal 2.4, 3 - Darılmaz 2.5.2, 
1500 Metre: 
1 - Rıza Maksut 4,20,2, 2 -

Vladimir 4.24,7, 3 - Galip, 4,25,1 
SOOO Metre: 
1 - ~ 9,.~4, 2 - lbı-abim 

9.41, Sabahattin 9.46. 
110 Manialı: 
1-Vasfi 17,3, 2 - Sudi 17,7, 

3 - M~rih 17,9. 

Diks: 
1 - Yavru 37,76, 2 - Melih 

33.04, Kürkçüoğlu 32,39. 
Giille: 
Jeba 11.74, Şerif 11.67, Kara

lc moza 10,86. 
Cirit: 
1 - Kemal 54.02, 2 - Varak 

50.86, 3 - Şerif 47.23. 
Çekiç: 
1 - İzzet 31.09. 
Yüksek atlama: 
1 - Jerfi 1.80, Jeba 1.70, GU

ner 1.70. 
Tek adını: 
Ça.roğlu 6.18, Necdet 5.88, Ka. 

ma.ryotls 5.84, 
Vç adon: 
Yavru 13.16, Turhan 12,80 Ak

pınar 12.30. 
Smk: 
Halit 3.25, Münir 3, Butter

field 3. 

f'ikret, }"aşar, .~Ji Riza, Niyazi .... . . 
nacı, 

Sadt Tuğrul ÖGET 

BEŞlKTAŞ - !STANBULSPOR 

Günün birinci müsabakası 
hakem F'ridun Kılıç idaresinde 
Beşiktaş . lstanbulspor arasında. 
yapıldı. Oyuna Beşiktaş başladı. 
Bu a:kınm akabinde siyah beyaz 
lılar oyunu lstanbulspor ntSif 
~asma in~ikal ettirmekte güç
lu.k çekmedıler. Bu vaziyet beş 
dakika kadar sürdü. Bu arada 
İstanbulsporlular yakaladtkları 
iki mühim fırsatı h ha ederek 
iki muhakkak golü kaçırdılar. 

Da~ika}ar ilerledikçe oyun mü 
levazın hır cereyan alrlı. Niha • 
yet 10 uncu dakikada bir ileri 
pas. alan !br:uıim sıkı bir şütıe 
B~ktaşın bırinci golünü yaptı. 
l~ı dakika sonra da lbra.hinıdıen 
bır ara pası alan Hakkı Beşikt.a. 
~!° ikinci golünü yapmakta giiç 
luk çekmedi. Oyun iki gole rağ
men mütevazin oluyor. Fakat bu 
geçen 12 dakika zarfmda halre
min verdiği garip kararlar hat • 
lan miltemadiycn protestosunu 
mucip oluyor ve oyunu da çığı. 
rmdan çtkarıyordu. Nitekim 21 
inci dakikada lstanbulspor aley
hinde verdiği acaip penaltı işi 
büsbütün 'bcııbat etti ve hakem 
seyirciler tarafrnda.n daXikalar -
ca yuhaya tutularak taltif ediL 
di (!).Hakkının çektiği penaltı. 
da. kalecinin eline çarparak ~l 
olmadı. Bu dakikadan sonra o · 
yun senelcrdenberi görmediği -
miz ve yine :aynı hakemin idare 
ettiği GüJ!C§ • Gahrtasancy; ve · 
yine bu ihakcmin idare ettiği my 
~ - lşik lisesi maçlarını 
andır.mağa. başladı. 37 inci daki
kada lbiahim üçüncü Beşiktaş 
golünü attı. Devre sonunda 1s -
tanbulsporlular penaltıdan bir 
gol kazandılar ve birinci devre 
bu şekilde 3-1 Beşiktaş lehine 
neticelendi. 

iKiNCi DEVRE: 

Istanbulspor başladı. Ve sol • 
dan inen siyah.beyazlılar ilk da
kikada. siyaJı.;beyaz kalesine teh 
likeli oldular. Kadirin ştitü kale 
direklerini yalıyarak avt oldu. 
Devre bidayetinde oyun müte _ 
va.zin ve devre arasında biraz 
sinirler yatışmış olduğundan da· 
ha düzgün oluyor. 10 uncu d.aki. 
dakan itibaren lstanbulsporlu -
Jar biraz ağır basmağa. ve hafif 
bir üstünlük kurmağa muvaffak 
oldularsa da kale önünde becerik 
sizlikleri gol çıkarmalarına mani 
ol~yor. ~iı-a:: so~ maç yine 
mutevazın bır scyır aldı. Dairi _ 
kalar ilerledikçe 1stanbulsporlu
lar mağ~Ctbiyeti kabul etmiş gibi 
oynamaga, buna mukabil de Be. 
şiktaşhlar ağır ibasmağa başladı
lar. Nihayet 37 nci dakikada Şe. 
ref srkı lbir vole şiltle Beşikta.şın 
her an beklenen dördüncü golü
nü devre sonuna doğru da lbra. 
him gü7.e1 bir kafa vuruşile be -
şinci golünü yaptı ve bu zevksiz 
maç da 5-1 Beşiktaşm galibi _ 
yetile neticelendi. Bu müsabaka
ya takımlar şu kadrolarla çık .
mışlardı: 

BEŞİKTAŞ: 

Mehmet Ali _ Yatıuz. Feır.:i • 
Rifat. Halil, Hii.seuin - Sabri. 
Hakkı. /brahinı. Scref. St1krü. 

lSTANBULSPOR: 

Fikret _ Faruk, Sefer _ OelôJ,, 
R-iiştü, ..... nis _ Kadir, Tarık. Fa
ruk. Süleuman. Fahri. 

Hakem: Iı'eridun Kılıç. 

F. Bahçe -Beşiktaş 
B. takımları 

Dün Şeref st.admda milli kü -
me maçlarından evvel Fenerbah 
çe - Beşiktaş B takımlan karşı
laşmışlar ve küçU.k Fenerll1er 
=:erini 3-1 mağl,ı)p etmi& . 
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1. Der aber rie.f lhr zu, slc ıııoJ. 

le h<.'ut als ufo ı:unı Abs<'hiedfı· 

trun1'e1 nooiı ehıc ,·un den Rhcl. 
nl eben aus dem Keller holen; 

und elle Aite brummelt.cl so et
wru fiır ich hin und licf zur Tür 
blnnu-.. 

2. NnC'h ciner Wclle2 aach dfe 

Jun!;JD:ıgd und c!zcto cine Fıa 

scbn n.af den ~b; abcr der gu
te Weln wollte mlr heut gar übcl 

munıll"n, 1 da nir ln dem wciten 
Gemacho so alleln bclsnmmcnsas.. 
sen. 

3. Nahm deshalbcn ancb beJd 
melnen Ab<-...c!-Jed ond war mir gar 

scltsam im Gemüte,11 4a leh aın 
dem Hanso unte.. dlo aJteo EJ

chon bfilaastrat, wclche m1t lh· 
rem gelben He.rb8tlaub 9Choa dea 

Grond bcstrcuct hatten. 

f. Der llofbeoer stond noch 
91ld lınttte metne Hand ge:faast. 

5. "Lobct wolıl, crr Studlosl," 
sagte er; "hahet nur ela dram. 
Mlll recht clJo Angen offca; UJtd 
wenn thr helmkommet, leh den
lre, des llofbaurc:n Tür, dlo weı
det lhr woW wlcderflııdeıat" 

6. Er sclın.ute mlch m1t 8elnflll 
danklon Augen en, nls woDe et" 

mich noc..'ı xcriickluılten, oder üt 
habo er noeh etwas mir za -. 
.:en. 

7. Aber er sprach nfohf.9 mehr, 
mıd leh gfng fort, obn' Alımın~, 

d s leh diescn Mann nleımaJen 

ollto \\icdorscJ:ıoa. 

REN ATE 
Storm 

-51-
1. Fakat çiftlik aa.hlbf haykmı.

rak, buglin birlikte son bl r defa 
daha. içmek üzere mahzenden bir 
şişe Ren şarabı getrimesi ıı;ın 

M :rik'e) e seslendi. thtiyar kndm 
kendi kendine nnlamadığnn bir 1 
şeyler mırıldanarak ka.pıda.n dışa. 

rI çikt.I. 

%. Bir müddet sonm gene hir 
hizme~l kız geldi ve m:ı.•uı Uzeri
ne bir elşc koydu; fakat, bugün, 
benim i;;ln bu güzel §a.rap, bu ge
niş salondn. hep beraber bulundu
ğumuz zamanki o eski lezzetini 
artık kaybetmişti. 

3. Gitmek için derhal müsiıade 
istedim. ovln haricinde, sonbahar 
dolayıslle Mrarmış yaprnkla.n ile 
§imdi yerleri ört€'n kocamış mcııe
lerin altına gelince içimde pek 

garip bir his belirdi. 

4. Çiftlik sahibi burada kalıyor .. 
du, beni elimden yakaladr. 

6. Dedi ki: "Güle güle bay mek. 
tcpll, gözUnü aç ve taşmda iyi 

hareket et: evine döndnğiln za. 
:man çiftlik sahibinin kapı:smı teh 
rar bulabileceksin samnm!., 

' 6. Tekrar gelmemi fsttycrmuş 

veya bana söyllyeceği bir gey da. 
ha varmış gibi ka.ra:nlık bakı31an
nı üzerime dlkmlşti. 

'J. Bununla beraber başka. bir 
şey söylemedi ve ben de bu ada
mı tokrar hiçbir suretle göremJ.. 
yeceğirn h:ıkkmda. şüphe be:k.le-
meksizin hare.ket ettim. 

8 ••• Dn. ich ım <'desem Abend 8_. Ayrıt alqam sevgill ana vo 
mclııen licben 1'Titcrn gute Nacbt babama hıcyni:r geceler dileillkten 
ge••<'b<.ın hatt.o, öffnete leh meln sonra oda.mm penceresini açtım 

Kammcrfenster und St'l:aote auf ve dışa:rsmı, kasabayı seyrctme-
d s Dorf hlnaos. ğe koyuldum. 

9. Efnc \\'cile sahe leh adı 9. Bir an, aşn.ğıda. "'diaooiıus., 

eincm efnzcln J.Jclıtschchı drüben ün evinde münferit bir LSık lise· 
in dcs diaconı• IIause, bis aoch rinden sönünceye ka<lıır gözlerimi 
der crlosclı; 1 aber mein Gemütc ayım.madun; ruhum büyUk bir hu· 
war \'oll Unnıh, und cndllch da zursu.zlu.k içinde idi, nihayet çan 
es 'om G?oC'ı{entunn dlo elifte kulesinin saati on biri vurunca 
Stunoo sehlug, war it'h schoo kendimi dışarıya gecenhı koynu
drausscn in der !relen Naclıt and na &tbm ve deriıaJ mıılfun pati. 
8clıritt ba.ld dan:ıcb Ubcr ~ BI · kadan aşağzya Piskoposlar tepesi 
schof böbe den bekamıten Steig üzerine yf.i.rüdüm. 
lllnab. 

(1) Absclıledstnmk: Ata binileceği zaman içilen son ikadeh; bu
rad:ı son bir de.fa daha içme m.Anasma kullanılıyor. 

(2) brumnıeln veya brUmmoln: homunlanmak, mırıldanmak. 
lS) Wcile: an; efne ga.nze (veya gcr&urne yahut da lange) 

Weilc, pek uzun bir zaman; cine kleine Weile = cine kruze 
We!le = cin Weilclıen, bir an ~n; übcr clne kleine Welle, u bir 
:aman sonra. 

(4) munden: hoşlanmak; das mundet mir, bu benim hoşuma gi. 
der, bu mlzacona uygundur. 

(:,) GemUt: kalp, melclte, ruh, duygu: gut von GemUt aein 
= cln gutes GcmUt haben. iyi kalpli olmak; Yemch ohne GCJiı.nt, 
kalpsiz, merlıa.metslz adam; gemlltlos, ruhsuz. 

(6) Dlaconus: 1}'3.kos; husus! bir rütbe ve makam işgal eden 
pap~zlara verilen isim. 

(7) crlösclıen: eönmek, silinmek, sarannak, muntaft olmak. 

Etibank umum müdürlüğünden: 
Hankamwıı. 

a - F..reğll lJtimürlcri l§letn-.caı, Zonguldak 
b - Garp liny1Ucrl f§letmesı. .Dahkeınr, 

c - Mahrukat !ıUrosu Ankara 
d - Ereğli kiJmilr!ertl§lctnı.e:ıf 

K:>k ve fhral."iyle terrislcri Ankara, ı.tanbul, Jznıir, ı.t'ersln. El"<'ğll 
"Karadcni2.,, 

Yukardnki mUcsscae ve se:vuhl!ıinin, ta, kömüril, linyit, kok, Briket ve 
bUi maddelerinin alım ve satıını~clan miltevclllt bilQmum mevcudat, taah. 
IJUd&t ve ma:.lı.lb&tuı btlUln huk.ıd: ve vecalblle yeniden tefkil eyledlglmi.z 

M&hdı.t .llesullyeW 
TCRitl\"E JiÖMOB SATIŞ VE TE\'LI Mt)ESSESESt 

tınnasmıt devredllmlgt!r. 
Alkodarlnrm l haziran 1941 tatlhi.Dden JUbaren: 
1 - Her cin.:ı tae köınOrU, kok briket fl .. tall maddeleri için FOn olarak 

)o-apdacak talepler n:Uessescnln merkezi.ne: 
Adre11: Atat~rk 'bulvarı 21123, Yeni§c!ılr ''M!ihcndtster birliği bln&.11 

Ankara. 
2 - Unylt kOmUrU için yapılncak milracaatların e8kisi gibi, "Garp 

llnyltierl ışletmenl., Ba lıkeslr. ı-.dı-esine • 
3 - Mahalli lhliyaçiar ile "ts~ kömürü. ı,okktlmUrU, linyit,, lhrnkiyellk 

k6m0rler 1çlo o mahalledeki §U~ \eya accnteıcrlmlzc lstanbul "lzmlr, Zon. 
guldak, Mcrırtn, Ercğlı "Kanıucn.z , ôe §U~ ve dcpolanmız olduğu gibi muıı. 
telif şc.hlrlf'rde acenteler vıırwr ..• 

4 - Mı.hnıkat kanunu an ı..Jb:ncc ev\•cl~ intihap edilmiş ve mukavele
m henüz bltar:ıı.o eJ"m<'n.11 accntaıanır 17. ile '11[\'er mUstehllklertn Ankara mcr. 
l(ezlne. 

~ - 'J'a§ kOmUrll, linyit, brtıte~ ltok ve tali maddelerinin lhrncntı ~ ter!n~ 
:rnOtenlılk tu usat için Ankara merkezine, 

Yuıtıı. ti'lkl aıll"<' .. ere mürncant etmeleri rica ol\lnur. Merkez. flitle •• 
1epoJannuzın ~c:g-rat adre8lerl: Jdıl.uııkl\L (3003-t25i) 

2 !i \ . :_ )i - 1941 

An-..er~kada milJ,J·arderler lıagzr 
müesseselerin > milyonlar veriyorlar 
izde de ti or Ziya misa ini 
takip edecekler var mı! 

Bizler: "Haydan gelen huya ya milyonerler maddeten çokra.. 
gider.,, deriz. Kolayca zengin hat fakat yekr.esak bir ömür 
olan bir ad:un parasmı a.z bir geçirirler. Ve servetini milyon_ 
zamanda lüzumsuz ve çılgınca larca insana faydalı ola.bilecek 
israflarla sermayesini kediye . bir yola koy:ma.nm çarelerini a... 
yükletirse bunu tabii görür; ge. rarlar. 
çeriz. Fakat Amerikalılar naza.. Amerikada son beş sene ?.ar. 

rında para kazanmanın ve para fmda. iki milyonerin üniversite. 
sarfetmenin manalan başkadır. lere, hayır cemiyetlerine te. 
Para kazanmak insana heyecan berru ettikleri para yüz milyon 
veren bir spordur. Azim, sebat Türk lirasm3. varmıştır. Milyon. 
ve iktidarını milyonlara çevir. lan çok görmem~ alışmış 
meğe muvaffak olan bir adama olan Amerikalılar arasında yine 
dakdirkfu' nazarlarla bakılır. Ve bu lıMise fevkalade nazan dik.. 
rekabet sahasında biraz çirkin kati celbetmiştir. Bir Amerika 
vasrtalar kullanmasına göz yu. gazetesi diyor ki: 
mulur. Fakat sıra sa.rfetmeğe .. Bir giin<ie iki kişi ta.rafından 
gelince yalnız maddi zevkini elli iki buçuk milyon dolar te. 
düşünen milyoner halk nazarm.. berru edilmesi insana binbirgece 
da gillilnç olacağını pek iyi bL devirlerinin tekrar geldiği hissi. 
lir. Her ibüyük servetin halkın ni veriyor .. Yüz milyonu veren. 
menfaatine uygun kullanılına.sı lerden biri eski tütün kraiı, 
laznnclır. Mister (Dille) diğeri do fotoğraf 

Bu fikir Amerikada milyoner_ kralı Mister (lsitmen) dir. Bun.. 
ler ve halk arasında derin kökler larm ikisi tarafından son sene. 
salmıştır. Bir adam, servetin en lerde yapılan tcberruat yek(inu 
yüksek nok"tasma geldiğine kani iki yüz milyon Türk lirasını 

oldul..-tan sonra kazanmak heye. geçmiştir. 
canı yerine, dağıbrıak revkini Bunlardn ba.ska son oo yrl 
koyma.ğa, ve kazanmarun yeri. içinde en zengin 28 Amerikalı 

ni, dağıt.mağa gevirmeğe çalışır. tarafuıdan yine üniversite ve 
Zaten Amerika milyonerlerinin hayır müesseselerine yapılan te. 
çoğu, paranm tem.in ettiği bol befrula.rm yekümı dört milyar 
tuğun devamlı bir revk olmadı. Türk lirasmı bulmu;;1:ur. 
ğma, tamamen bunun aksine Amerikada her adım başına 

olarak insandaki zevk istidatla. rastlanan üniversiteler bu teber. 
nru bUsbUtün boğduğuna. inan. nılar sayesinde yaşar. Hükfunete 
maktadırlar. Bunun için ekseri.. ait olanlan pek udı:r. Teberru_ 

larm en büyüğü milyarder 
(Rokfeller) tarafından yapılmış. 
tır. Rokfeller 1,250,000,000 TUrk 
lirası teberruda bulunmuştur. 
Hokf eller müeMlCSatınm serıelik 

vergısı (250,000) lira tut. 
mkaatdır. Halbuki si .ema aktö. 
rü (Duglas Fayerbonks) bile 
senede (350,000) lira vergi ver_ 
diğinc göre dün dilnyarun en 
zengin adamı olmakla iftihar 
eden, buün Şikago üniversitesi 
gibi ilim ve h.ayrr cemiyetlerinin 
faaliyetinde iftihar bulan ihti.. 
yar Rokfeller'den daha fazla ka. 
za.nç tem·';l et.ı-uektedir. 

Son büyük tebernılarda bulu_ 
nan tütün ve fotoğraf kra.llan. 
nın bayatı pek şayanı d.ikkttir. 
Bunların ikisi de Unlversitelere 
milyonlar verdikleri halde kendi. 
leri hiç bir zaman okumamışlar. 
dır. Tütün kral (Dük) tütün ye. 
tiştirmekle geçinen fakir bir 
köylünün oğludur. Çocukluk za. 
manlanru babasının tarlasında 

çal~qnak ve tütün yapraklarmı 

ka.rde.şiyle beraber işlemekle 

geçirmiştir. Hiç bir muvaff a~:ı.. 
yet vasrtasiyle değil mrf kendi 
azmine dayanarak dünyada h8... 
kim roller oynam~t.ır. 

Mister (Dük) miıvaffa.kıyeti. 

nin sırrını şöyle anlatıyor: "Ben 
.r..eki. itibariyle başka insanlar. 
dan yüksek değilim. Bilakis bir 
türlü muvaffak olamıyan insan. 
tar arasmda benden çok akıllı 
insanlar bulunduğunu görüyo. 
rum. Benim onlardan ayrılmama 
sebep olan yegane meziyet ça._ 
lışmakta. kuvvetli ve ciddi bir 
2leVk bulmamdan başka bir fJCY 
değildir. Nefsime büytik bir iti. 
madmı vardır. Dalla pek küçük 

ta§ yenımaballe bo8tan 1l8ttl bir ~en büyük işler yap. 
16 numaraya mtı.racaat. %.... ,....1---ıı- Parada ·· ·· 

• Orta boylu, balık etinde, lttvırclk 
saçlı, kara gözm '" ~ıerbı.l blllr, dtil. 
çocuğa olmıyaıı, mwılldye A§lna ııellf 

gllzel, t.amm orta 85 yqmda namuslu 
ve şe~fü bir ano kadını ~45 Y8§la. 

rmda Gereflne itimat edilir, yakı§lklt 
lsttkballn1 temin etml§ bir bayta tanı. 
p.ra.k evlenmek ıstemektedir. (K.Ç. 
3:S) rcm.zlne mUracaat • ırso 

• Yas ~. boy ı 10, kilo es, ll9e 
tahslUl b1r dovlet mcmunı kendis!le i
yi bir ane yuvası kura.bilecek StLn§TI\ 

veya kumral en az orta tahsilli bir 
memur veya gcllrt bulunan bir bByan. 
ııı evlenmek arzwrundadır. es. 1111) 
renwno ma.nıca:ıt. • Hf 

I f ve işçi arayanlar: 
• Eski harflerle arapça okur yazar 

bir bay l§ aramaktadır. Beyazıt pom.. 
tanesi 6 numaraya müracaat. 

• 12-14 yn§lannda bir kfz çocuğuna 
lhUyaç vardır. Btr kankoca. ailesi 
fakirse tngaddt yardrmdt\ bulunablle
cckt1r. KtZUl çeyizini vesairesini ha
ztTl.ıyn.cal<tardır. (Acele) remzine mu. 
racaat. 

• YazıL'\rı ve rlyaziycleri kuvvctll 
l7 şer yaıunda ortıı mezunu mı genç 
fş aramaktadırlar. (5 M. Yorulmnz) 
remzi.ne mllrncaııt. 

• Bir 118e 11 talebesi tatilde hcrhan. 
gl bir mUesseııcdı:ı çalışmak islemek. 
tedll". (S.H. 17) remzine müracaat. 

• suııanahmette kapalı bir büfede 
ve temiz bir muhitte gelip geçenlere 
su v~ mcşruoot verebilecek 14-20 Ya{• 
lan a.rrumıda bir bayan aranıyor. {S. 
367 )rl'mzlne mnrncaat. - 132 

• 40 lira aylıkla bılyilk bir mağa. 
zıH'lıı kBBl}"Crllk yapmak Uzere temiz 
bir allı::ye mensup 16..20 yaııları arasın 
da bir TUrk bayanı aranıyor. (İzmirli) 
remz'.ıı" mUrncıınt. • 182 

mae;<ı ':«'-''~u"1Ull. gozum. 
•Hayatta yalmz, eskl" yeni yazı 

yı bilir, dakWo kullanır '"' yası ma-. yoktu. Yalnız ~şna.ğt ve mu.. 
kine.si bulunan, orta tahsilli bir genı: vaffak olmağı severdim. Sabah. 
I§ ara!D&ktadır. Evinde daktno tşt de leyin erkenden işe başlar. Gece 
kabul edebilir. (Ö.Ç.K) remzine mtlra. olunca. işimden aynlacağnn diye 
caat. sıkılırdım. Gece yatınca istiraha 

• Öğretmen okulu taıcbe!lfnden bir timi düşünecek yerde "sabah 
gl!!IÇ tt.tll znmanmda çalışmak iste. 
mekt.e-Jlr. tık okul talebelerine ders olsa da ~e ~rılam !.. diye dü.,.cfü_ 
de vereblllr. (.Moelek) qkı) remzIM nür ve da.ha fazla muvaffak ol. 
mnracaat. mak için çareler arardım. 

• YUksek lktl8ııt ve ttcarct me•rte- 18 yaşıma geldiğim zaman ba. 
bl eon sınıf t.aıcbesindcn bir genç bam 15.000 dolar kadar bir ser_ 
herhangi bir mllcsscscde :iş aramakta.. vet sahibi olmu.')tU. Beni üniver. 
dır. Kendisine verilecek vnzlfenln e • 
hemmiyetlne g6re ke!ll de bulabilir. siteye göndermek istedi. lşten 
(M.. lıltı§tak) ~mzlno müracaat. bir giln bile uzaklaşma.ğa razT 

• Mubasebe, idare ve ı~ıetmc ı~ıc. olmadım. Biraz daha büyüdük. 
'rinde çalr§mak isllyen bir yilksok mclt ten sonra şu karan verdim: 
tep talebe1ıl, 1{ln her mesullyetlnl kn. • 
bul eder ve ketalct verebilir. 'A.N.• "Rokfeller" in pctroldekt mu_ 
remzi.ne. vaffakıyetini ben tütün işle. 

• H yaşında orta ikl)1 tamnmlarnıv de gösterereğim .• 
rlya-ıiyesl kuvvetli bir genç tatilde Hakikaten Mister Dük Ameri. 
çalışmak ist~mektedlr. {Sckrcterı kanın tütün kralı olmakta ge. 
rem.ı:ıne muracaat. clkmcdi. Tac:avvurlarmt kuvve. 

• Yıı.ş 15. talı.sil ortay yedi. Tahsi1i-
\e mu~..ı•asıp bir 1§ aramaktadıT. KU. den fiile ı rkardı. Rakipleri bir 
çilkpazıır Hacıknuın tnvanlı ı:etme ao- olarak kendisini tütün krallığın. 
kak 6 L(ltfl Bayrıya mllracaat. dan indirmeğe ç.alıştılar. Grup 

• Yaş 20. ll!ı" d::ılmza kadar oku.. ' halinde Dük'e müracaat ettiler. 
mu, oıındl sıhhnt okulw!da 2 inci ıır. Diik şu cevabı verdi. "&n si. 
nı!ta bl: g nç tatil zamanında çalı§n . l h "e~·Ie uı'P-T""'ştıg-ım ""ibi 

. k d A H v zın c er ., J 0 -"' ~ lıileceğf bır !§ nı .. ma ta rr. l · · · . . d d ~ 
atı rcnızlne mi.ırncaat. hem ıçerıde hem ışan a ugra.. 

• 17 ya,,ındn blr uee mezunu ı~ a- ı:acağrm.,. 
rnmaktaJır. tBcşcrgil) ttmzine mt•
racaat. 

Müteferrik 
• Möbleli kUçUk 1'1r yer aranıyor: 

Möblt!:l bir oda ve bir holoen 11>nret 
mUstah-U kUı;tıı· bir P.V veya aparttrM
nı olanlann k!ra mlktarllc tBUrhan) 
rcm:ı:ınc sUratıe bllr\irnv•lel"t, 

• Portatif yn:ıı makincııı aranı-

.Dediğini yapan adamın bu ce. 
\'abı kal"§ısmda ittifak derhal 
bozularak hissedarların çoğı.ı o. 
nunla birleştiler. Ve Mister Dük 
uzun zaman tütiin kralı oldu • 

Sonra su kuvvetlerini işletme •. i 
nin daha karlı olduğunu gördü ı 

ve bütün çahşmalannı bu iş üre. 
rinde topla.dt. Ve su kralı ismiy_ 

Mesela: Kolliç üniversitecl.-'l'. 
adım ''Dük üniversitem'" ne 9-" 
vi.rtmek için kırk milyoo Ut' 
vermiştir. 

Diğer milyonlar hastaııanel,r 
ve yetim mektepleri yap~ 
sari' edilmiştir. t 

Kodak makinelerini icS 
eden (lstimenJ de hayata bir" 
mele çocuğu olarak başlamış "' 
hiç mektep görmemiştir. J3lt 
zamanlarında fotoğraf çrlıkla 111• 
raşmağı adet ed!nmiş ve~ 
zından arttırdığı dolarlari~ ırı; 
kinele:r, plakalar alınış, ruha~ 
günün birinde yeni bir nevi fO• 

toğraf plfı.kı icada muv:ıff~ 
olmuş ve Kodak makinesi S3' 
yesinde de rengin oımuştlll'· 
Zenginliği aon hadde vard~ 
kani olduktan sonra k~ 
tarını dağıtın~~ başlamıştır. 

"Bu parayı ben çalışıp k~ 
dım. Yani halktan topladnn. ~ 
bunu halk namına idareye bl 
vekilden başka bir şey değili9 
öldükten &0nra tantdığıın ve t>' 
nrmadığım kimselerin serve~ 
paylaşmalarına tahammül ~ 
mem. Paramın insanlann ~ 
ki ihtiyaçları için sarfedüdiP 
ölmeden evvel görmeliyim ... 

Bir vakitler hangi hayır ın\iP 
sesesi ihtiyaç halinde olursa "' 
raya Smen isminde birinin yff· 
drm ettiği görüldüğü halde 1ı! 
kimse bu isimde bir miJya-:ıC 
tannnadıkları jçin hayrete~ 
lcr. Sonradan Smen'in lst~~f 
olduğu anlaşılmıştır. Fot.Qğr .. 
kralının başlıca _!.eberıi.ılan etıı1' 
lardır: ~ 

Roçster üniversitesine 
4 

milyon dolar. Bu üniversi~ 
kızlara mahsus muayeneh~5 
ne 5,000.000 dolar.. Mühe 1'°' 
mektebine 30,000,000 dolar. 
dak makinesi fabıika ve n~~ 
scselerine 20.000,000 dolı:u• 6 
malzeme, musiki mektcbioC 

milyon dolar. Merkez h~~ 
nesine 1 milyon dolar ~~ 
isimli fen müessesesine il' 

milyon dolar ve i:;tatictik tetl'ıe
katt için de 6 milyon d2ıar 
berru etmistir. 

Amerikalıların milyarlatJ " 
şan bu tcberrulan karşısı~ 
akla Dr. Ziyanın üniv~te) 
bıraktığı bir milyon g1eiyor. rJ· 

Bizde milyoner .?..enginler. -o
kadardır kat'i surette bilı:1~ıı 
ruz ma, herhalde s~ı"\·ctill # 
mühim bir kısmını hayır Jll~ 
seselerine ve ilim ocakl~ 
bırakacakların pek çok oldUö )CI 

inanmayoruz. Temrıııi edclit'tl. ~ 
bütün zenginlerimiz Dr. zı> 
misalini takip etsinler- ..../ 

SATILIK KOŞK 
t 

Göztee civarında ırüne!i tııff 
nıehtap, i~inde dolaşır. ad~,.rill 
nazır her mevsimde ılık ıı<-' rt 

havası, güzel bir ormanı andıt~, 
ve iş bah~esi 80 kadar must~~ f 
Avrupa ~amlariyle 100 ıca;~. 
kestane, ve c;ınar 3z kad3r :rıı~ 
nevvi akasya ve ıhlamur, ~ 

kadar gül vP. müstesna JrtE';;r 
ağac;lariyle süslenen iç bah!:C rl' 
mevsimde yemye.5il ve b:ıJı~rf~ 
avrıca bir plan dahilinde C1 

bahccsi. ;-j) 

* 17 ynşmd!ı kimsesiz bir 11&- tali?_ 
bes: tıı aramnktadrr. (Çalt§kan) rem. 
zlne. 

yor - :ı.tersedea veya Erll(8. markalı 
portah !, az lcullanılmış ttırkçe klliv. 
yell hlr yazı mnklncs1 aranmaktadır. 
fiy .tl!l'"lill bir mektupla (R.) reınzino 

blldir:nt. •rf. 

2 - Köşkün dış bahçeleri S ,. 
kndar en iyi her cins me)""' eıı 

le de milvonlar kazandı. v 1500 k~k ,.,.ı. . . vuerd . • .. cd .. b" gacı, ·o '.:iV" ıyı ne 11 ıı, 
Mister Dül<, sen e yuz ın Uzilm bağı, yüzme ve suJanı0 

* Ll.:ı .. G ten talobestyle lise 10 un. 
eu sı::ııfına knd.ır lllatamatlk) ve il. 
so il e l•ıı.dar co:trn!yıı dert1 verlr. 
Şıfn!l"n ve mektuplı'l ro1.lracıuıt: Kü. 
çükpaz:ır H cıkadın nıahnll"el 1'nvan. 
tıçeşrne soltağı 6 da Mehmet Bılyrı. 

• 1:5 yaşmllıı ortnmcktep mezunu 
bir gene h.,rtı .. ng l bir müessesede ~ 
anyor. (0. 496) remzine. 

Aldırınız! 
lira kazandığı zaman Nevyorkun ! vuzlan bol sulu Usisatlı kuY''

1

~ 
basit bir pansiyonunda kiraladığı rı akar suyu 30 inek alarıık ıı 

' ' . ~ 
Afllk•da rurnudan ,_,.,ıı oı- • küçük bir odada yatıp kalkmış ri ahırı avnca binC'k \"f' '·( ' 

ku ıh·ıılarııım.ın namıı.nna t=''"'" boğaıından bile kestiği para ile l hayvanla~ına ma1'sus vhırı ..• 
tnl"ktuplıırı tıınrcbanemızd~n bert:Un l"Crmaycsini çoğaltmıştı. Elli se. rajı, uşak evleri ve ve· •c; :-rr 
s:ıbl\ht3n öğloye ""dar ft, .• -.aat n 1 ne bu şe!dlde çalıştıktan sonra bulunan kö;;ık llCl'Z"tı. f.~·ıJJ ,t 
<1 n "°""' aldırm tarı rlm olunur. 1 •. .• • • • _ Gürüşmek iştıve11ıer '" 
(PAkl 37) (S. 3) CM. 13) rH. A.) gı.ın~n bınnde miiyonlan dağıL matbaası mildiirü. P h""' ~t cc 
rnurn:ı.n) (Tekyıldız 3) (Pembe zarf) • maga başlamıştu-. müracaat edebilirler. 
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BiLiYOR MUSUNUZ? t 
Kolonya suyu 106 
senede yapıldı? 

Kolonya suyu icad edileli tn
mam r sene oldu. Bunun mucidi 
bazılanna göre (Jan Piyer Fe • 
mini) dir. Bize göre (Jan Piyer 

Aşk. Istırap ve his romanı 
• 32. 

şık giyin~n k::dını sayılırdı . . Bu 11 11 o· z Yaşı 
ması "Jön prömiye"lerinin kralı 
idi. çiçeğe djkj)mişt. Ansızın göz kö - amir olduğu anlaşılan birisi 

Farina), 
(J. P. Farina) nın bu fönnüıü, 

için, yürek darlığına karşı kulla
nılıyordu. Bir birdak suya birkaç 
damLı. konularak isjlivordu. 

§el erinden iki damla yaş SJ7Jdı memnun bir tavırla haer verdi: 
Andrenin_kurlanna_o ~u~~ve • yavaş yava.~ yanakl.mndan ~. 

met göstenyordu. Kunkü ıçınde - Çeviriyoruz! ... 
,,...... ,J- .. ·- -~-____... 

-Baksmmıız. dedi. Böyle hare 
ket etmem için herhalde çok 

,.mıeklerinıte bulumcyon:Iu. Çok 
sinirliydi. Biç yoktan hiddetıeni. 
yor ve sert sözlerle herkesi ka.m.. 
çılar gibi konuşuyordu. 

bir §liphc, bir korku vardı. Kendi Bunu görünce Suzinin içi mnk. And . _ _ 
kalbine h8.kim olduğu halde, gc· ladı. Bir &keğin, ka.r§ısında ve re Mı~a agır nı:,'ll' başını 
çici de olsa böyle bir çılınnlıkla uğrunda ağladığını ömründe hiç kal~rdı: . Bırdenbire ~zlerinde 
hayatının slikunetine halel getir- görmemişti. Gerçi, kendisini mu_ behren ıkı damla yaş bıraz sonra 
fikrinde d_~ğildi. ~ vaziyet kar · hasara edenlerin birçoğınu kaç yanaklannda birer hat şeklinde 
şısında, boyle hır mukavemete defa 0 gülünç hareketleri yc..pm:ı· panJdayordu. 

1 

(J. f' . .t<·arina) ölül-ken oğlu Polo 
yanma çağırdı ve kolonya suyu
nun form{i}ünü anlattı. ~UVvetli sebepler mevcut bulun.. 

f \lgunu tahmin ebneniz ıazmı ge. 
~~i. Şimdilik Allaha JSD'l3l'ladık. 
Qır dCraki ziyaretimde sir.i daha 

alışkın olmayan Andre Mirna _ . . . _ ~' bulacağmu umanm. 
A: ~aneden çıktı. Kendi ken. 
~sına: 

Hareket gününün arifesinJe 
birdenbire değişti, yumua.dı. Ak_ 
şanı yemeğinden sonra babasına: 

- Yarın vapura gelmek niye. 
tinde mininiz? diye sordu. 

sinirlenmeye başladı. ga ıcbar etmıştı. Fakat boyle Suzi ha et i . . . 
., . . zevkli bır ahmaklıkla hayatında .. yr ~~de genledı. Bu 

Suzı yı Dovilde tanımı§tı. Ora· ilk def k l . d" gozyaşlan, kalbının aşk tellerini 

Pol çak fakir bir gençti. Uni • 
versileye devam ediyordu. aFkat 
ufak bir sermaye bulupta baba
snun keşfini halka tanrttırmaya 
muvaffak olamadı. 

O sıralarda. tanıdı~ bir aile 
nin kızına ~evdal ıidi. Bu SC'\'gİ_ 
ni de bir türlü itirafa cesaret e
demiyordu. Bir gece gibi oldu. A· 
nası. misafirler tcU\şa düştüler. 

l - Benim için kimse içten bir 
ecssür duymayacak, diyordu. 

da Andr b ld ı k .. a arşı aşıyor ve şım ı . . 
• e aş ro e oma uze· b k b" k d d _ . tıtretcn, genem hakiki ve derin 

re Rene Mervilin kumandası al· ~ a ır a ın °1 ugunu hısse - -il~kına inandıran, kuvvetli muka.· 

Attık bundan f$Uphem kalmadı ..• 
Saatlerce zihniınde hep bu 

dUşunceyle dolaştı: 

Raif hararetle: 
- Tabii oğlum, dedi. Hep ge_ 

leceğiz, öyle değil mi Leyla? 
l~l! fısıldar gibi tnukabele 

tında bir flim revrilmekte idi dıyordu. işte bu suretle en tatlı tin" k k k ... "" · b" . veme ı ırara endısını saade _ 
Andrenin gözleri tesadüfen, fil. ır zevk raşcsıyle o gence kuca · 
min çevrilmesini seyceden halk ğını açmış oldu.. tde -~ı av~şt~ran y~şları~ tıpkısı 

.. . . .. egı mıydi? Makınelenn mono 
kutlesının on sırasında duran Su· • • • ton gu·· ··ıt .. ·· d ea· • 

Pol. derhal cebinden bir küçük 
şişe çıkardı, Kmn yüzüne el _ 
terine sürdü. - Beru seven kimse yok. u. 

~ca bir 7.aJD3D için terkedip 
gı~ memlekette a.ynlıvmı 
~Yisiyle samimiyetle bir an. 
k°:- olsun bir teessüre kapılacak 

etti: D d .. ·· tU B k 1 ru usu evam ıyordu. zı eroza uşmuş . a ış an . _ 
karşılaştığı esnada Suzi gözle . Ertesi gün uyamr uyanmaz ilk An<lre Miı:ıa hAla aglryordu. N'i. 

-Piyasada bulamassmız. Bu 
babamrn keşfidir· Bende de yal -
nız bu ~işe kalmıştır. 

- Ta.bit geleceğiz. 
Faruk devam etti: rini başka tarafa çevirdi. Buna düşüncesi şu oldu: hayet yennden kalktr: aym za. 

çok canı sıkılan Mirma. onu boş Hakikaten bir erkek, kendisi için ~a.nd~.:e~diU:raftan tebrik ses. 
yere bütün gün aradı. Yalnız ak· ağlamıştı. Bu cümleyi tekrarla _ en yu se · 

ll'rıse bulunmayacak. 
a Birden aklına birahanedeki 
. Utn kızı. annesine karşı şüphe .. 

sın· 
d ırı doğmasına sebep olan ka.. 

- Karadeniz ~I yapan 
vapur yann saat onda hareket 
edecek. Gelmek isterseniz sa.at 
dokuzda vapurda. bulunmalrsı • 
nrz. Ben eşyamı evvelden götür. 
mUş olmak ve y~rleşmek için 
geceyi vapurda geçirmek niye. 
tindeyim. 

§3.m üstü klüptc görebildi. Bir dıkça manası da o nisbette es . - Hayret vallahi! İsmarlanıa 
arkadaşı vasrtasile kendisile ta.. rarengiz görüyordu .. Ah!. Ken- &.ğlayabilen yegane adam sizst 
nışmağa muvaffak olunca, bey · disine bir zevk ufku açan bu njz! Ne teessür! Ne his inceliğil 
hude yere gizlemiye çalıştığı bir erkeği nekndar sevecekti.! Büyük bir sanattır bu, doğrusu! 

Mecti~~ bulunan kadınlar bu _ 
nunla alakadar oldular ve Potu 
niçin bunu yapıp ~tınıyorsunuz 
diYe tazvik ettiler. 

Pol bÜnu sermave meselesi ol
duüunu mahcubane söylerken Pa. 
risli madam bir an düşUndü ve: 

-Pari~e 2'Cliniz. dedi. Sizi bir 
lavantacr ile tanıştıravm, Sözüme 
itirnad ediniz. Sizi zengin ediniz. 

•n geldi. Bu kadm hakkında 
~Yri ihtiyari bir kin beslediği 
f:lhetıe evvela tereddüt etti. Son_ 
~"nede olsa haklıydı!" diye 
<luşunerek onu görmeğe karar 
\'erdi. 

h llirahane o gün pek kalaba.. 
~ ve bizzat patron bile ma.sa... 
eti lllasaya dolaşarak hizmet e. 

l'ordu. ~aha yakın bir ma. 
~~a Y\!r bulan Faruk kmn ken_ 

ıJti tanıyıp hemen yarana ko. 
t~ Uınidiyle bir müddet 
~lecıi. Fakat kız teliışla gidip 
lı 'Yor, onun mevcudiyetinden 
~abertfar bile görürunüyordu. 

1~ay-et masaya ''Ul'al"ak çağır. 
ltıa~a rnecbur oldu. Kız geldi. 

- Ne emredersiniz efendim? 
Zıhni diğer mlişteril""rln sipa.. 

~lerı.yıe meşgul, ~nda.ki_ 
llır, Ytizüne bile bakmryordu. 
~k: 

, ~ O!dumu ya? dedi. İnsan 
kı ahbaplarını böyle mi kar. 

'!'llaı-? Bir bonjur oı~ıın )Ok mu? 

Rurn kızı ancak bu ikazdan 
eonra ooa bakıp fanıdı. Acele 
aeeıc: 

b "":.Siz misiniz? dedi. Pardon 
~un hiç vaktim yok. Bira mı 
'Yorsunuz? 
.._ Evet, bira ... 

ı;.. l{tz birayı getirdiği zaman 
Clııık devam etti : 
~ - Sana Allaha ısmarladrk de. 
~~e geldim. Gidiyorum da ... 
lvıuhatabı liı.kaydane: 

- Ya? dedi. 
- Efganistana gidiyonım. 
- Gtiı;el bir yerdir herhalde! 

ita \r~ vecap b'>..klemeksizin, ba~. 
t~ bir kelime ilavesine de lüzum 
0tnıeden diğel' masalara gitti. 

• • • 
"il li'arıııı: bu Mdiseden sonn 
t~erce ailesinden müm.kiln mer 

Uzak yaşadL Ancak akşam 

Riistem yemekten eonra. 
~trıca · ı ı ~ sıy e miiştcrek karar ar 

rı bahsederek~ 
'e .._ Senin söylediklerini Do· 
ti. 'll beye anlattnn. Tensip et-

ti! ?edi. Önüne bakarak . su8"' 

~tta: 
~ .._ O halde hemen bir gece 
rı ıranlığında baskın hazırlıkla• 
~i:ıapılsm ... Bu işi geciktirme• 

er. 
f)· 

1Yc mmldandı. 
~listemin sabn tükenmİ!lltİ. 
Basını seviglisine çevirdi: 

1\ .._ Doağn bey bu işe beni 
,.~ur etti, Marta 1 Baskmı 
·tnen bu gece yapacağız. 

'trrı~arta bunu duyunca yıld~ 
ı:f() a beyninden vurulmu~ 
aıııtldü .. . Sersemledi... Gözleri 
°'4illldı: 

~i\h.._ Bilsevdim, sana bundan 
&etmezdim, Rüstem! Bu, 

Babası atildı : 
- Aklıma mükemmel bir fikir 

geldi çocuklar. Faruku uğurla_ 
yınca vapur kalkmadan evvel biz 
hemen bir otomobile atlar ve 
Büyükde.reye geliriz. Bizim san. 
dalı da evvelden hazırlatınz. He. 
men sandala egçip Faruku ge_ 
mi Boğaziçinden g~ken de u. 
ğurlarrz. Fikrim güzel mi 
Leyla? 

- Çok güreli 

Farı.ık o akşam. yemek ~ik. 
ten sonra, erkenden vapura gi. 
derek kaına.rasmdaki bir tabut 
gibi daracık yat.ağma uzandı. Bu 
vaziyette gözleri açık uzun 
mUddet kalarak. iki ardanbcri 
başından geçenleri düşündü. 

Iztırap çeke çeke ve başkala. 
nna ıztırap vere vere mütecaviz 
ve kinci acısr, körleşen bir bıçak 
gibi yoru1mu.5tu. Artık kimseye 

ı·arşı düşmanlık duymuyordu; 
~ • :;ca.Oelc etmekten, nefret et. 
m .ıctenı ı.:tırap çekmekten, her 
şeyden o kadar yorgundu. Unut. 

mak ve kendisnı hayatın cereya_ 
nma bıralanaktan başka bir şey 
düşünmemek tstiyordu. Kalbinde 
o zamana kadar kendisine pek 
eziyet çektirmiş olan yarasından 
simdi. kapanmakta olan yara]a._ 
nn ara srra mnklamalanna ben_ 
?.iyen bir er duymaktaydı. 

Derin bir uyku ile ~}'İ ge. 
çirdi ve gemideki gürültüler. 
le uyandı. 

Güvertede dolaş:mağa çrktı. 
Döndüğü zaman annesini, baba_ 
smı , kardeşini ve Şükranı kam~ 
rada kendisini bekl"rken buldu. 

(Dcva.mt var) 

tehlikeli bir iştir. Gidip dön
memek de vardrr. Ufak bir 
muvaff?kiv,.tsi7:1ik veya ted
hirsizlik, baskına gid~cekleri 
felnlt~te sürüklivebiHr. Ben se
ni katiyen bırakmak istemem. 
Beni dü~ünmüyor musun? 
Yarınki saadetimizi nasıl bu
günden çiğneyip geçmek isti
yorsun> Kendine acnnıyor
san, bana da mı merhamet et
mivorsun > 

Rüstem ciddi bir tavırla 
sordu: 

- Bu fikri bana verirken. 
baskmda hiç bir tehlike yoktur 
diyen sen değil miydin} Şim
d" neden bu işi tehlikeli görü
yonun> 

- Evet, bu fikri ortaya a• 
tarken • bir t~hbüs yapılsın 
diye - tehlikeli taraflannı deş
memiştim. Dütündüğüm bir 
nokta vardı: Gidenler muvaf
fak l"lurlarsa, kale içine kolay 

heyecanla, yanında bulunmaktan • . . Bravo! ... 
duyduğu memnuniyeti izhar et Neden o kadar çabuk gıtmış· . 
ti B. h fta ""dd tJ S . .. d ti? Yanında kalsaydı, üzerine Andre Mırna bu kompliman . ır a mu e · e uzı, gun e d 
yirmi defa Andre ile karsılasıyor eğilip yüziinde o kıymetli göz • algalannı mutlak bir sukunetlc 
mantık ve ihtirasının a;m "' a~ ~şlarının izini arayacaktı! Fakat karşılıyor:ı~· ~attiı signrasım 

. . - şımdt uzaktı. <>nu ancak akşama yakmış gillumsuyordu!. 
tesırlen altında çırpınıyordu. Ken d - ·· b·ı kt" B dü ·· . . . . • ogru gore ı ece ı. u şunce B .. 
dısınden katıyeUe emın olmadıgı· .1 "tt"k b 1 rd unu uzerine , birkaç damla 
_ d sek:-+ • •• F dd ı e gı ı çe sa ırsız anıyo u. go··zy d k d 
gın an u..•ncı gun orc ca e . aşını ora a ne a ar kıymet 
sinde ki malikanesine dönmiy" "' • • H olduğunu taktir eden Suzi De-
mecbur oldu. Yanm saat sonra Juanvıl roz sessizce o muhitten uzaklat-ıtı . 

Kadın Andre Mirnanın bir kA.· Stüdyosunda bulunuyordu. Pro . 
dına ka~ı Jakayd kalmadığım jcktörl?rl~ aydınlanmış geniş bir 
belli ettiği andan, onun bu ter . hole gırdı. Burada kollan sıvalı 
cihi karşısında hakiki bir saade!. gömlekler giymL'.j birçok kim . 
ve gurur hissettiği ana kadar _5 selcr gidip geliyordu. 

dakikadan fazla bir za _n geçe- Beklemcdği bu müthiş patır 
ceğini tasavvur etmemişti. dı karşısında Suzi şaşkın bir 
Şimdi de, karşısında yastıklar· hal~e durakladı. Anclre acaba n <?

arasınaa Jfanapeye uzanmış o rede idi? :Yşte, kalabalık arasın. 
lan Suzinin devamlı bir tebessUm d • etrafını saranlRr gibi elle..>il._• 
le kendisini reddererek ağların- birtalam işaretler yaparak ba 
dan sıynlıp kaçtığını hissdiyor ve ğıra bağıra konuşuyor. Anlaşı 

onbeş günden beri bir türlü lan çevrilecek snhne hakkında 
halledemediği bu muammanın miinakaşa. cdivorlar. Biraz sonrü 
iç yüzünü anlamıya çalışıyordu. Andre .Mirnan~n gür sesi aksettı. 

Kelimeler dudaklarından miiş· Nihayet kendisine tevdi edilmek 
külntla çıkıyor, hareketlerinde istenen rolü kabul ediyordu. 
bir acemilik seziliyordu. 

Bunu müteakp derin bir ses • 
sizlik yayıldı. Sonra projektör * * • 

Bir aralık Suzinin tebessümü· karbonlannın çatırdısı duyuldu 
görmemek için başını çevirip tc ve derhal bütUn kalabalık "Jön_ 
aynada yüzünU göriincc kendi prörniye" kralını seyretmek üze. 
hesabına utandı.. ze bir kenara çekildi. O. bir bu . 

Art k h k t . ıı:- duarı tenısil eden gayet şık bir 
ı are e e gcçmesı u..ı.oıtn- • 

Ersats 
Ta.>ıi bu kelime} i ilk dela ola.. 

rak ;şitmiyorsunuz. 1939 harbinin 
yadigan olan bu söz Alrnanyacla 
doğdu. Dünyanın her tarafına ya 
,yıldı. bütün lisanlara yerleşti. 

Bella i;;iıt.memişsinizdir diye ma. 
nasını da işaret edeyim. Ersatz 
un'i oıarak yapıımı, eşyaya takı. 

lan bir isimdir. Meseli ne bile,·im 
samandan cam yapılırsa bu ş~kıl. 
de yapılmış cama Ersatz cam di. 
yorlar-

Asmnızda Ersatz eşya alıp yü. 
rüdü. Bilha.<>sa bu seneki Laypzig 
sergisinde neler teşhir olundu biIL 
yormusunuz ?. Balık derisinden 
kravatmr. Morina derisinden eldi 
\'enl~r öküz midesinden yapılmı~ 
el çantalan. 

dı. Yerinden kalkıp küçük bu . sahnede bır kanapenin kena • 
rına t di kl · · d" ı F'rankfuhter Zaytung gazele.-1i 

duarda kati kararını vermeğe . 0 urm~ş: . :Se erını ız c patates kabuk1anndan yapılmış 
hazırlanıyormuş gibi bir asam nne, çcncsını ıkı <'ine dayamıı:: .. b~r ~ağıt Ü7.erinde basılmış re_ 
bir yukan dolaştıktan SC:m:'a b~ı~ı hafifçe. il~ri~e i~ia •. göz .. 1 !':ımlı fevkalade bir nüsha ~ıkar. 
gidip kanepenin kenarına olur . lcrını hnlıdakı çıçcge rlıkmış b:r mıştır. 
du. halde sessiz ve hareketsiz durdn. Yukarıkı satırları bir ı. can ız 

Suzi göZ:t:rile onu takip edi - Bu vaziyette birkaç dakika mecmuasından tercüme ettik. Bu 
yor ,tebessümü de yavaş yavaş geçti. Suzi şiddetli kalp çarpı:-ı· mecmua bu ma!Uınatı veren yazı. 
sönüyordu. "Jön prömiye" kralı· tılan ve derin heyecan ile, kendi_ . ını ~u suretle bitiriyor : 
rım dizleri üzerine, çenesi dP avur· sini bile usandıran bir dikkatle c 
larma dayalı. bası hafif öne eğil- garip manzarayı seyr ediyordıı. 
mi§, gözleri yerde , halıdaki bir Nihayet kollan sı\•alı erkeklerden 

;yazan: lskender F. SERTELLi 
• 31. 

ca erzak getireceklerdi. açlık 
sefaletten kurtulacak, muzta• 
riplerin iniltisi dinecekti. Fakat 
işmdi, bu teşebhiisün menfi ta• 
raflarını da düşünüyorum: 
Mesel5. gidecek adamlar bas· 
kın yapmağa muvaffak ola· 
mazlarsa, eğer düşman uyanık 
bulunuyorsa, hepsi birden a• 
yaklanmca, baskına gidenleri 
hir hamlede boğarlar. Görüyor 
sun ki, etrafımızda karargah 
kuran düşman odu1an dört cep 
hemizde de kuvvetlidir. 

- Biz bir kere hu iş~ karar 

verdik, Marta! Arttk karanmrz 
dan geri dönemeyiz .. 

- Demek ki, ne bahasına 
olursa olsun, gideceksin öyle 
mi? 

- Evet.. 
de hu gece, 
müfreze ile. 

gideceğim. Hem 
kırk kişilik bir 

Marta, Rüstemin kollarına 
sarıldı: 

- Bu işe sen atılma, Rüs" 
tem ! Sen amcana laznnsın 1 
Eğer bu gece geri dönmez
sen, Doğan bey sağ kolunu 
kaybetmiş olur. Niğbolu halkı 

••N: olurdu, bir tıayır sahabi 
çrksa da eski gazetelerden pata. 
tes yapabilee!.,. 

büsoütün ümitsizliğe düşer. 
- Bırak beni, Marta 1 kor

kak kediler gibi burada sinip 
kalamam. Söz verdim... bu 
egce kırk kişi ölıneğe and içti 
ler ... Beni bekliyorlar. Onlar
la beraber kaleden çıkmağa 
mecburum. 

Marta oçk yalvardı ... 
Ayaklarına kapandı ..• 
Ağladı ... 
Ve arkasmdan: 
- Sana acıyorum, Rüs-

tem .. gitme l 
Diye haykırdı 
Rt.istem Doğan beye söz 

venni V'! hazırlık vapmışb. 
Geri döneme7di . 

Mademki bu fikri Doğan 
beye veren kendisiydi... nasrl 
geri dönebilir, nasıl: ben git
mem .. diyebilirdi) 

GECE KARANLIK 
BASINCA. .. 

Doğan beyin "'Serdengeçti-

Pot birçok tereddutten sonra 
aPri ;e gitti. K~riın sözünü tuttu. 
Kendisini büyük bir lavanta 
fabrikas1nm c;ahibine tavsiye et • 
ti. 

Az zaman sonra büyük bir rağ • 
bet gördü. Fakir delikanlı zenJ!in 
oldu. ~cv<liği kızla evlendi. 

Vıtamrn ve meyva suyu 
Nevyorkun her hangi bir lo· 

kantasmda, kahvehanesinde 1s 
tediğiniz her hangi bir mey\rn· 
nın Usaresini bulabilirsinz. 

Taze mcyvalann sulan sıhha
te pek faideliclir. Viicudu teml1 .. 
ler ve mUlnyimleştirir. 

Mevya suyu, en çok karaci 
ğerlerinden miiztarip hastalarıı 

tavsiye ediliyor. 
Bu sular, cilde tazelik verir 

taravetini arttınr, me;"\•a sula . 
rı, yemeklerden yanm veya b i .. 
saat evvel içilir. 

Üzüm suyu - Vitamini bol . 
dur Mafsal ağnlanna ~1 
iyidir. 

Çilek suyu - Romatizmadan 
muhafaza eder . Vi.icuda kuvvet 
verir. 

Kiraz suyu - Mafsal ağnla -
na, §işmanlığa ve kaba kBl'§l d~
vadır. 

Yabani menin otu - Suyu ha· 
zımlıdır. Serinlik, ferahlık verir. 

Ananas suyu - Şekeri çoktur. 
Mesane hastalıklarına karşı kut
ln nılır. 

Elma suyu - Citamini boldur 
Mide ve barsak hastalıklanna 
karşı çok iyi bir ilaç yerine geçer. 

~iyah frenk üzümü suyu - Ha. 
Frenk üzümü suyu - İştiha • 

yı açar. İdrarı çoğaltır. 
Domates suyu - Vitamini bol· 

dur. Dalına iciniz Kuvvetlenir 
siniz. 

Portakal suyu - Vitamin; 
Ağaç çileği suyu - ~ekeri ve 

boldur. 

ler,.i ayrılmıştı. Hepsı kırk kl· 
şiydilf"f. Rüstem bunlann ba· 
şmda bulunuyordu. 

Gecenin izfiri karanlığı etı ~· 
fı sarmıştı. 

Kf.Je icindc korkunc bir ses· 
sizlik va;dı. -

Rüstemin arkadaşlan zırhlı 
elbis::ler giyerek, bellerine pa
lalannı alarak kale kapısma 
inmış1erdi . 

Doğan bey, gece yansı Rüs 
tcmie konuşuyordu: 

- Arkadaşların hazırlandı 
Eğer müşkül bir vaizyete dü· 
eşrseniz, içlerinden biri sine· 
rek g,.)ip bana vaizyeti habeı 
vcr~in 

- Merak etmeyin, amca! 
Ben hiçbir azman mü,kü] bİJ 
vaziyete dü~ceğimi tahmin 
etmiyorum. 

( Deıxrrm •· 

• 
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1 
lstanbuı Levazım arnir.iğinden veriı;-ı 

narıci askeri Kıtaall ılAnıar. _I 
20.000 adet cağ torba.aı paza.rukla aatm t&luı&eaktır. İ:baleai •.6.9'1 çar. 

~amb& günU tıaat 15 te. Ankaradk lıUııl.V. 'Sa.tm&lına komiayonunda yapıla.. 

ca.ktrr T&bmin bedE.li 25.000 lira kaU teminau 3750 .Liradır. Taliplerin belli 
vakJtte komuıyoıu& gelmeleri (l46ll.4203) 

••• 
170.000 kilo eacl1!yagı almacaktn. Pazarlıkla ek.slltmeat 3.6.941 pe?Jembe 

gü..ntl sut 11 de Ankan.da Lv. ~rlitl aatm&lm& komisyonunda yapılaca.k
tır. İlk teminatı 12.575 liradır. Ta.Jipıerin beW vakitte komisyona gelmeleri. 

(2•65.4199) 
••• 

170Cı ton kuru ot c1.:TMca.ktır. Kapalı zarfla ekBlltmeal 17.6.941 aalJ günU 
saat 10 da JU!karada Lv, Amirliği Falmalma komllyonunda yapılacaktır. Talı 
min bedeli 106,250 lira ilk temin'itı 6562 Ura Ml kuruştur. Evaa.t ve şartname. 
8J komll!yoncla görllınr lateklileno kanuni vealkalarlle teklif mektuplarmı 
ihale saatlnder, b!r f!aat evvel komisyona venııeleri. C2•67.t201) 

•• il 

Göateri!ı>cek yerde lt,560 ıl:a • kuruşluk yol inŞ&aı kapalı zarfla eksilt.. 
mf'ytı konmuştur. 1t.sıut 9.6.941 puarteat gılnU saat 16 da İzmir Lv. Amir. 
Uğl satınalma koml&y ... r.unda yapııacakt.ır. lık teminatı 1243 liradır. Keşif 
ve ıartnamesı komiEyt.nc.a görü\ıl.r. Tallplerin ihale saatinden bir saat evvel 
kanuni vestkal&.-i'e telllif mektup.anm komlayona vermeleri. (2439.3996) 

• • • • 

100.000 kilo hlgtr l'l~ kapalı Zöı !la ekalltmeye konmuştur. İh&lesl 11.6.9'1 
ÇaJl&mba güDU aaat :i.5 te Gelioo.ua.a eski ,-.ıa.e- blııaaındakl aaker1 aatma.ı. 
ma koın.l5yonunda yapılacaktrr. Tctan ·U,000 lira Uk teminatı 3075 liradır. 
J'alipler!n kanımı vesıkalarlle f"kllt mektuplarını ihale aa.atindcn bir eaat 
evvel komisyona vermeıerl. (2C9-39'1) 

••• 
Ankara civarmda gösterilecek )erde 23.128 lira 40 kuruş ke§if bedeill 

yol ve Fod§deak tekrar pazarhkia y&pbrılacaktır. . lh&leaf ıs.6.941 perve~ 

be g1lnQ saat 10 da ADkarada M.M V. hava satmalma komisyonunda yapıla. 
caktır. KaU teıtılrıatr ~~1;9 lira 30 kuruştur. Şartname ve teferruatı 120 ku.. 
ruf& komlayroıdan almll'. Tallp•er'..ıı belli valdtte koml.ayona gelmeleri. 

V AKIT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gıızete basar. 
Tabiler namma dizi?i isleri alır. 

R 'A B B R - Aq&m poeW1 

Garp linyitleri itletmeainden: : 
MUf'!uesemiıJe müşteriler an·~·da Linyit kömllrtl eab§lan ha.klanda 

yapılmt~ olan mukavelelerden mütevellit bilcümle h&kla.rmuzı 1.6.9'1 tarı. 

hinde kurulan ve m~rktzi ~bulunan "TüRK:lYE KÖHÜR SATIŞ 
VE. TE\'Zt MllESSESESİ.,ne devrettiğimlzi ve mUgterilerimlze k&rfl olan 
vecioclerimizi de v:ı mUeaaeaenlD tamamen tekabbUl eyleditl UA.n olunur. 

'(3005 ('2159) 

~reğl; kömürleri isi etmesinden: 
Mile1111esemizle nıUşteTiler ~'"aanı6a T&§ kömllrtl, kokkömllrtl, briket ve 

taıı maddelerir.tn sa.t:,ıJ&n hakkmrlz. yapıt~ otan mukavelelerden mUteveı. 
Ut bilc:imle baklarımızı 1.6.941 !a.rihinde kunıla.n ve merkezi Ank&rada bulu
nan WJt'RKll'E Kô"1ffi SATIŞ \'"E TE\'Zt MÜESSESESl,,ne devrettifl
ı:nlzi ve müşterilerimize karşı cln.n vecibelerim.izl de bu mUesaeeentn tama. 
men tekabbUl ey~diğt ııa.n olunur. CS004) ('258) 

Etibank Mahrukat Bürosundan 
MUel!aesemizle mUşt.erller aı"t..'!ıDda yapılmış olan muka.velelerden mUte. 

veıut bUcbınle baklarımızı 1.6.941 tarihlnde kurulan ve merkezi Ankara.da 
bulunan ''TUrklye l:ômUr satış ve ':~vzl mü'!311ese11i .. ne devrettiğimiz! ve mtış. 
terilerlınize karşı olan ''ecibeler!miZt de bu mileaeaeıılD tamamen tekabbül 
j'lcd!ği illn olunur. ı a006) ( 426ıl) 

Otel yapılmaya eıverişlı 
kırahk bina 

Ankara caddeMıılı. ru: n.uteber yerladc fevkalide oazaretli 
\'adar ve aydınlık blr blnn kiralddır. 

Vakit gazetcAl idarehanesine mti.racaat. 
~,. 

2 H A Z 1 R A N - 1941 

Dalda, De•lsde, &er Trade 

_Q.,vi!! D~'Jlil'.l~"!~ ,ı.~nıari~1 Aç kalmaz işinden olmazsıt1 
Jtletme. Umum, idares1...JIAnlan ı Tavuk ve et suyu ne mamuı bir adet 

Muhammen bed~ll S0030 (otu~ DlD otuz) lira olan takriben 462 m3 ~ 
şe dilme ve kalas 17.6.941 ll&J.t gttrll aıı.at 15.80 da kapalı zarf uaulQ Ue An. 
kan.da idare btnaamda aatm aluıacaktır. 

Bu ip girmek tati.venlerin' 22r2.2& (iki bin ild yüz elli iki lira yirmi bet 
kuru§) ltrn!ık muvakkat teminat De kanunun tayin ett!fi vulkalan ?e tek. 
ltflerinl aynı gUn saat !,,30 a ltadar kom.iaycm rel!!liğine verm.elert .ıAzımdır. 

Şartnameler 1!50 kuruf& Anka .. &, lzmir, Haydarpqa ve E•ld,ehlr vn
nelertnde ııatıtma.ktadır. ( 4236) 

ÇAPAMARKA 
Hububat komprirnesile 24 saatlik kalorinizi temin *l'Siniz. 

Büytik bakkaliye mağazalarında vardır. 

Kiralık, garaj, antrepo, 
fabrika olabilecek BOGAZiCi VAPURLARININ YAZ TARiFESi 

Tftphane J01ca 88lırıaa 1aupmd.a 
ç6pıtık oepne .,kalı b9fmda (340) 

mmabbe.Jl bir pn.j, fallrtlra .. a. 
t.repo ola.bilir. Bofbır kln.l'a .... _ 
cek. Yanmclwk1 taftlrotı ~ .. 
fend119 111ftraeaat. 

-

. ıl~ E~ü~;.~·· ., 
' ... ' " 
2.6.1941 

J ı.u TtlrldUm' 
1144~ 

11..00 Kanpll 
procnm 

J&. U '1'ltrk8ler 
Jl.IO Kanpll 

procnm 
&ell".m...... 

tıllmllll 
.. IJllll ... ..,.. ............ -
-- Alllıal ~ 

ı9..Je.,... 

19.4.IS ~ 
~u RadJ9 ...... 
•• llattum 

Tlrk191l 
(0.-) 

llM Mzw'ellıet ....... 
n.ıo Solo 

... lala 
'1.tıS llOflıel 
a.a s.ıcım 

•lı rt. 
22.SO Ajlıns 
JS.44 Ond'ıal 

.................. 
Çomk Beldml 

Ahmet Akkoyunlu 
Tablm Taffmhane Palu No. t 

Paardllll -- .......... u 
ten _.,., Telefon &em 

KÖ~•"ODE!i; 

~ 
Ortakö1e 
Beylerbeyine 
Çeagelköye 
~eye 
Arnavattdiye 
Vuılköye 
Bebeğe 
Kaqdflllye 
Kl!;itk Plija 
Anadolahhara 
BumeD.lılsan 
Emirglna 
Kanhcaya 
istin yeye 
Çabakhı,a 
Yenfköye 
Paphe.hçeye 
Beykoza 
TarabJaya 
IUİ'eçbarnuna 
B8yitkdereye 
Sanyere 
Yenhnaballeye 
8titl8ceye 
Rumellkavağma 
Aııadolukavağma 
Altmkuma 

Pazarrfan başka günler için köprüden iskelelere 
S.D. 8.D. 8.D. 8.D. 8.D. 8.D, 8.D. 8.D. 8.D. 8.D. 8.D. 8.D, 8.D. 8.D. S.D. S.D. S.D. S,D. S.D. S.D. S.D. S.D S.D S.I> 

6,15 7,00 7,20 8,00 9,30 11,00 U,20 13,30 1',4015,0018,0516,10 17,20 17,30 18,25 18,40 19,15 19,45 19,50 21,10 21,15 
}ı; 10~ ~~ ~~ ,50 "·v.ıcı .... e,'5 ı_~q_o l9..~ u.,10 u,'5 u,ao .ıs,05.13,30 u,25 16,1516,.:ıo 16,.f.5 11,15 11,so ıs,oo 18,15 ıs,50 ı9J< 

1:1,~ 2 •"° ~ı,.w 22,uu 23,25 .24,15 • .. • • _ ~ ...,.. .. 
6,15 T,30 a,oo ~.ıo w.oo 10.00 ıt,45 11~ l't,Wie-,mr it,t.trr;28 ~.ıs ıı,so 19,10 19.43 20,30 21,1s 22.QO 23,25 24,t& 
7,00 9,30 11,00 13,00 14,40 16,10 17,30 17,55 18,40 19,15 19,50 21,10 . 
6,15 7,20 7,30 8,00 9,1010,00 10,3011,45 12,30 13,30 14,25 16,00 16,45 17,25 18.15 19,10 19.45 20,30 21,15 22,00 23 25 24 ,1~ 
6,15 7,20 7,30 8,00 9,10 10,00 10,30 11,4tS 12,30 13,30 14,25 16,00 16,45 17,25 18.15 19,10 19,45 20,30 21,15 22,00 23,25 24,15 

6,15 
7,20 
7,00 
6,15 
8,50 
6,15 
6,15 
7,00 
6,15 
6,15 
6,15 
6,15 
6,15 
6,15 
6,15 
7,00 
6,15 
6,15 
6,15 

7,00 7,20 8,M 8,50 9,10 11,00 13,00 14,40 16,10 17,3017,55 17,55 18,40 19,15 19,50 21,10 
8,00 8,50 9,10 10,00 10,30 12,30 13,30 14:,25 16,05 17,25 11,55 18,15 18 4-0 19 45 20 30 2115 22 00 24,15 
1,20 8,oo 8,05 8,40 9,30 9,4510,0011,00 12,30 13,30 14,25· 14,40 16'.10 11:30 11:55 18:40 ı9,15 19,50 21.15 
7,30 8,00 9,10 9,30 10,30 11,00 12,30 13,00 15,30 15,00 16,05 17,30 18,40 19,45 21,10 2415 
9,30 10,30 11,00 11,30 12,30 13,00 14,40 1ıs,oo 16,05 16,10 11,30 17,55 18.40 19,15 19,45 
7,30 9,1010,30 11,00 12,30 13,00 15,00 16,05 17,30 17,30 18,40 19,45 21,10 24,15 
7,00 8,00 8,40 8,40 8,50 9,45 11,00·13,30 14,40 16,10 16,40 17,20 17,55 18,25 19.15 19,56 21,15 24,15 
8,00 8,50 9,45 11,00 13,30 14,40 17,20 18,25 19,50 21,15 24,15 
7,30 9,10 11,0013,oo1ıs,oo 16,oıs 11,30 18,50 19,45 21,10 24,15 
7,00 8,00 8,50 9,45 10,00 13,30 14,40 16,40 17,20 17,20 li,25 19,50 21,15 2~15 
7,30 9,1011,00 12,30 15,00 16,05 17,30 18,45 19,45 21,10 
7,00 7,30 8,00 8,50 9,45 11,00 11,30 13,30 14,40 16,05 16,40 17,20 17,30 17,40 18.25 18 40 18,45 19,50 21,15 24,15 
7,30 9,1011,00 13,00 15,00 16,05 17,30 18,40 19,45 21,10 24,15 
7,30 8,00 9,10 9,4511,00 12,30 14,40 15,00 16,05 17,20 17,30 18,25 18,40 19,45 21,10 24,15 
7,00 8,00 9,4511,0011,30 13,30 15,00 16,10 17,40 18,45 19,50 21,15 
8,00 9,45 11,30 13,30 15,00 16,40 17,40 18,45 19,50 21,15 
7,00 8,00 9,45 11,30 13,00 13,30 15,00 16,40 17,40 18,45 19.5'1 21,15 24,15 
7,00 8,00 9,4511,30 13,00 13,3015,00 16,40 17,40 18,45 19,50 21,15 24,15 
7,00 8,00 9,45 11,30 13,00 13,30 15,00 16,40 17,40 18,45 19,50 21,15 

7,00 8,00 9,45 11,30 13,30 1?5,00 16,40 17,55 18,45 19,50 21,15 24,1!'i 
1.00 8,oo 9,45 11,30 13,30 1ıs,oo 16,40 11,s:s 18,45 10,50 21,15 24,15 

1-24,15 ~eferl yalnn: comar test gilntl akpmlan yapdacalıtır. 
2 - 13,00 seferi cumarte81 gtlnleri ıs dnlka IOlll'a yaprlacak fır. 
S - 6,15 RumeU postMt 16 hazirandan itibaren yapılacaktır. 

. 
tohusamn odas:mda. deibşet 

büküm sürllyardu. KmkmU§ ka. 
dmla.r çocuğun etraf mı armış. 
lardı. Doğan çocuğun erkek ohı. 
fWlWl ve tahtın üciincü neali be.. 
kmımdan da verasetin temin e. 
dilmit balUlqllnU!l Bertin.deki 
veliaht sa.rayında yarattığı ee. 
vinç artık 8Ötlmi}ştil. Bir genç 
kız kadar nahif olan on sekiz ya. 
şmdaki ana yata.ğmda derin bir 
baygmlrk içinde yatıyordu. Biraz 
ötede bir yastrk U7.Crine \17.atıl. 
mış olan çocuk da ölü ı;ı;ibi hare. 
ketsiz duruyordu. Beyhude yere 

Kayzer Vilhelıı-ı'in 
rüruneğe '"birinci" olmağa rntc
burdu: Ve tepeden tırnağa. kadJ! 
kral? Bir çocuğun uzwı senelet' 
sahte bir gösterişe d~yanan 't/li-. 
le bir terbiye görmesin.d~ !!~ 
bir tehlike olmaması mwıı--

doktor, ebe ve hastabakrcı bu 
küçük mahluku şurasına burası. 
r..a şamarlar vurarak, ovuştura . . 
rak hayata getirm-eğe ~abalayor. 
ıaroı. 

Tam bir buçuk eaa.t, kadar, 
hareketsiz duran bu küçük mah. 
10.k bir lnaan olarak hayat 
bahşetmekte tereddüt göiltierdi. 

ÇoclJk bir buçuk aaa.t IODJ'a 

ayıhmttı. l'abt o gün herkee 
annesinin b a y ı r n 1 ı ğ r ve 
~JUi~ o kadar 

te1iş etmişti ki, bu küçük mah. 
16kun bedeni şeklinde bir kusur 
olup olmadığmı kimee görme. 
mişti. Ancak üç gün 80Dl'a sol 
kohm pa.rali.ze olduğunu gördü. 
ler. Sol omuz mafsalı fazla r.ede. 
lenmişti. Cerrahinin o günkü va. 
ziyetirıde hiç bir doktor müda. 
hale edip bu kolu işler bir hale 
getirmeği tecrübeye cesaret ede. 
medi. Hatta. ilk zamanlarda kol. 
dakikusurun mevzii olmadığmı 
zannettiler sol bacak da zahmet. 
le hareket ediyordu. 

Vücudun bütün sol kısmı ve 
bit bile çok zedelenmiş bul1'1W
yordu. 

Ta.biatin bu kadar ihmal ettiği 
bu sakat QOCUfun artık m11n.rıevf 
bir hayata naımıet olduğu talı.. 
min ediliyordu. lsiiılni Fredrik 
VDhelm, Viktor Albert k~ar 
wı altı yaşına kadar onu hep 
J"rita diye çatmblar. 

hayatı 
/Jiıinci kitap 
Birinci fasıl 

Kederli bir cocukluk 
Yazan: Emı l Ludvıg 

Zeki bir çocuktu. Onu entelek. 
tüel bir hayat için yetiştirebilir. 
!erdi. Ve bu suretle o vücudunun 
bu kusuruna rağmen meijhur V8 
mesut bir insan olabilirdi. Faka.t 
o, Potteedam şatosunda doğmuş 
tu. Tahtadan yaprhnış tarthi be.. 
şikte vaftiz edilmişti. Kendisi bir 
prens ve müstakbel Prusya Kra.. 
lrydı; onun için de hayatta açJk 
olan tek' 1.'ıi vardi.; aııker olac*. 

. ı . 
tr, ailesinin ananeleri bunu ica.. 
bettiriyordu ! 

Hocala.rmm ona w onun nef. 
Bine·· ühmil ettiği aert dieiplln 
içinde, bu çocuiun tabia.tin ken. 
dWnden esirgediği feylerl elde 
etmek için gösterd\ği gayrete 

§ahit olanların acwamasma im.. 
kAn yoktu. 
S&kJt lçolu büyük ıztıraplara rağ 
mea eleık.trlde t.edavi edi:ldi. Bu 

tedavi neticesinden ümit kesilin. 
ceye kadar devam etti. Nihayet 
ona herkese bu kolu kullanıyor. 
muş hissini vermesi için adeta 
cebrettiler ve nihayet o sol ko. 
lunu kemerine koymağa. ve ce. 
bine sokrnağa muvaffak oldu. 
Tek kolla çalışıyordu. Bunun 
için sağ kolu ve sağ eli o kadar 
büyüdü ki bar.an ata bindiği za. 
man vücudu bir tarata meyledi. 
yordu. 

Sakat olarak dünyaya gelmiş 
olan bu erkek çocuğtinun kendi. 
sinden daha kuvvetlilerin karşı. 
mnda korku duymam ve inzivayı 
9eVDleai ~ tabii idi. Halbuki 
işte bu ÇOCllk ileride ceearet ve 
kahramanlık grı.termek meCburi.. 
yetiııdeydi, uker faziyetti ! .. O. 
mm etvan dipr mhitlerinkiıı. 
den daha enerjik olmalıydı. ÇQn.. 
kil o ileride o h8İk kGtlelert kar. 
pmıda atılgan ve mairur 16. 

müydü? 
Bu terırnyenin tesiri oları! 

prens gayet inatçı ve asi ruııt . 
oldu. Onda doğan bu hisler i~ 
bir şekilde inkişaf ederse ya b 
insanı mağrur ve müstakil rtJlı
lu yapabilirdi .. yahut. da ~~ 
kebbir ve mutehakkım e<P

Bu gibi hisler taşıyan biri ~ 
mevkii iktidara gelirse o r.aJllW' 
mevzuubahs olan bir mille 
nrnkadderatı olurdu. _

1
,.11 

Bu gen~ prensin dedesi o-· 
büyük Fredrik de daha iyi ..ıı
llkh deiiidi ve o da taıi:j:J! 
darbeleri altmd& adam 

Fredrlt Vilhelm ~. ~ 
fWlet ve azmeıainden de kibit 
aofulduk tevarUB etmifti. ve 
nun için de annıeeiyle arbi'
mamı. 



!tetd iseıe~ \/ , ............ ~ 
~ Tarih 

•••••••••••• 

T arihl roman 
hastahüı 

"l'aJtliir gaz tede "Ta:ıhte .ı yap. 
~~ıar·· oqlığı altında çıkan oır 

.,Aalede şu satırları okuyoruz: 
~' . nla.ta.cağıru Yakaya içinizde 
~kı manmayanlar buluna.c:ı 1< . 
l":ı-~lrada arihi romanlar çok 
~dığı için benbrı de böyle bir 
~ kapıldığımı sanacaklar. 
~ tUkür böyle bir hastalığa 
!lıııı tutulmadım. Yazacakları. 

9' 'irı; doğru olduğwla inana.bilir. 
, • .ı,., 

Alman hariciye nezareti 
sözcüsünün beyanatı 
Berllll, 1 (A.A.) - Huırwıl muha· 

bir bildiriyor: 
Hariciy,e nezareU 8MıcllsQ, Meriç 

nehri l!Mrind4! Tllrlc n Yunaıı hudut· 
lan arumdakJ köprUnUn yapda.n mO. 
zakereler n~UccBinde yeniden tesll'I e· 
dilmek Usere olduğunu blldirmiftlr 
Aynı eoıacu. ,.erek TUrklyeııJn prek 
Alma:ayanm mlln&kalüm yeniden 
te.ırisın<W mentu.ttar bulunduklaruu 
lllh·e ·~tmekıe beraber, bı.ınun Keriç 
ile Dcde•ç aramnda elyevm BUlpr· 
ıa.r tarafından ilPl edl1memlf olan 
arazlntıı TUrkl)'e)"e terkedtımı, oıma. 
8l mlnıMma retmiyecef!.DI kaydebnlf· 
tJr. Yapılan köprtlntm, fimdlk! halde 
muall!kta bulunu ba mmtakancn kJ. 
me alt oıaca111 JMeeletıl llf! biç btr a. 
lA'kHI ,oktur, 

Türkivenın 
lraka yardımı 

meselesi 
Alman sözcüsü suallere 

cevap vermedi 

~lı tar'hinin 1617 senesi 
~~mı gc:zden geçirdik: 
~na'da Movilla adında bir 
11~ kııı pe.dişaha isyan ettiğine 
~ J>ren!es Elizabet'in l.stan. 
~~~tirildiğjne dair bir ~ 
~ l ewnedik. Bununla bera. 
b..:a ~ale mıı'lıarririnin. m'Ül8-
~ini ve kendi!ine bir J>IY>B
~~~a~tığı maaab sadakatle-nak 
bıl "'uıe şüpbemiz yoktur. Belki 
~l'eng ~ka bir zamanda ya_ Bcrlbı, ı (A.A.) - Hususi mu-

• ; &eP.esi :yanlıs söyleruriı:ı. habl.r büdiriyor: 
~~ut pek meşhur olmadığı Almanya hariciye nezareti, ec
~un tarihi eserlere geç. nebi gazetecDer tarafmdan Türld
c:ı. ıt •• ~ • Fs8eıı bunun üzerin. yenin Inb amhtemel bir yardı. 
~·acak değiliz. l4.era.k etti. mma yeıyüut 1rM merlerlne bir 
~nokta. şudur: Tarlbl roman melce Hrmellin• clalr .ana1u ~ 
~ bir hastalık mıdır! allere cen.p •ennelcten wtnlrlf 
staıık uzviyette veya ruhta etmlftir. 

~ 1 (AA.) - lııgillz h&I'" 
biye nezaretlntn tebliti: 

Bu bari>ln hiç şüphesiz en şid· 
detll ça.rpflllD&larmı tefkll eden 
12 sthıJült bir muharebeden sonra 
Girltten krta1armmm çeldlmealne 
kanr •el'Um.lfttr. J)O~ana in.8an
ca ·•ı:.. tayyarece p bÔyük zayiat 
•erdirilmlı olmuma rabnen aske
ri ve behrl .kuvvetlerimizin Afri
bdaıld Uslerimlsln temin edeceği 
hava ya.rdımmdaıı balka bir mü -
&aheret. görmeden Girltte ve civa.
rmda. llAnihave harekAtta buluna· 
bileceklerini 

0

beklemenin doğru ol
madığı uıl&fllm.,ur. Takriben 
15000 mer ıimdiden Jılaıra dön
miif bulunuyor. Zayiatmıızm ciddi 
olduğunu kabul etmek limmdır. 

* •• 
Londra, 1 (AA.) - Verilen 

malumata göre, bugünktl resmi 
t.ebUjde Giritten. gekilerek Munra 
aıuva-.Jatı bılldirilea. ıa.ooo ... 
ker imparatorluk ve lnciliz kuv· 
vctlerfne meaaup ukerlerdir. Gi. 
ritten tahHye edilen Yunan asker
leri bunlara dahil değildir, Çeki· 
len ukerlerln içinde domiııyon 
askerler-inin nisbeti henüz malfmı 
değildir. Keza İngilizlerin Giritte
ki kuvvtlerlnln yekQnnna bildir
mek de halen mümldln olmadığı 
gibi tahliye teinin tamamlanıp ta
mamlanmadığı da söylenemez. 

Bu çekilmenin lilzumu hakkrndR 
tefıriratta bulunan iyi malillnat 88-

hibi mahfiller, İngiliz ve Alman 
hava üslerinin Gfridc olan meaa· 
felerl arasmdaki farla tebartız et
tiriyorlar, Za.nnedlldiğlne göre 
FraYberg'in Girlttcn krtaatla birs::1 bir hal demektir. Uzvi =========== S ~ann serebi ya bir mOda. yamıak nic;ln hMtalık ..,._ Ukte ayrıldığı tahmin cdilmekte

yıar~'JWlla. ı. a nJanla~8llilea. clir. Zira" 80ll alınan ıtıalüma.t. baş• 
tuz wı pndtıllr ~ • IM8ft. ........,,anm bayatta 'Ye .mllatte 
zektlı ea.ydan a1royuctı bHe tart. Oldufmıu bildirmektedir. 

~ Yahut bir ço'ltme ve m?k. 
~ [:.!aln1" mikroplu ve hum. 
~~llklara tutulanlar dı& 
~~ görfüUr; bunlar da 
~ laına.n en baSit gramer, S ve edebiyat klidelerme üt. 
!iJıi edilmez; halbuki her ta~ 
~anda bunlar vardır; bu 
~ o eseı !ere hezeyan deni. 
._ Türk gıuıetelerinin sahip 
~ işleri müdür:er:i hep 
Sk kQJtUr vo kıymet ıahibiı 

hl mmuılan tarih diye cılaımu; ALMAN n:BLtGt . 

~ lerirun ehli ktmaelerdir; 
"'1ıi arı· U'a sü...unla.nnda yer 
~ezıer. Baza 1 bir sızıntı o. 
~ ~emen gö,.e çarpar; kaldı 
~ t· .okuyucu~u da aynı dere. 
~· ıtiZıdir; h('U)'a.nlan oku. 

roman diye okur w bu....... Beria, 1 (A.A.) - A9kerl :eb-
her ~ evvel roman oldukla. Uf: 
n dbetle mUstakil bir haetabk Girit adasında cenup kmmm Yu-
değtl "roman yazmak hstlJtı" { nan ve İngiliz kıtalarmdan temiz. 
nın bir çeşidi 9ll)'llmak JA.zmı lenmesi muvaffakıyetle devam et
gelir. Ortada mutlaka bir hasta. mektedir. Şarka do~ ilerleınek
lık val"l9a bu hastallk "tarihi ro te olan İtalyan krtaatile muvasala 
man yamıak hutalrğı" mmı: dün Hera.perta clvarmda tesis e· 
yola!& "tarihi romaneılan tezyif 1 dilmiştir. Şimdiye kadar 10.000 
baeta.hğı mıdır Yunanlı ve 1ngiliz esir edllr'liştlr. 

Kati• KAFU Adanm cenubunda Alman muha-
rrcan ı-ebe tayyar.elerfnden mürekkep 

I> ~ırlatlt' atar. Hata üşenme. 
~az.etelere '•kal&yname': - Kcnm ! dedl Dini onda 
~· ikleri çoktur. Demek kı çek! .. Bu barelEetm. benden kd., 
~ romanlar mikroplu bir tuğunu ilbat. etöilDID taıtunda 
4- tuhtk neticesi değildir. O hal. değil misin? •• 
Sj. hastalık eseri olmak ih. Uata, bu yaman kadmm bu eö&
~ J:alıyor. Bu ~ibi hastalara leri üzerine, 8&Jl9&n k011Dadfti. 
~!'lı ler; vakıa bazı fil()l.IOflar Filhakika alWıma matblı elini 
' ancdekilerle dışarıdakiler- birdenbire çekti. 

Y ... : 

aranıyor 

Geminin Dakara 
sığınması muhtemel 

Ltmera 1 ( A.A) - İngiliz lbah. 
riyesi Almanyanm Prena Öjen 
kruvamrünü aramağa devam et. 
mektedir. Bu kruvamr 10 bin 
tonluk olup 8 pusluk t:op1arla 
mücehhezdir. 

Prens Öjen kruvazörti 
'Biamark .zırhlısı ile beraberdi 
ve bu znıhlmm tahribi üzerine 
bundan 8 gün evvel tek başına 
dolaşmağa başlamI§tır. 

Bismark'ı yakahyan pilotların 
idaresi altındaki ıtayya:reler ve 
harp gemileri dÜ§lnan kruvuö. 
rünü bubnak için Atlantikte 
binlerce kilometre gemıektedir. 
Prens Öjen'in harp başında Bre 
men'in. yaptığı gibi Munnansk'.; 
gitmek yahut garbi Fra.naa Af. 
rikasmda Dakar'a veya diğer bir 
liman& sığmmaık istemesi muh. 
temel görülmektedir. Knıvazörlln 
merkezi Atlantikte bir i31e ge. 
misile buluşmak istemesi de 
mümkündür. 

FRANSA 
Sfaka hadisesini 

protesto etti 
Londra. 1 (A.A.) - ôtTenlldiğin~ 

göre Franaanm Madrttteld bUyUk eı· 

çl.sf, Madritteki lngillz bOyUk elçlırt 

Sir Samueı Hoare'a bir nota vererek 
Tunustald Sfax Hmanmda Rabelatıs .. , .... ._....,.. _ ..... 
8IZlft yaraıanm&Jllll pl'Otelto etm)ftlr. 

te§ekkUller hatif İngiliz gem.Dert· 
ne hücum ederek bir torpido muh
rit.iıtl hMara uğratmıt Ye hı-; sa
yial vermeden dört tane Hurrlkan 
avcı tayyaresi ~rmtltlerdir. 

Aynı havalide, Alman tayyare
leri 3,000 tonluk bir ticaret vapu
ru ile mühimmat nakleden bir mo
tör batmnışlardrr. Kıtaat naldt?· 
den daha k1lçi)k bir vapur ağır 
hasara uğratılmıştır. · 

(Mlreaı 

B. D. 

ı~l'irı ban.ril~inin deli olduklannı - IWu*a! ~ dünyamn 
~· ıtııi:nkün olmadığını yazar. halini pek ıuaeı ~! .. Jll,. St dabt dediklerimiJıe deli 1'J!llDIYIL w geldin! •• • 38. 
~~ vururlar. Li.kin biz Diye homunlandı. 
~Yi umumt :mAnasmda alı. Bu id in.lan, o anda, biribirleri. 
~ 8ıı takdirde tarihi roman ne ölilmlerlne -·m• l1d vahşi 
Gtii la.r birer deli ve eserleri de havvan gibi bakıyorlardı. 
~ ~ı:naısııdır! Ben, bu möthJt kadmm elinde 
~. 1111.çınaları ~il roman gislt b1r taıbanca oldutuna ve her 
~~ine uydurarak yUz binler. ik.iml:lln o anda 6IUm tehlikem L 
~ılv">nlarca akıllıya kapış 1 çfn<le bulunduğumuzu bllcllfjm için 
~ <>ıutan Hk meşhur ve bil son derece beyeeana ~
~.deli lskocyah Valter Skot.. Nitekim Evanka ellerini, ldlgti. 
~U77ı • 1832) seneleri ara. cli:k bir beyu m&DIU'm i~en 
~ Yaşadı. Edimburgta doğ. çlkarmadıfr sti otunnak dahi ta
'~4aiı btr aileden. muhterem temedi. 
~JJ:ınuş bir h&kimdi. Wa. Öylece ayakta lron•uJar. 
~-vy ismindeki cşeri çıktığı Evaırka, ..ıanm banııma eösft 
~ inızaJ:ım atmamnflı: bir. berine selilrll bir sWUfle sWmUt. 
~re btiyUk şöhret kazandı. , tu: 
\!Ua bir çok tarih! şövalye ro. - HoTek! Mademki bugi1nki1 
~rı ya7.dı. dünyanın halinden blııbmettın.. o 
b'~;h\Mmler .bu h~lıfa tll! halde, hiç bir tarafta llUlh olmadı. 
ıt- ı.i.ar . !Ate bır kaç ısim: Vık. tını 0tamıyaactmı da dUşUmne 
'1 .. U~o. Altred Vinyi, Alek. . • 

' Düma, H nrik Sinkiye. lisiu! •• 
4ııt .ı\le~si Tolstl'li Jül Vren, Dedi. . 
~tk R mal. Ahmet Mitbat. HoYek o vlıkit hiddetle omusla-

~ Tan... nn ılllkti: 
Slte t romanda. ~rihin tahri!i 

1 

- o ıwae. ceearetiDe ba)Tet 
l'orrı doğru değildır: IMtin tan. edi ol'\Ull' dedi. 

~"Ulftanrn yalnız tarihten ibaret Y • • 
~t bJt.emek de mAnumdır; - NIQID • s.0 ta.nıan roman vaatr kal.. l -ÇUnkil, ben ... atmııtn s;· :ıbuki eeerln ilk vasfı ro. her teY1 yaptmı!.. DUnya bUIÜJl 
'-~ ~utudur. Tariht olmayan bir t8k ipten ibarettir! 
~hangisi mn~·"·t-... ve - tp mi? .. Ne dem~ wttyor. 
~bir va'\;r· ı ,. ·. ı. " · 
~ haya.tmı yut\"Or: T~ni1 :ıı ' . 
~ içinde geçtiği · için ''tari. I -Aynı ıp üserinde ikimizin oy. 

'tltatnıı alan ve diıerlerinden nıyamıyaacluu her hUde GUlln
~ ilu'lt olan -- mif ... DIDI •• 

ll9uıb, Hmek ve bana IJ.lmlelrli 
nazarlar fırlattı. 

Sonra: 
- .Aala böyle bir oey dÜfÜD • 

mecHm! .. dedi. DU.umeydlm, ted -
birini de almaktan Aciz olmadılr • 
mı her hald~ biliyorsunuz! .. 
Hcmık ayw halde homurdandı : 

- Tehdit mi!. 
Decll. 
- Hayır! Senin buraya g~. 

Din bir tebdlt olduğunu bilmeme 
raimm hayır! .. 

8°"' tek gösüyle Evankaya 

korlnmÇ bir ıeldlde bakarak: 
- Demek cesanı biliyorsun! .. O 

halde buraya ne için geldin!_ 

Dedi. 
o nldt, bu netameli kadm yıl· 

dınmlı bU eeele : 
- Hovekl Bana bak! .. di,>e ba. 

fmlı. Ben senin ne kadar kudret. 
U ve mtltbiş bir adam olduğunu 

bilmem delilim! .. Bu kadar saman 
eınrlni8de çahpPD! .. Fakat ben 
art* htir olmalı: istiyorum!.. An· 
ladm mı T.. Sem ve beni çarp11tır. 
mak tırtıyenler, emin ol ki, her i 
••· .... ı~ı dP dUnyadan kaldtmıak ie-

U/..ı.J~ • .ıiı· : .. Beni rahat bırak ! .. 
Çünkü pek mühim ve uğrunda hür 
aetim olaD -.. dü.t mwm•h• 

ile hareket edemlyecel!m ifleı' pe. 
şindeyim! .. Senlıı bana m•waDat ol 
man bayatmm, korkarım, en bü
yük hataaı olur! .. Benden ne ı.ti. 
yo~, bir ietediğin mi var, onu 
söyle! •. 

Usta, ayakta, tek pltt bir kar. 
tal gibi bu ciiret3EAr kadına vabfi 
va.hfi baakrak OllU diDledi. 

Som;a: 
- Peklll!, Her teYi anlı;yonmı, 

Evanka! .. dedi, Senclea hlc; ım- ı.. 

teğim yok! .. Çüııkfi ben de seni 
çok talc.dir ederim! .. Yahuz, han, 
gi devlet heea!bma seçtiğini bana 
söyle! .. Bir de. eğer, bua ihanet 
etmiyeceğlne 6 verlrMn. aeninle 
biç bir davam kalınM! .. Buna ye. 
min ederim! .. 

Evanka bir sa.niye düşündü. Son 
ra heyecanlı bir sesle : 

- Hovek ! dedi. Birinci tartm> 
maalesef kabul edemlyeoeğim ! .. 
Kimler hesabma çalJIUğımı ~yti. 
yemiyeceğim ! 

-Ya? .. 
- Evet! .. Fakat, ikinci şartını 

bO.ttln mevcudiyetimle kabul ede. 
bilirim!.. Sana benden hlç blr liba.. 
n r> t t""elrıivccc>ğlnl saM y~le 
tellUJl CU t:l'.IDI 1 ,. lio.. ! r, il L"' j. 

,......_' v...p Ol8lll ..... 
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Düsündu .:1ürrı Gib' 
E f A5PUIL! ES il 

Suat Derviı 
Gemllk'ln Annatlu nahiyesindr. mc,_ lc:in hastabakJcı lranlenna 

:lO yaşla.randa 1'9vdye ishnll bir lstanbulun 7.engin ve orta balU ba 
geaç 1nz orduya gödllü olarak yanları ıa:ı:nngelen al&kayi lblm• 
h;mıet etmek için llllllracaat et .:eldltf şlddetlt- gfı&teremlyorlar. 

mit, bn milncaatı orda tarafından lıotanbulun hastabakıeı ihtiyacı 

memnuniyet ve ~rle kabul ı iOO kadarkf'.n gazetelerde oku

e<lllml!J. duiumna göre müracaat eden be-

Bundaa d.-. pek .U.. blr _. yaalann 8&)'181 s bin, bet bin ola. 

mu enel bayan taıet höati "ak yerde aadet"e 600 tanedir. ''c.> 
IMr beyuname Ue vataam IMltön iı.tanbulun uyanık ve tunrl• olma• 
Türk kadralarmıa hhmeUIM! lhtl- ., leap ooen bayanlarmm, ba u 

yacı oldutunu y&JDU!f ve Türk ka• det ytizlerlnl kızarta<oall kadar aı.
dmlannı bugUn kcndUerlnl bekit· dır, 

yen utan n.zJreleıtade ça.ı.,....ia Hatt.i i!fittiğimize göre hut11 • 

davet etmltti. GemUiln Annutıu balncıhk kunlarma llaydedlhne':i 

nahlyeııılnden bir g~ kıs ba ...... üzere mlll'M'&&t etmiş buluma ka· 
reketlyle bu davete em ıuzeı ce.. drnların bl~ğu ~alı§IUI kadmlar 
\l\bı \'ermi~ ve bötön Türk kadın• dır. Söylonll~ inemqek ~ e
larma da bir ntlmnllf) vennJ' bala · dene çallf*rkkn mlh .. Neler on
D8Jor. &ara laanlara dft'W lıola m% de 

HlUi kaıWhlt .,.......... 7t.e , •ennecll1de11 halde lflerbd lılr 
Y&tu hlzmetme ea enrel koıtU ltetmek pehasma onlar 1mnı1u9 
Vf! erdnya yucbmer ...ne1er1 gl- ;yazılmakta ısrar etme1itedlrler 
nttJli •n.k belıılmsl)M bdmı.r lkatlar ba hareketleriyle wa-. 
Türk mllleUnin Miyü ,eldrlerln- TtbtE JradmJıima nthnane vcımlt 
de oturu möaevver ....,.. ... ele- olmakla blımddar, ayna Tttft 

lU, Tllrlc halkının en mütıe\'ml ve ı \'&tanına ~endn ve mlre.ffeb fa
ea (&lıtkan 'lmrfına menAP oı... balca meuaplarmdan daha f•la 
kadmlar \'e klzlardı. ça.&..- hallı ..,...a.rmm IJUUht 

Minev\'M oldnklan için cı.11& 911· varlddıutJle BMll merbut oldatr 
urla olanıık tistlerllle difen vul- no ve Ttlrk n.tanmm '8tlkl11 n 
1911 mtidıtk ohmlan lcıap .._ hürriyetl me\nballs oldukça da&.. 
cı.ha m91'effflll wı daha .-P. t. ma ha evlMluma gttven~ 
ı.ıcu.nn kadmlılın nedeılMı ek- nl de lıipat etmlı buJundalar. 
-erlya, bu gibi ,,.tar;t vuffelerl 1 1.-w harbinde milli kartal ... 
batannak için daha çeldngm ve tahakkuk ettirmek için büyük ku
daha mutereddlt davranıyolar. mandularoı arkumdan gldf!ll ... 

u.Jbakl hiçbir işıe11 olnuyaa, hat tardı ''" eter yann \ine bu top.. 
ti hl7.met~r kuH ... dıklan ~ f'ft.klarm C'-OlTali, ııl~I ve lktma• 
ekserlJa lkelldı cvlerbıhı işiyle ele dl hUrrtyctJne el ve göz atanlar 
meuaı olauyan bo bapalal"lll bu balunonıa en ön saft. göjüs gö
~ amamt iıt~re bUredetıek • ğii8e dfıf(ll~ olanlar ytae Glllar 

•• o. OOk ,·akitlrt oldup ~bi bG oıat.ktır. 

nev\ ,._sıreler onların hll80fli 11!

lerbıe de ıwıkte nrmu. ... ar 
IDell mMel& Gcmlllla Aımatl1I na 
hlJti811ıdM 30 ,....... 1ıh le9Ç 

... vatıuuD, .... 91'9 enek 
Mtlll evWlannnı llhnaedne .. u. 
yaeı ohhıtmnı hı.etUlt ada ı.ı. 
t& uker oeağmda ça1ıpnalr tbere 
orduya göniillft yazılıyor c1a, nl
ayet bir ~ --..ıe en 
büyük bir lhtlyao olan hMfehelg

ea kadl"08DD 4Jold.-k tl9ere 

•em de husaısi bayatta da fay• 

b ... ba bllll1t tlmdlclen ıtrm-

8bıi, hiç bir mubvemetm klibal 
.ıerlm! •. 

HOYek bir mDddet ~ 

80ll!'ll: 

- P*lıll ! .. dedi. Sana ber ne

dellme -- bir ltlmaıdmı vardı.. 
Basln ba ftimadmı. +-Bınit ele de. 
j:Udlr! •• Yalım, 11811& bir -y tav
lllye edecetlm! .. Usun bir mOddet 
h6ft:yet ve ..-.,.etini deiJlt;ir! .. 

- Detılliı eyhn ml? .. 
- Evett •• Oll*U, beai, pek de 

illtemediğim bir vazifeye memur 
etmiş olanlara eenin ölıdtlrWmilş ol. 

-----o--

No"'eçteki Alman 
kuvvetlen kumandam 

Amiral 
B6hm 

Oslovda bir 
otelde 

intihar etti 
............ l (AA-) - Noneç AJm.. 

ama pıea haberlere gllre .A!maDJa· 
nm Noneçtekl ~ lmmanclam 
Amiral ...... ÔlllOda Orad &otelde 
IDtBılu' etmlftir. 

Almu llaberiere göre bu --.r. 
Amiral BGbm"lbı a .. ne o1aa aı 
do.thıltm& ve Almanya polls teeldlltı 
rel8I Hlmler'1n Ceoenler'de Non.oe 
yaplDlf aldutu zlJ'&ftt.e atWımmek· 
tadır. 

Kayzer 
henüz öımedi 

duğunu blldlreceğim!.. Berlln. 1 (AA..) - S&blk Kay-
İşte bo muhavere üzerinedir ld 

1 

zer Vilhelm'ln öldUğll hakkmda 
iki §Cf, bU'lblrlerlnin ellerini aıka- evvelki gün verilen haberler te-
ra.k aynldılar. ı eyyüt etmem.i§tir. lılaamafih kay· 

--'-- ·ı.-te ....... zer Umitalz bir haldedir ~ iP ...- n aonra, ı.carar • 
yertne oturuı u.t8dm heyecanlı ot. 
dutunu~. Kendi kendine 
mımdanır gibi bana: 

- Hana! dedi. »nea181z bir ar
kada.6 kaybettik :. Fakat, onun nr 
tık kendi başına hareket Plrn k 
hakludır! .. Bugün önUncl ' T , . r 

e~ olaıı bu hadisP\'i C'b ed ~ c-r 
UJMttacakem !., ÇUnkU, bu sulha 

biT een Dıanet edebllinlln!.. 
Çek casuını vakanm aynen böyle

c" cereyan ettiğini anlattıktan 

sonra diyor ki: 
- Hovek'in dünya yUzUnde bir 

insandan toı*ttıiunu o vakit Ulla. 
dnn ! .. Bu da: Evanka idi! .. 

F1Jha1dka JDnııb, geoe vampiri 

Ho9ek'I blle gölgede blrüa.cak 6. 
!Umler lıaat eıtmlş bir malıltktu. 

BugQn nerede ve hangi htlviyet
ı.- , 'lrfmfn fofn calıştıit bittabi ma-

l ı :.ı"" .. . . .. 

( LJ. 1.tu ıı.ı 

Musoıtninın 
hususi katibi 

ıstıta ettı 
Roma, 2 ( A.A.) - D.N.B: 

Duçenin husuıt kitibi Doktor 
Osvaldo Sebasiani şahsi sebep. 
:7r dol~JSiyle istifasmı vermiş. 
tır. 

ıngiUz petrol 
sanavı şetı öldü 

Londra, ! ( A. A.) - lngiliz 
petrol sana.yiinin bü .. k eefi 
Lord C-adman dün __.yu ölm'• 
tür. e~ --S• 

Pariain yeni polü 
müdürü bir amiral 

Pm'iR, l (A.A.) ·- P<ıli8 mtl 
dii· .,.,.J<!i" March:ıpd ~ poli 

· .•i B.::t~·'l ~'·' 
1 ı.l • 'tr.: ··hı. 
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Türk matbuatının 
mukabelesi 

Amiral Darlanın 
hezeyanından: 

Am!ra.1 Darlanm hezeyanı Türlt 
matbua.tında derin bir hiddet ve 
infial uyandırnuşt.ır. Başta Ulus 
olmak w,ere bu sa.ba.bhki gazete
ler amiralin memlekebtlmiz ha.k
knıda.ki sözlerine şiddetli mukabc· 
Jelerde ~lunmakta, hakikati a.n -
la.tmalttaclırlar. Bunla.rda.n bazı 
pa.rçala.n aşağıya naldediyonız: 

ULUSTA 

Falih Rıfkl Atay bugün.kil Ulus 
gazetesinde ''Amiral. Darlanm af. 
!edilmez bir ha.ta veya gafleti,. 
başlığı altmdıı neşrettiği bir m~ 
kalede ereümle diyor ki: 

"Faka.t amiral Darlan İngilte
reyi itham için birtakım sebepler 
ararken, Türk istikli.l mücadelesi 
t&rihini bilerek veya. bilmiyerek, 
t.ahrlf etmek gafletine düşüyor.Bu 
nu lbllerek yapmak affedilmez bir 
kusurdur. Başka blr milletin mu
kadderatına taallük eden bir me .. 
selede, hAdiseleri iyice tetkik et
melmizin, uluorta lafazanlık et. 
mekse, şerefin ne olduğunu anla
mış olmak I.azımgelen bir asker .. 
de. veya, büyük milletlerden biri. 
Din Jnukadderatnu sevk ve idare 
etmeğe kalkışan bir siyasi de ma
zur görülmez. Amiral Darlan tn
gWs milletine karşı beslediği kini, 
yahut, siyasetinin Fransız milleti 
:iı;inde1d akstillmellerini teskin et
mek için bundan böyle keser kes
mez mı!hlarmı yalnız kendi top
rağmdaıı. seçse da.ba iyi eder.,. 

Muharrir bundan sonra nutkun 
biıi &lA.kade.r eden kmımlannda.n 

~ alıyor ve sözlerine de.o 
~ IÖ~ söylilyor: 

"Kilikya Tünden gayri hiçbir 
matla yan ya.na zikredilemez. E. 
ier bu gasp ha.re5teti muva.ffa.k oı. 
mamıpa bunun sebebi, herhangi 
bir yabancı devletin yardım, mü
dafaa veya teşviki, ne de Fraruı.a. 
i1e herhangi bir müttefiki a.rasm.. 
daı1r:i tetıanlltsfizlük değildir.,, 

Bunun tek sebebi Türk milleti. 
Bin yalnız lkendi hak ve kudretine 
flltinat ederek, ve mücadele etti
ği hasmın, 1918 38.feri sahiplerinin 
bqmda olduğunu düşünmeksizin 
blllttin maddt vasrtalarım bizzat 
yaratarak yapm11 olduğu hürriyet 
dlıadI karşısında Kilikya istila 
kuvvetlerinin Aciz kalmasından i. 
ba.reıltir. 

Misakı milli Türkiyesinhı ayn]. 
mas parçası olan Hatayı 8eneler. 
oe eonra Ti.irkiyeye iade eden na.
mUSı1c\r Fransızlar dahi bu eski 
lıa.ksrzlığm itiraz ve tamir vazi.. 
feslnl tamamlamışlardır. · 

Amiral Darlan, istii18.1 davası. 
nm toprak ve hak hi.kimiyeti. ba
hiıSlerlne ne kada.r titiz bir h~ 
scy.etle bağlı olduğunu bizi daha 
J"&'m>dan bilen ve tecrübe eden 
'fttanda.~larmda.n öğrenmek ihtl • 
yacmdadır.,, 

"CUM11UR1YET" TE ... 

•
1CUmhuriyet,, te Yunus Nadi 

ccllınle diyor 'ki: 
"1920 de ga.ııbın eşsiz şenaatine 

1Byan eden Türk milleti yalnız Kj. 
ayada Fransa ile değil, Türkiye. 
J! parçalamak istiyen bütün garp 
devletleriyle mücadeleye girişmiş
tir. Amiral Darlan ya kesif bir ce
halet, yahut da İngiltereye karşı 
ölduğu kadar Türkiye için de sön. 
miyen derin ibir ga.rez ve husumet. 1 

le lıaltikati tahrif €derek, o zaı. 
manld milcade1emizi İngiliz teşvik 
~ ta.hrllti ile vultubulm\11 bir hi.
ctise gibi g~ermekten utanma. 
maktadır. 

Bu üs.de §eklinde Fransa. için 
ebedi yiiz klZa.rt.Icı !bir reza.le t , 
Türkleri ise kolay kolay sönmiye. 
cek kutsi hiddetle a.teşliyen bir 
hakaret vadrr. 

Türkiyenin istiklal cidali ile ya
rattığı pa.rla.k sahifeyi taklit ede
m.iyen Fransa, h.l.ç olmazsa. bugün 
:kendisile iş birliği yapmaktan he-
18.s umduğu Alınan başbuğu Filh• 
rerin bu mukaddes cidalimizle o
nun Ebedf Şef Atatürk hakkında 
da.ima tekrarladığı ta.kdir'kA.r, hat.. 
ta bürmet:.ldir hissiyatından ibret 
alarak silkfıt etmeği ve tarihi 
tahrife kalkışmamağı iltizam ede. 
bilirdi.,. 

"TAN,,DA 
'-r'a.n,,da M . Zekeriya Sertel diyor. 

~= 6 

"Amiral Darlan ya tarih bilmiyor, 
yahut hMtsclerlıı rnannaınr anlamıyor. 
F'razıııanm Uıtl.kl~li için c;alı:ştığmı !d. 
cila. eden amiral Darıa.nm ba§ka mil. 
letleri:ı iaUkIAl ve hürriyet davasını 

ımlam&mam ancak cehalete veya gıı.. 
ll!IZ1a iza.h edfiebillr. Bu gıılat görüş 
.. galat mUh&keıne, Fransaya da.ha 
J8Dl birçok felAkeUer hazıreyona, 
1laDa rqınama fıdrt.,. 

•VNTAN.,DA 
"'V&tan.,d& Alunet Em.in Yalman d!.o ,. ıı. . 

"Killky&da vazife gören TUrk mü
cahitlerinin vatanı vazifelerini görmek ingiltere 
ıçin kimseden i,.'l&l'et ve telkin bckıe. Evvelce bize hukukan 
miye ihtiyaçları yoktu. Yurt ııcvglai, 

ıat.iklAl aşla kanıarmda, ruhlarında tanımış olduğu şeyi kur-
vardı. Fransızlar Adana.ya. Albay 

Bremon gibi ceJlA.tıar göndererek nazlıkla ve cebren biz
Tllrkleri yok etmlye ve lopraklanmr. 
za salıJp çıkma.ğa le§ebb!la ettikleri den koparmak için 
zam.an biz, binblr gatle içinde idil<. T k d 
Ôyle olduğu bslde Türk mücahitleri, ür or usunu 
lopraklarmt, evlerini, namuslarını mU 

da.faa etmek için silaha sa.nlm&kta Kı·ıı·kyaya 
bir 6alllye t.ereddllt etmediler. 

Kilikya kurtuluş müoadele.si hak. 

kmda Amiral D&rlanrn en basit bir saldırtı ordu 
fikri V(.' m&lrunatı Olsaydı bizi İngiliz,. y 
lerln, Franmzlarm üurinc Mldmiığt. 
ıu aöylemlye cüret edemezdi.. 

'T ASVlRlEFKXR" da 
''Tasviriefklı.r" da denilivor ki: 
"1stikl8.l haı1bimi?.e taaituk e. 

den bahislerde biz Türkler son 
derece hasaasızdrr. O cidal, ta.. 
rihin belki de bir ikinci misalini 
gösteremiyeceği kadar muazzam 
bir kahramanlık eseridir. Bız o. 
nu Fransız Amiralinin iddiası 
gibi şunun bunun teşvikiyle yap. 
mış veya şunun bumm teşvi_ 
kiyle kaz::ınmış değiliz. Hele 
Fran:'ızları Kilikyadan çıkarmak 
için lngilizlerin bizi teşvik ettik_ 
leri sOOü tamamile hezeyandan 
ibarettir. İstiklal hari:>inde bizim 
karşı:mu.da başlıca iki düşman 
vardı, ki onlar da: !ngilizlerle 
Fransızlardı. O tarihte İngiliz 
siyasetini M. Lloyd Georges i. 
dare ediyordu. M. Lloyd Geor. 
ges ise Türk düşmanlrğmr ken. 
disine adeta şiar ittihaz etmiş 
bir adamdı. Böyle bir adamın 
Kilikyadan Fransızların çıkma... 
smı istemesi imkan dahilinde o. 
laina:ııxir. Bilikis bizim bildiğimi. 
ze göre o tarihte M. Lloyd Geor. 
ges'in elinden gelseydi. Kilikya. 
da tutunabilmeleri için kendile. 
rine ya.rdnn bile ederdi. 

1.atikl8J. har.binde Kilikyadan 
Fransı:zlamı tard ve ihraç edil. 
meleri, münhasıran bizim eseri. 
mizdir ve yukarıda da dediğimiz 
gibi Fransizlan orada. mağlup 
etmemiz, mücadelemizin en şan. 
1ı sa.fhala.nndan birini teşkil et_ 
mektedir ... 

''V AKIT'' da 
"Vakrt,, da bu mevzua dair o. 

lan nefis bir yazının daha geniş 
bir hulasasını ikinci sayfamızda 
"Sabah gazeteleri ne diyorlar?" 
kısmonızda bulacaksmız. 

Mal tepede 

Bir amele tren 
altında parçalandı 

Kazaya amelenin sağır 

olması sebep oldu 
Dün, Pendiken Maltepeye gi. 

den ballliyö treni bir ameleye 
çarparak öldürmüştür. 

Maltepe civarında küçük bir 
kulubeıde yatıp kalkan Süleyman 
admda bir sağır amele, tren yolu. 
nu takip ederek Maltepeye gi. 
derken arkasından gelen trenin 
düdük sesini ve gürültüsünü 
duymamıştır. Makinist derhal 
fren yapmışsa da mesafe kıısa 
olduğu için ka.zanm önüne geçe. 
memiştir. 

İaşe müsteşarı yarın 

Hataya gidiyor 
tqe mllatep.n Şe!lk Soyer ~IX'

rlnde ticaret ofisi umum müdürü Ah
met Cemil Conk olduJtı,ı ha.lde yarın 
Ankar.ıdan Hataya hareket edecektir. 
Milst•,}arm Hatay ve bazı cenup vilA
yetlerinde yapa.cağı bu tetkik seya. 
haU bir batta devam edeooktir. 

---<>-

Parla, 1 (A.A.) - Ofi: 
Amiral Darlan matbU&t mümessil. 

!erine yaptığı beyanatta §W1lan da 
söylemi§ Ur; 

- İngiltere için btitiln bahaneler 
meşru bir itham ubeb!dir. Almanya 
ile ltaiyaya. yiyecek malzeme verdiği
mizi, onlar hesabma silah naklettiği
miz! ileri sürmeleri hep tıöyle b&ha_ 

neye müstenit ithamlardır. Hakikat_ 
te bütün bu hareketlerin bir tek ga

yesi vardrr: Frarurrzla.rm deniz kuv. 
vetlerlnJ imha etmek, anavatanımm 

imparatorluktan ayırmak ve bizi dUn
yanm diğer kumnlarmdan tecrit et· 
mek. Fransaya karşı bu kadar kin bea 
ıenmesiııin ve Fransayı aç brrakmak 
istenilmesinin sebebi nedir? 

Bunu anlamak iı;in son 2C sene zar. 
fmdald İngiliz - Fransız mün&ııebetıe· 

rinl gözden geçirmek IA.zımdrr. Filha.J 
klka daha sulh konferansında İngilte· 
re bizi kısır bir muahede yapmağa 

mecbur etti. Bu muahede De ve İngtl
terenln tazyiki altmda kuvvetin te_ 
min etmi§ olduku menfaatlerle elvan· 
mertllğin semerelerinden feragat et
mek zaruretinde kaldık. 
Aynı devirde İngiltere evvelce bize 

bukukan tammış olduğu §eyi kurnaz_ 
likla ve cebren bizden koparmak için 
Türk ordusunu Kili\(yaya &aldırtıyor· 
du. 

İngflterenln 1920 ve l92'1 senelerin
de çevirdl#f manevralar bizi İtalya_ 
dan ayırdı ve l.Atln mUtteftkimlzle a
ramıza !hUlaf tohumlan aerptı. BU. 
yük Brlt&ııya. doğurduğu bu ihtilAfı 
zehirleyerek idame etmek h~da 
bllyük b1r ihUmam g5stcrdi. l.lınSJ!. 
yaya kar§? olan vaziyete gellıice: İn· 
gUtere muahededen mütevellit bütün 
asker! vecibeleri bize brrakarak ken
disi A.lma.nya.yı tktlsa.den ı.sti~ 
~tı. Biz, hoş olmıyan jandarma ro_ 
lünll oynuyorduk. İngfltere ille namwı· 
kAr bir komlı!yoncu gibi g-1Sı1llı1lyordu. 
Bu ırorctle dünya bize sevimaiz insan
lar nazariyle bakarken ~tc tarafta 
İngiltere bUtün. menfaatleri toplıyor. 
du. 'HUIAsa., 1919 dan 1939 a kadar 
!nglltereden ne zaman yıLrdıın Uıtediy
gek o, !her seter bizi yalnıı.: bıraktı. 

Halbuki İngiltere kendi menfaaUeri
nl ne zaman m11dafaa etmek !atemi§_ 
se Fransayı dalma yanında bulmuş
tur. 

İngiltere bugün bize \ı'J kadar §id
det ve :ı.srarla hllcum ederken her za.. 
manki siyasetine ııadık kalmaktan 
başka bir şey yapmıyor. Bu siya.set de 
!ngllterenin hllktlm ııll~bilm'!ai için 
Avrupayı parçalamak ve sonra !ate· 

diğl. gibi ticaret yapmak. 
.Anr.ıı.k yeniden doğan Alman kud

reti Avrupada bir ittihad unıruru ola. 
rak görUndüğ'U gündür ki İngiltere 
bizi b.a.rbe sürUklemek için ıdya.set a· 
a.dmlsnmtZlll budalaltklarmdan isti_ 
fada etti. Şimdi Franııa. Mareşal Pe_ 
tenin r.ahıımda uzağ'I gören ve mazinin 
yalancılıkları ne alA.ka kesıneil isti· 
yen blr şef buldu~ içindir ki İngil
tere b'ze kin ve adavet besliyor. 

Dl~er taraftan İngiltere, kendisi 
için ihtimal dahilinde bulunmıyan bir 
zafere eri§ecek olsa blle mUnhasıra.n 
kendi menfaatlerinden mUlhem ola· 

hareket edeceıtinJ gayet iyi .bili
yoruz. Fra.nııa ancak iktncf derecede 
bir dominyon olacaktır. De.ha 1940 da 
muhruıematm ilk on ayı zarfında, 

500 milyon nllfuslu bir imparatorluk 
olan bgutere cepheye ancak 200 bin 

Kadı.ks askeri vali lig"' i ~ker ~öndermiştlr. Halbu!d aynı dev· 
!et aımeıeroo sürecek bir harp hazxr. 

\'~I. 1. (A.A.) - Ofi ajansma Mad 
ritten gelen bir ~~aft.. eııkı lsıpan. 
yol genelkur.nay ba§karu general C&r 
Joa Marttnez C&mpos'un Kadlks aske. 
~ vaııliğ.ne tayin edlldl#f bildiril-
mektedir. Majork A3kcri va!iliğine 

general Utrllra tayin cdJlmişUr. 
-0--

. Tek tip ayakkabı 

tetkikleri 

lamakta olduğunu söyllyordu. 
İngiltere bize bir kıta İrlandalı ve 

hatta tir mllatemleke muıımelcsf yap 
mak !stiyebillr. Bu bizim umnımuzda 
değl.ldlr. Ben Fransaya Avrup!d& ve 
dünyada eııkl mevklinJ temin edecek 
şekilde hareket edeceğim. •Bu tarzda 
harek"!t Fransanm, yeni nlzamm ku· 
nıJmasına !şllrAklnl istilzam etmekte
dir. Bunun için Fransa. sulhu tacil e_ 
decek :reııda hareket etmek zaruretin
dedir. İngiliz emperyalizmi tahrip et-

Ticare.t vek!leti ilk tetkikleri İ!'. mek ıçln harbe muhtaç olabilir. Fa_ 
tanbul ticarı;t odası taraimdan yap•. lkat Franııa bekasını tem.in etmek ve 
lip ticaret vekA!etine gönderlllni§ olan bu Avn.ıpıınm başlıca hir memleketini 
tek tip ayakkabı i§i et.ratmda. odadan te,kıı ederek ltll! edebilmek için llUl· 
mütemmim ban malrunat iatem1§tir. ha muhtaçtır. 
Oda 'Olu hususta. tetkiklerde bulunmak Sfıu: h!dl&esinln ferdumda §UDU 
tadır.., beyan etmek isterim kl, Fra.maıım 

Prens Apdülilah 
Bağdada döndü 

(.Bq t.a.rafı 1 nclde) 
sefiri ve İngiliz askeri heyeti şefi 
tarafından karşı:lanmıştır. 

MÜTAREKE ŞARTLARI 

Kahire, S ( A.AJ - lngiliz • 
Irak mütareke §3.rtlan ŞtIDlar. 
dır: 

1 - Muhasarna.t kesilecektir, 
2 - Irak kuvvetleri sulh zama. 
nında bulunduklan mevkilere 
çekileceklerdir. 3 - İngiliz esir. 
leri serbest ibırakılackafardır. 
4 - Irak esirleri Irak kral na.i.. 
bine iade edileceklerdir. 

Kahire, 2 (A. A.) - İngiliz 
askeri mahfilleri, Irakla mütare. 
keyi sulh müzakeresi takip et. 
m.iyeceğini, zira. İnglitere ile 
Irak arasında. hiç bir zaman hali 
harp mevcut olmadığını ve Ra. 
şit Ali hareketinin Bağdat • 
Londra münasebetlerini OOzını. 
yan bir hadise olduğunu söylü.. 
yorlar. Irak hükfuneti, karar ve 
takdir haklarrru muhafaz.a edi. 
yor. 

LoJ?dra, ı (A.A.) - Londranm sa
Wılyctll menbalanndan ötrenlldiğine 
yöre Iraklı asilerle dlln öğleden eonra 
mütareke imza edJlmiştir. Mütareke_ 
nin ::netni, İngiliz hüldllnelilltn Ira.km 
IııWtl!line müdaha.lede.n içtinap husu
auııda.ki malQm ııiyıuıeti esuma is. 

tinadeıı tanzim edUml' olup me§l'U 
hükbetJ ye.ıı.l.den kurmak tçbı naibe 
her türlQ yardım yapılacağ'mı turih 
etmektedir. Bımdan b&§ka mütareke. 
namede Irak mJlletlııin tabll ~ mü
reffeh baya.ta tekrar kaVU§Dlast için 
kendislı:i.e yardım edileceği kaydedil· 
mekt.edir. 

IRAKTA snıt'ONET 

Londra, 1 (A.A.) - Beyrut radyo
ııu mütarekenJ.n imzalanmasından 

eonra Ba.ğdada ne§J'edilen tebliğ bak_ 
kında maIQına.t vermektedir. Bu ma· 
lOm&t.ı göre tebliğde ezc1lm.le §Öyle 
deıı,ilmektedir: 

SllkOnet yeniden &vdet etmlşU.r. 

Tebliğde mntarekentn m.nıı blrllğl. 

ve menıleketln lstJkWJn1 koru.makta 
olduğu na.ve edilerek herkeetn derhal 
lflle mf!ŞgUI olmağa ba§lamaın ta.va!._ 
ye edilmektedir. 
Şehirde r§Tklan karartma mecburi· 

yeti Jraldrnlm.ıştır. Fakat c>tomo}>llle_ 
r1n l,şleme memnulyeti elA.n devam e
diyor. 
Bağdat, l (A.A.) - Ot'i Fra.ruıız 

Aja.nsı b!ldirlyor: 
Petrol merkezlerinin halelden m&· 

ınm old.uğu bildirilmektedir. 
Londra, 1 (A.A.) - Oti Ajansına 

gelen b!r habere göre, Bağdat emni_ 
yet komitesi tara.tından neşredilen 

bir tebliğde, genç kral Faysa.l'm, t· 
rana ıtirmek üzere hududu geçmf§ o
lan R4§lt Alinin yanında bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Sullanahmet ve 
Beyazıt meydanları 
Ve bazı ana caddelerin 

asfalt yapılmasına 
ba§lanıyor 

Belediye, şehrin en mühim ana 
caddelerinden olan A1ay:köşkü, 
Türbe Sultanahmet meydanı ve 
EminÖnü meydanında Yenipos. 
ta.hane önünden geçen Şahinşah 
Pehlevi caddelerinin asfalt ola. 
rak derhal inşasına karar ver. 
miştir. Bu inşatın yapılmasın. 
dan evvel buraların tramvayla. 
n hru!ırlanaca:ktır. 
Aynı zamanda Be~ meyda. 

nr ile aTksinı Eminönü gezisi ve 
"raksi.m. Sıra.serviler caddesiyle 
meydana açılan diğer caddelerin 
asfaltı da yapılacaktır. Bu su_ 
retle şehrin üç büyük meydanı 
Beyazıt, Sultanahmet ve ~ak: 
sim ile en mühim ana caddelen 
asfalt olarak yapılmış olacakt.Ir. 

Sultana.hm.et. .Beyazıt ve Tak. 
sim meydanlarında bulunan 
parkların da yen.iden ve daha 
cazibeli bir şekilde tertibi de 
mukarrer buluruna.ktadrr. Beya.. 
zında Koska kmmmda. yıkılan lbi. 
naların yerine yeni Şark kahvem 
inşa olununcaya kadar bahçe 
yapılmasına iba~lanmrştır. 

limanlarmı ve mUnakale yollarını aer. 
bestçe kuUanabllme81 hakktnda riayet 
et~lı: hususunda her zamandan zf. 
yade k.:ıtı k&rar vermiş bulunuyorum. 
Mare~&l Petenle yekv11cut blı- ktlUe 

teşkil e<:en mağlQp vata.nmuz, topra.
lt üzerinde zorbalıklara meydan ver
mlye::ek ve bayrağına baka.ret ettir. 
mbeCek kadar oecet ~. 

Avustralya Başve
.. kili diyor ki ! 

Onümüzdeki 
aylar 

tehlikeli 
geçecektir 
Makine boşluğumuzu 

doldurduğumuz takdirde 
tırmanabilecP.ği ! 

Melbum, 2 (A. A.) - Avus
tralya ba§vekili Menzi doğduğu 
şehir olan Kevde çok hararetli 
bir surette karşılanmıştır. 

Başvekil bu şehirde söylediği 
bir nutukta ezcüml() §Öyle demlf• 
tir: 

Şimdiy ka.da.r Büyük Bria.nya 
milleti kadar hiçbir milleti takdir 
fırsatmt bulama.dmı. Avustralyaya 

Balkan 
muharebeleri 

bitti 
Şimdi Kızıldeniz ve 
Süveyş muharebesi 

batlıyacak 
Llyon, 2 (A.A.) - Temps ~ 

Gintt.e:ı İngilizlerin çekil~ 
bahsederken buJUm İngil!ZleriD Bal' 
dada t ekrar girmeleri zam.anma ~ 
ladiğmı yazıyor. lrak sefuinin b1bıl' 
Biyie Balkan muhal'ebesl de bıltm!ştit 
Şimdi Sllveyı ve Kmldeniz için rtP 
Jıazebc ba§lıyor. 

lrlandaya 
atllan 

bombalar 
istikbal endişesile değil, önümüz- Alman mamulab 
deki aylarm tehlikestni müdrik °'" 
larak dönüyorum. Zafer yokuşunu oldugu"' anla•ıJclı 
makine boşluğumuzu doldurduğu. 'lS' 

muz nispette tmnanabileceğiınizi Dublin, ı (A..A.) - Nqredl" 
her zaman daha iyi bilmeliyiz. re.mı! tebliğde cumartc& gibıQ ~ 
Bir düşmanmıız mevcuttur ve Bü- ıan hava akmmda atılan bombal&rd'-' 
yi1k Britanya milleti sıfatile birleş 127 maktul so ağır yara.lı Tiı SOO ~ 
~emiz liı.zımdrr. Avustralyalılar bıılunduğu, tahkikat neticesinde ııod' 
lüzumlu olm.ıyan şeJ"(eredn mah • ı ııarm Alman mamulAtmdan oıdOI' 
rum olunca, mensup oldukları ve 1 da U'""' un' 
h .. 1d.. .. .. ak 1 uk taşııdığt ve l'lan h ...... me 
<ır gece o urucu m ara m a. ~ 

vomet eden ı:r.km misa.Hni takip keyfiyeti Almanya. nezdinde p_ .. ~ 
etmelidir. için Bcrlin rımsııı.hat.güza:rma taUP'" 

Beyoğlunda 

Bir ihtiyara 
tramvay çarptı 
Yaralı hastaneye 

kaldırılırken öldü 
Dün Beyoğlunda, lstiklfil cad. 

desinde bir tramvay kazası ol. 
muş, ihtiyar bir adam çiğnene. 
rek ölmüştür. 

Kazaz.ede Tatfalıaşında oturan 
60 yaşlarında, İbrahim adında 
birisic.ir. lbrahim dün. öğleyin 
l6tiklfil caddesin.de geZinirk:en, 
karşı tara.fa geçmek istemiş. fa_ 
kat bu sırada. karşrdan sür'atle 
gelen, vatman Mı.rnedin idaresin. 
deki 157 numaralı Şişlio • Tünle 
arabasının altında kalmışt.Ir. Ib_ 
rcihim başından ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden ya.ra1anmı.ş 
ve baygın bir hal.de Beyoğlu 
basta.hanesine kaldınhrken öl. 
müştür. 

Vatman Ahmet yakalanarak 
tahkikata. başlanmıştır. 

---o-

inhisarlar Vekili 
bu sabah geldi 
İnhisarlar Vekili Raif Karade. 

nlz bu 88.ba.bki ekspresle An.k&ra
da.n şehrin:ıize gelm.iştir. Kendisi· 
ne, kalemi m.ahaua müdürü Hüsnü 
refakat etmektedir. Vek11 i8ta.s • 
yonda. gümriikler başmüdürii Met 
hi Ada.kanla inhisarlar umum mü
dürü Adnan Halet Taşpmar ve ııa
ir r.em tva.tmdan ~. 

verdiği beyan ediliyor. 

(Baş t&ra.fı '1 n.clde) 

tık defa açılmakta olan bU ~ 
yat murakipleri kursuna 65 _,.t 

yat murakabe namzedi işti~ 
etmektedir. Bunlardan 15 i ~ 
sek ticaret mektebi mezunu ~'U~ 
bayandır. Uç hafta devam ~ 
oek olan kurs hem n3za.d .PV' 

ameli olacaktır. • "- _...4 
Kursta. derslerden sonra itV': 

mensuptan teerilbelere m~~ 
lar yıµımda piyasaya çık~, 
staj göreceklerdir. Ayrıca 11;"" 
sun ders saatleri haricinde ~ 
ret ve petrol ofisi umum müd~ 
leri, İstanbul ticaret, iktısat.ji' 
belediye iktrsat müdürlet!iı'
ticaret odası umumi katı 
kambiyo, ticaret ve hayvan ~ 
salan komiserleri ,birlikler UfO 
mi katibi birer konferans ~ 
rek başında bulundukları ın.U~ 
seseler ve piyasadaki rolleri ~ 
kında yeni murakiplerl ten~r 
deceklerdir. fi~ 

Kurata profesör Osman $ 
ret Arkun, profıesör Raşit 1"~11 
dur, müddeiumumi muavini~ 
den Fethi Sezai, fiyat muraıt,:,, 1 ~ 
amiri Muhsin B-ıç lffet :aıw- '~3' 
Oroz ders vereceklerdir. _.,/ ~l' 

.\ lrı 
l~l'i 

~ 
~ 
~~ 

POLiSTE: 
~ 

Bir çımacının ayağı 
vapurla iskele arasıııdl t,, 

ezildi fi" \\ıııı 
Dün, Pendikten k öprUye geld f' \e 

nlzyolla.rmm bir vapuru lake~-~ ~ . 
ııa§ıriten, ta.yfalarmdin Alt. ~ ı 1 
iskeleye atmış, fakat ayağı ~ ~fıtcıı 
ta.kılarak vapurla iskele ~ ~'(' 
ka.lmr,t.rr. f' ~~il 

Vapur bllllln ağırlıgcy1e ~ı"' ~ G 
y&PJ§mc.a Alinin ayağı~~ ~ , 
ha.yet 1'aptanm gemiyi gerıye ~ ~ 

sile ayağı çıkarılan Ali, ~..ıd' ''' 
halde bMtaneye kaldırılmıf, ~ ~ ti 
ta baı:J,ıı.nm.ışt.ır. 1\ ~ 

oToMOBİLDEN KA~J \ 
Tailimde duV'&!'Cl Ahmet ~~ ı\ 

oturan Şa.ziyentn 11 ya§UldSJOt>«' o- S 
GWer dün 06ddeden ,eçtlıtken. p :tı, 
tomobilden korlanll§. .kaçarkell ~ ~t 
mUştnr. Kızcağız ııol kolmıda!l 

Iaıınuş. tedavi altma ~tıı'· 

SİGARADAN YA...~GIN ~" 
Ka.dıköyünde, Bağdat c,a.dd ~-

Naciye adında btr kadına &it b~ 
117 n\Jman.b evin Uat kat pen~ 
tıln kaplama ara.mı& d1l§eD bir ,ıı
dan yangın çılalUf ve k&pl.anıaJSl' ?1 ~ 
tuşmıı,ıtır. Ateo fazla ıdraye~e·""" 
dan verilmeden el5ndDrtllmll§ taJ1>' 

bq1amJu§tır. 

CAMI YUMRUKLADI ~ 

Fatthte oturan 14'.mıa ğotU f'l'ıJtf'°' 
dmda blr1si, dim gec» 6vine ~ 
bir lıalde gelmif vf!!>btr ~11 ,4 

bir yumruk atmı:§tır. C.a.m ;ıurı:ı..-· 
Nur:inbt btlekled keallınt,ıtr. _ ,.J 

Sa.r.hot baygın bir halde eerr
h,.,.DC"llP8 ~- . 


