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HAkimiyati 

ıw,..a ~: .. ltalya bu 
~ DMd kullamlaca. 
llm pek i71 bilecektir!., diye 
llt8&m1 b.......a- da gurur ve 
~Qe ti1a bir vaitte bub:· , 
!'Qpr. Bizim tahminJmtze göre 
~ Mctenlsde elde &ttlği 
1ıii ...._ blldmlyetlni embl 11-
._lara jeldIDıek 11urettyle 
bn,NP117" eıa i.Yf bir yol adde_.*1r. ' 

-.. so HAVADiSLER 
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• BAZtR .A.N-18ü ÇAR &AM8 Yazı illeri Tel. 23872 
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Bu raimtle, Amerilıatla /ngiltere A•a6alo 7'1Pfl•;. ~- ff!lnO'.iertlen ilıiaini göriiyor~nuz. :Ameri· 
. lıatla yeniden deo tayyarel.ft ~..,.. lblwi llalar m,-.,.a ba,lanmqtır. 

Amerika da 
harbiye 
nezareti 

I 000 tue bUyUk 
bombard1111a tayyaresi 

ısmarlaıdl 

u 
Amerikanın 

Londra sefi
rile görüştü 

o 

Reiıicumhur Atlantik 
deniz kunetleri ~ku
mandanım da kabul etti 

Amiral Cari nın son beyanatı üzerine 

Ank . rada i 2 Fransız 
dıplo atı istifa etti 

,. 1 ki. 

Darlan hDkOm&ti ile çallşa
. mıyacaklanm bHdirdiler 
Amiral Darlamn mHll milcadele 

tarihimlsl Wırif eden - 6leti 
bitin JDem,11"'8\te derin bÜ' ... 
uyandlrmlt, yaıd1m her köteain
de i6yUk bÜ' bldılet ve illlr.lal ile 
kaqd.amnJlhr. 

Avrupa
da sulh 

o 

B ren nerde 
• 

Mihverin katı 
zaferinden evvel 
Kıta sulhu 
yapllması 

etkik edilmi 
İtalyan hududu. 4 (AA.) - Breo

ner mmAkatmda münakata edilen 
meeeıeter hakkında al~ttar ma. 
baft1 taratrııdan tercih edilen .uota 
ratmen. mWikatJn umumi lıaA;lan 
baklanda maıamat aJ.mmala 1ıq1en. 
DUf gibidir. 

Oorriere Della Sera gazeteabıln 11111. 

kaleel manidar buhinmaktadır. 

(Devamı 4 lnetide) 

Royterin askeri muharriri 
ısrar adiJer 

Suriyeyi 
mu hak· 

kak işgal 
tmeliyizl 

Bil beyuıat, rı..ayı ~ 
nednde teamı ect. lıal dlploıo 
mMJan da ... derece mQtefJlllir 
etmtt ve bu zevat art* l>lrlaa hO. 
k6metJDt temlll- ...... , ~ 

veı:millerdir. Ankaradan bilcUrO • 
dlilae göre, l'raMen• Anbra 
bl1jlk elçilili bflkltibf Ola ft 
çnt samanda mU.teprbk vulfe. 
ıdni de tfa .._ K. Belin ile elçi. 
llt ~ llt.ibl Jılack Beugner Vl
ll iatlftmetine ialifalanm vermı,.. 
iv ve n.tu b&tinetlyle çab. 
~ l>Hdhmttlei'dlr. 
l'nMe"• Ankara bQ,.uıt ~ 
ele lıa al dlp1ıomatın çeldlme-. hkıeaılerlye llmen•m tana ..,... ...._. lllr ftlllllll 

den 80lll'8. ibdl '°,. '9lc1 yaliııs 
..-------ılıİİİllı ........ , blauwtır. Dljei' tai'aftllD Ttbk matbuatı 

Hana isi Katit? 
Kısa, caı:r 
. Aşk va 

Romanı 

.. 

ba Jll8ftll ttsertnde nepiyat& de
'flllll edenılr andtale ıt.Y* oldaiu 
cmlbr vMmt*teıUr. 

Bınsl\nH. ·~et" te Yu. 
w N.U, ..,..ılNmtll tallrif et~ 
nmeJts!,. lafl*ll mableeinde 
........ dQarti: 

' '""-'111ua brlı mJU1 dava. 
-- ....u.ı.-~ yapttjJ

(Devmmr' lllellle) 

(Y ... ,.....,,. 

CERCEVE 



54 1azan : KADIRCAN KAFL .. 
Omer .ıenç kızın ellerine YÇ'f b; ela gözlerini onun iri mavi 
aözlerine ctkerek, ıktı, aıktı: "Ofe1yn, çok mes'udum !,, cii· 
yordu. Elleri alet gibiydi; göğsü derin derin kabarıp iniyor 
chı. ağzı ya_"I açıktı ve dudaklan ot•şten kıpkızıl olmu tu ... 

- Hepiınlz Allt.lıtan geldik ve 
uıa d&ıec 6ız! 

- L5.!tln erken olmnsa! 
- K d r. TahnmmUl etmek-

ten ro ka ne ~ıı.pabillrlz! 
Sir Con Eyr onl:ı.n eefkat ve 

sevgı ile seyrediyordu; nyalrdan. 
beri ilk defa olamk Ofelyanm 
gtizl rlnin lçindo hayatın en gU .. 
:ael ve temiz parıltılnn vardı; O • 
mer de pelc mce'uttu ve gark ma
aallanndaki genç 5ehza.deler ka • 
dar yakfi1]dı, ldcb. Hiç !JUphe.siz 
genç kwn da ynı masallardaki 
suıtanl rdan farkı yoktu. Slr Con 
Ey.r: 

- Bana biıw: mtlsaado ..• 
1)iyerek Sıktı; ~CD d ~ 

FJ)'I kapadL 
Ömer ec.no 1mtn ellerine ya-
tı: 1fı g6&lerinl onun 1rl mavi 
erine dikerek, b, aıktı: 

- Ofelya, çok mes'udum ! 
Diyordll. Elleri g'f btye}i; 

g6ğsu derin derin kabarıp hıiyor
\iu; ağzı yan açıktı ve d9da.klan 
n.tcıten l:ıpkwl o muıtu.. 

- Ben de .•• 
Omer onun ellarir- .ıwın • 

na, yiizllnP, boynun , göğsUne ~ 
tarıyordu; g nç kız hio l ol -
muyordu; onun da go~U kah&np 
inlyorau, bf r•·::.ç dakika hiçbir 
şey rısylcın n bfribirJerlnln yüz
ler ne :ıl:tılar, gözlennc b:ıkWa ; 
blribirl l; ayaJa kadar 
silzdillcr ,biri rle lnc sokuldular: 

- Seni ö,ı evıyorwn kit .. 
-Bend .. 

Şundi nefesleri biribLrine kan -

tCDJ yorum, 
--D ıd .. 

nl buradan il)tllrl 
? 

- Cez lr çok uzak ve ıen va.
tana hur k lmım ! 

- N' kadar u k o uraa olau , 
be v tan:nı a nln kollarındır: 

e dllnyanm ötesine bile gf. 

de .. --n. 
- N lvUlüı ! B 1U unotunnın 

aiye '8yte korkmuştum ki. •. 
- Buna lmkln TV mıT Beıı 

1üç lı:or'kmadmı! 'Omldlm hJ.ç aar. 
mln:uıdıl 

- Ömer!_ 

- Oftlyal .. 

di; k bul dec • Gordon v Jil 
Makoley goz açtırmıyorlar! Elf r 
annemin hastalığı olmasaydı §lm
din kadar çoktan gıtmes m -
'bur kalırdı. 

-16-

BF..Nt'«>Tt ı ... 
Ert gUn öğleden aonra ray 

da kral tarafından kabul olundu
lar; yqlı ve girkln blr adamın 

ımtında LonönWlara gUlUnq gorU· 
nen Türk kıyafeti dine, g ng v 
yn.kıııkh bir !kanlının aırtmd 

pek alp göı mUştil. Öıncrin ke 
nıfkll v ytlJfl, elA gözleri 

uzunc bow ve dimdik yilrUyUoU, 
elb nln par! ren'kleri h le 
kadmlarm çok ho lıırm& gitm ti. 
Londra g nçlerlnin ~unıı gtd 
clh~t daha ıiyııd kıyafetti. 

İki taraflı dJzllml ol n zırhlı 

süvaril rln ortasuıdnn bU.> Uk 
ray rabMllc geçi§ p k muhte -
ıem oldu. Roea meydand h tf 
nal scslerlnden nrıısmı duyulan 
boru ve trampet gUrilltUsUnden 
°ba"ka hiçbir şey duyulmuyordu. 

Tavnnmda muhteşem ııvizelerln 

:ıar!>tığı, adi!c v d nteller i -
de, sol elleriyle uzun meçlerinln 
ısaplarnu tutan Jordlar, kontı r, 
gl'!\Craller, amiraller saray n. 
daınlan birer h kel gibi dunı;yor 
lardı; hepsinin boyunlnrmdo. veyıı 
göğüslerinde nişanlar, kolyeler 
pınldıyord . K.a.rtıda altın ve yal
dızlnrl L silslU btlyük t.ah tta sol • 
gun yllzlfl. altmış yaşlarında, B rt 
bak ı kral bin.net Jak oturuyor. 
du; t.a.bmd v kad f elbhıetdn n 

kUı il mantosunun h r ~ nd , 
geğsUJıde, koli rında, y 
&ıUnde pırlantalar, clmasl , :y -
kutlar 1111dcyordu. F.: r Ömer o • 
na p!f'kln v acar bir konsan k • 
:tutyle 'baklnıt olııaydı eöYl d\i3ü
n{l.rdU: 
-- eu adamın i.Uıtunde on az 

yt1z bln altm vu; acaba nasıl ka. 
cırablllrtm ! 

Tllı1derin yUrllMlcri, d • 
n, l1m v rlş1 ri, hattA konurr 
malan dlkkaUe takip ediliyordu; 
bunlar uzak denlzl rde •e orta 
Avrupa.da f'san lerl andıran ma
cera.lınm ve akınların kahraman
larmdan birtr örnektl. 

BqvekU bir tercüman hazırla.. 
m1!}b; l.fikln Omcr onun vnzif" 
si>rmeeln.e tnmt vennedi; kral da 
bu TOrlt deJika.nlısmm güzel in 

lf,llıcesfnl epeyce hayretle~ 
!adılını gW!yemed:L Kral cevap 
verirken hep "Türle padİ§ahm!I. 

olan eevgislnden, hllmletinden.. 
ba.heedlyordu ; battA dernJ§ti 

- Bana böyle bfr heyet göo
dermek Jntfunda bulundup lcln 
bilyük Tnrlt hilıklimduma te§ek· 

kürleriaü btıdSıtnJs! 

~ H A Z t R A ' - 1941 

·------------·---.... ----~~~~---.' ·-··· 
1 Stajyer polis 1 

~ki has aba ıcı 
kursu açlldı 

Dış ticaretimiz 
-<>---

Senenin ilk dört ayı 
içinde 

En fazl'l Alman a-
ya mal ihraç ettik 

ı:.a...crvekdl t ıstatistik umum 
müdürlüğünun tuttuğu hesapla. 
ra gorc, 1941 senesi ilk dört ayı 
na ait harici ticaretimizde en f~ 
a Alnı nyaya mal ihraç edılmi3· 
tır. 

ı an ayında ithalatımızın 
kıymet y nu 8.314,174, ihr'a. -
eatmıız ioo 17 943 46 Urac'lrr. 
Geçen ıne nyru ayda ıtihalat bu 
senekinden az olarak 6, 7 milyon 
furac t da 10 milyon kusur lıra. 
ıdi. 

Bu senenin ilk dört ayında u
mumi ihracatmuzm yü2IC1e 21, 
24 U Almanynya, 14 28 i Ameri
kaya 10,08 ı lsviçroye yapılmış. 
tır. lthalfıtnnızm yüzde 21,94 il 
lngilteroden, yur.de 18 i Roman. 
vadan 14, 74 u de Alınanyadan 
yapılmıştır. ----o------
ün ·versitede ikmal 

imtihanlar 
OOtıkU Son Te r'1 gazeteaı. 'OnJ,. 

'icrsited Skmal lmtihanlarmuı 1 teın
nıuzd bııflıYacatuı.ı yaımuıta. Bu 
husuata maıOmatma müracaat d 
btr ml.&banirlmlM I"..ekWr vekili Ke. 
mal Atay, fU ı.Aab ~r. 

- l.lnlverBlte lmtlhanlan lç!Jl •trü. 
ını, yeıı.1 bir karar yoktur. hkWtele.. 
rlD Uuna1 lmt.Bl&Dl&n normal aman
larmda ~tır.~ tıp w ten 
fakUltelerlnln 110D llllJf taıelıtterinln 

GüUwle etajları ~ bqJıyaca. 
ğmdan mezuniyet autı talebubıln 

ikmal tmt.u.anl&rUUD 1 temmımda 
ba ıayıp 115 temmuzda bltlrtlmeat mQ 
nulp sernımu,WP. veemafla. lıQ hu. 
auata YeJrAtetta .,.ı.cek ....,. gere 
ııareıc.t edtoetta.,, 

k 
.
1 1 

. 
1 

h. ı alınacak 
S er al 9 Srl a 9V ln0: Orta mektep 

· 1 1 rnezunlarındanı 
iŞ enen SUÇ ar : Polis mektebinde ı 

dliye Vekaleti süratle ve tercihan i muvatt k 0 anıar memur ı 
i olacak 

takip ve tecziyesini bildirdi I Emnıy t umunı mudllrlilğü, 
Adlı} v ldUet.i, &Rter aileleri 

ıı.lcyhindc işlenen suçlardan dolayı 
apılııcak taklpl r1n 11tddetle tes -

r!i için mUddeiwnum!Uklere bir 
tambn yapm t.ır. 

Tıunlmd saseıı. ti.dlbt umumi. 

Diplomatik 
pasaport 

Devi t memurlarını:. da 
verilebilecel< 

ynhat ve ı am Uerlnl gayet sıkı Uı. • 
ld ta tab tuttukları gibi, bul bUkO.. 

r e yalnıa diplomatik p port 
hamWerlne '~ vermektedir. Bu ltl

rla pasaport kanununun ıo uncu 
adl.'le5inln tadilin lllrum hamt oımu 
r. Bu tadll4Ua dtplomatlk puapol"t 

yeye müteallik davaların diğerle
rine te.rdhan rüyet edlleceğı ve 
faillerinin de tevkif olunabllece. 
ği ceza muhakemeleri uauıu ka
nununa istinaden beyan olunmak. 
ta ve kanunun bu hükilmleri da.i
ma g~nUnde tutularak vatan mU 
dafaM.13'le me gul olanların bu 
kuUıf vazifelerini kalp huı:urlle 
yapabllmelerbıl temlnen aileleri a. 
Jeyhlne işlenen bala suçlarda hnt!
e:uıiyet vo bulrctle hareket olun. 
mnsı ve meveut bUtUn vasıta ve 
fmk!nlard ~ azami derecede Sati • 
!ad cdllmesl v talıldkat muame.. 
lclerlnln süratle intacı btldiril .. 
m tedlr, 

Bir bele iye 
tahsildarı 

2 ıene 11 ay h pşe 
mahkUmoldu 

nlacaklarm adedi bJraz gen.l§lctl.lecok. Belediye tahsildarlığı yapan ve Bey 
tir. Bu arada Sera vckIDcrl karon lle 

lerbcybıde oturan Sabri a4uıd& b1 u.i, 
hl,lkQmct d lrcl rl ve devlet mU • bJr mtldı'lot «n'Vcl makbuzlarm dip 

rl mnnte:ıtvı ıine do dlplmnatlk ;pa. 1 oçanlarmı tahrif ed ,.. ztmmetlne 
port verllebUeoekt ,._ fiO lira geçirmek sucundan yakalanmış 

Çay. ihrk arı 
Bir mağazanın tezgah -

tarı tevkif edildi 
'l'abtak ıec: • Tahın1s 80kafP'lda 

çaycı İranlı All Rızanın dllkklnmda 
tezgAhtarlık yapan I<anbcr Mchtlpue, 
Dandırmııda bakkallık yapan v ıs

tubula mal l\luıa len Ş\UQ"U •dm. 
yet 

ması ~en çayın U kiloluk bir 
e:uıdığmt klloeu 760 J.'Ul'Ujjtan otnuü 
tızcro tm , cürmüm but halinde ı 
yakalanara.k p tronu ne birlikte dtlll 
ııaıtye 1Jctnc! cc:za nmbk e rfJ. 

ınlftlr. 
Mahkeme sorgulan sonunda Kan. 

berin mevkuf ve Ali Rwınm da gayri 

m vkuf olarak ml.ib l<emelerlnıı lw.rar 
vennı,, dul"UfJt).ayı bafk~ bir gQ.oe 
bıra~tır. 

Kahve tevziatı nasıl 
yapılacak? 

Ban defa §&hrtmble gelen kahveJ"4 
rfn ne rureUe tevzi edilecett he. 
nUz anı..,ı1.m&m11tır. E\'Yelce kahve 
tevzlatmı birlikler yapıyordu. Yeni 
tevziatm lqe mOtqarlılt tara.tından 
ynpılmaın muhtenıo.ldlJ'. Vaamafth. 
bu hmuata bir IWV wrtımedm tp. 

ztata bqlamnıyacaft için mllracaat
ı.,. :ıı..wı~. 

. o 

5 bin ton teker ithal 
edildi 

'l'ical'et Vekl!etl iaşe mU.te • 
whima bağlı tic:ant or~ı ıüew
lt.halAtma b8fluuıttlr. 00. umı. 
na dUn ıı.ırdan memleketimlıe 5 
bbı ton .... relıqtlr. Ofll, .A.v
rqpadan da felter ltllal e4ecelı • 
Ur. 

ve asliye lklııci ceza mahkemesine ve.. 
rfiml,tır. 

SabrinlD duruşmB.Bt dUn bıtmlş vo 
ııuçu mblt görlll rck 2 acne 11 ay hap 
ao s ııene de rnc:murtyctten nıahrumı. 
)ete nıahkillxı cdllm~Ur. 

Muhacirlara toprak 
• at ıa ı 

Her mıntakada paraaız 
verilecek 

Anlm.radan haber ı;erild ğlne lire, 
lskl\n l\a.nuıuını.ın 89 un u maddeılnln 
tadill hakkm.d&ld 1Ayilıa Meell• nır.
nıımc:mıe aimımştır. 

Memleketin muhacir 1.ak&nı ııobtbile 
Uçe aynlmı bulunan mmta.kalarmdan 
birinci vo Uünc! mmtakalıırda laklıı 

edllenl~ ~raat allt ve edevab, hay
vanlar, kO§Um ve araba takımlan ve 
tohmumluklar parasız ve birinci mm.. 
takada tevs.1 edilen topııı.k ve yapıı._ 
rm parasız vcrllmes1ne mukabil l..k.ln. 
ci mmtak a toprak ve yapılar borç
lanma eaum tabi tutuldutwıdan ta
blkatta ıuUsavatı temtn için IA)uıa~ 
borçlanma usuıu kaldırılmakta borç. 
lananlanD borç baklyelori aıtcdllmek. 
tedlt. 

o 
Romanyadan aetirilen 

naftalini er 
Bir f1ıma taratmdu R.oeıaQa. 

elan getirtilen nal~lvla ati
• tlat ~ ,~ ..... 
durdurulmuttll. Zira bu naftalia .. 
lerla 160 kunta kadar •tıldllı 
SörillnıüeUL 

Nılftalin MhJhlnin JMai1 ctmıe. 
111eden ııatlllara devam ettiii gö
"1lm8', baJdnnda takibat açılma• 
lllD& lww verllmlttir. 

Yıldızd bulunan İstanbul poUş 
mckt bine bu sene 1 defe. mev
cut polis kadrosundan bo.rlc ola 
rak bir miktar polis st.njy ri al -
mağa l:o.rar verml§tlr. 

Bu 6tajyerler orta mektep me. 
zunlatı arasından fmUhaMIZ ola • 
mk ko.bul edilecekler ve bunlar 
mekt b~ devnm ettlklt'ri mUdde~ 
çc tahslUerine polis mPktC'blud 
devam ettikleri müddetçe polt 
memurluğu maqı veril c r. 'al 
nız bu DUUUJD1 içinden melet p 
masrafı çıkarılacaktır. M ltt bi ı 
nihayetinde staj mUdd tind" mu
va.f k o!ıınlar polis memun;. ola 
rnk vazlf lendirlleceklerdir. 

Emniyet kadrosuna E;1rm k O • 
zere &taJY r olarak nlmacalc bu 
gençler imtihansız olmakla bera· 
ber m k~ep idaresi tarafınd..n 
velki tahsil vaziyetle 1 tetlı:llc o • 
lun rak ko.bul edil c kl roir. 

T drlsata l Ey'lUld başla.nac.ait 
tır. 

Parti Grupunda 

Hariciye Vekili 
Oç haft hk siyası 
hAdıseler etrafında 

izahat v rdi 

Adanada Kız Enslttüsü· 
nün defi esi 

Gene kıs bqmJ dell1um1DUD ~ 
mosuna koydu; uçlan haftf ve ~ 
hJt bir bahar rUzgln gibi öme • 
rin yanajmı, pkafuu, boyııuııu 
olqu.yor.Ju. D llkaııh 1f.m41 onwı 

bqmJ avuçlannm :ruma alaıll, 
aev)ordu; gözler yenJden ~ 
la tı, a en yeold n ve daha 

.. __ - - -- -- -- --- ---------- -... -- ------ - --

yaklnda bhiblrine kal1fI}"Ordu. 
Dudııklan yaklagb, ) aldqtı ve bl 
rtblrlnl bulı!u. Blrkaç aan.ly~. btr· 

3-Ç daklka öyle kaldılar. Ofelya 
• b ~ v ıareılch: ÖmfU' merakı. 

la do· '6", ouun gôal rinde .iri 
yqls.r ~rdfi. H yecanla ııordu : 

çtn aihyıonıuo! Yaba ıe 
111 .. '?l nıll? 

Yeni Sabah 
HtlllJin Cahit Yalçm. t'Breımer 

mW&k&U.. ~ :m&kalellMa, Hit,,. 
!erle Kuaollnlnln llOll- mWl.katıa.nııda 

neler koııuttuklarau ııe ....mı haberler 
don Dil de )'&n l'MJDl JDalaJD&ttaD U. 
l:ımap tmk&ıı olmıyacatı ,UphClolls 
bulun1uğunu ka.ydedenk Lfby&" 
Ballca:ı barek&tmda muvatıald,etms. 
llklere uinJarU prwaUJl malıvclu t.. 
taıyanm AJnwa mlldabalesll• kurtulu. 
fUllU anlatQor Ye dfJor ld: 

Hay-.r .. Sev!DQten. Blr de •• 
- N var" -...... ....... lmnı.MIW' I• 

JaıdN Yf'~ ~ - ... ..._ - Ya ıaııe aynbnluD diyet.. ~ ........., •. .&-. 11amm 

- A.~ 8enJ l'Gt11 • 8lrf ~ •••• il. 1 •• ' 
reoeltm. Annen meurmda rahat aayı'ISlade vu1ma ~ "111 ma111,. 
11YUUJl! Ben mN'ut olacabln! ımı ...._ lıMllm ............... ...._ 

- Koıituyorw::o! 1• llmtll1madL ........,..... ....,_. 
Korkma! Seni ırk alt gelir altı. ıtre " utdl ...,.......... ....,, 

gl)tiirllm: bU'!"'Miald itleri gabu n• ,,,.._ ............ peı1r 1111111 '*"' 
o---,_~......_ 

biti lr lideri&. Yalml. Bir C.oa ,_ 
JDyr bunn &"9loe ........... ......_ U. Duce 

.alAllall wkm plıdljl ......... t. 
- G D batı& Of ~ puıtelert '8na .......... P. 

gf}r111'. Kend de 1 l!ll!l8ılı ı~ l lmlda putü " "78k laldllel9r..., 
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Yeni bir yaş 
·söylemek usulü! 
Kadmlar, elli, aitmı§ ~nuı. da 

besealar, ;tne kendllerinJ genç 
&&Y&rlıar. J&ı.tti., bu yaştaki k&dm~ 
larrıı dillerinden dö~ııniyen sözler
d~ biri de şudur: 

- o. ~ yaşmda- lmb:r be. 
ltint elime sa dökemezler! •• 
~ Ştll'8SmJ da söyliye· 

l'iln ld, kadinlar - yaşlan Rerle· 
tn1' Yüzlerindeki Çlzgileri matdyaj
la pılemeğe de çalışanlar bile -
fi~ zaman otuz yaşına basa.maz

ı.... Yirmi sekizle yirmi dokuz a.
l'a8mda bocaJayıp du.rurla;r ,.e bü· 

~ lauJmlar, kendilerini yirmi 
Y-.ına kadar ~ 29 ya~ma. im· 
dar' trcıriiı,e devmJİ geçirdiklerini 
"" bunilari sonra. da.hiıs. gen~ ka.L 
dlkJarmı iddJa ederler. Ve bu fi· 

lt:rıerini tJtiz bi.r 888.bivetle müda.-

1- ederek, herkese kabul ettir
.. .ç&bşnia.r. 

8ıii lddJıalaimıri ne dereooyc ka-
41g, doğru ve haklkate uygun ol 
«hığn:uq an.lama.k iç-ln, yüzleri 
"n1111nuıaıa..,1DJŞ ninelerimizle so
~ gönlöğömüz dilli mahliıkla· 
" ht.kma.k kifldir. 
k Jltittin iddi&lıı.ra rağmen, ben 
enctı hesabıma kadın denilen 
~l&kun sohna.z ve kokuıım geç.. 
~ blr gül olarak kalacağma \'e 

~vetW kaybetmiyeoeğine ina· 
~ değilim. Dudakla.n 
~neşeler~; yamıklarm .. 
~ renkler gözlerde şim~ekler 
~tu,türa.n nice k.ailmlar bilirim 

• kn-kma babamak da.yaymea, 
~~ dönmüşlerdir. Hele b&.zı
f l'tarn hu c:ailıl.rda ballıbaba.dan 
'l"kJarr yoktar. 
~la.rma. göre de kadm f!Ön.. 

' bir mehtap &USIDAZ bir böl
~ldiir. Evet, m: doğru biT i~ 
ıı • Fakat bi'r 'YdŞa kadar... Kırkı
~ ""11, a.JtmıŞa ba.ğda§ .ktu'up otu. 

•. \{• Ra.~ !b:anI, neaıt ~h1r da 

~~ 'bir meh!-P ve susmaz bir 
lblı S&y&1'17.. Onlar bu yaşta böl. 

~esatezte.r, bil8Jds ka.rgala~ırlar. 
"Ka ötüşü tekfllr ve dlnlenir 

~J' değlldir değil mi! •• 
~lloe kadınlar, kırkma. kada.:r 

~eht.p, '°'1-kma kadar bmbtil, kn'· 

"'8. kadar gu'" 1 '\"e onda.rı Mnra '---- , 

bİI' zekkumdur. 
Bana bu satD'lan y8.zdıran şey, 

kadınların eze1i bir basta.lığı olan 
yaş !!iaklanıa.la.rım, yeni bir ta.bil'le 
ifadelendirmeleri oldu. . 

Bugünün kadınlan, yaşlannm 

köç-üklüğünü bildinnek için, şo 

yaştayım, yaşnn şu kadar demi
yerln.r, dndakla.nnı büküp gözleri
ni süzerek şu cevabı veriyorlar: 

- F:!&i harfleri bilmiyorum ı .. 
Bnlu5 orijinal ama, ömrü kısa 

bir buluş... Çünkü yıllar geçtikçe, 

yeni harfler de yaşlanacak ..• 
O zaman da b~ka bir ııey bu 

lurlar değil mi? .. 
Bu ya.zdJklarımdan baya.olar gü

cenmesinler. Erkekler arasında 

da yaşlarını gizliyenler, hatta 
yüzlerinin buruşuklarrru makiyaj• 
la giderenler de vardır. Hatta. ~ok
tur. l\fa.ama.fih, erkeklerin kn"ı< 

yaşında olduklannı ,.e bu )'a.}ı 

gençJiji,e ula~ına.nm bir basamağı 

telakki ettiklerini gururla söyle 
melerinc muka.l>il, kadınlar itiraf

ta buluruuııazlar. 
İslii.mgiray Kırun hanı naspedil• 

mişti. ffil'at giymek üzere Saltan 
İbra.himin huzuruna ç-rktr. Padişah 

sırmalı bir se<lire uzanmıştı. Ba
~mda bir takke \'ardı. Haıı boyun 
ke..ti, önüne bakarak ya.k1a,';h, yer 

öptü. Sultan İbrahim yerinden kı 
mıldanmad.a.n: 

- Göreyim ı..eni, dedi. Oüşma~ 

nmıa düşman, dostuma dO!'f.(:a da' -
ra.n. Bana doğrulukla iş gör. ~n
den başka kimsenin zinhar ı-.ö7.ünü 

dinleme. Benim duam seninledir. 

~ hanı, tekrar yer öperek 
cev&p verdi. 

- Velininıetiım.iniz. Sizin ilti
fatla.rmızda. perverde olmuş bir 
bendenizfm. Kulloğnmu btltrsinb:. 

1s_I~y ..b~~ • .:-~en 
ı-Ji!'41h ellko,..~ •mu ı 

- K~ ya.şmd.8sm. Bhmıekte, 

inmekto nice~lri '!' 
- Henüz kırk yaşmdayrm de,· .. 

letlim. İnip blmneğe daha bu yıJ 

başladrm. 

Ferman senin 'husulü benden 
Can verme benim, ka.bulil senden .. 

LAEDRi 
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Ankara~ıikb8h8i"8tY8riŞirln 1 n 
dördüncü haftası 

~~: (Hm.usi) - Bu pazar Tevfik Ali Çınar'm Delika.nlrsr i
l'rııı..: 1 İtıodromunda. ilkbalıa.r at ya. kinci B. Ka.ra.om:nanm Selçuğu ii
~tn dördün~ · ya.prlml§tır. çiineü oldu. 
~~ fevkııl3.de mcak olmaSTJ1a. Zaman 1,23 dakiikarllr. Müşterek 
lliıe ett ka.1ahalık görülmemiş de- bahis ganyan 190, pl&se sıra.siyle 
lıılı CeJc bir raddede idi. Milli Şefi- 145 ve 170 kuruş verdi. 
~ de .h?r ~ oldu_ğu gibi ya- tl~üncü koşu: 
J~ l>el'Dıi şereflendirmiş ve koşu- İlk iki yaşlı koşusu idi. İki ya.-
~ llonuna: lı:ada.r alüa ile taıkip şmda.ltl yerli saf kan İngiliz erkek 
ll'-~uşlardır. ve dişi taylara mahsustu. tkra.mi-

~"VIJUlar ' umumiyet itibarile çok yesi 500 lira mesafesi 800 metre Sl· olnıuş ~en hafta.ki gibi idi. Beş tayın iştiraık ettiği bu ko
~e~er olmadiğı için bahsi miiş şu çok güzel oldu. Başlaması ile 

Ilı horriıal li'r' vermiştir. bitmesi pek kısa süren bu koşu-
l( tinci kO!fll: yu B. Fehmi Simsa.roğlunun De-

l'lıı.~ koşusu idi. 'Üç ve daha met ismindeki tayı bir boyun rafk
t~ yaştaki halis İngiliz at ve la kaza.nmağa muvaffak oldu. B. 
'iti lara mahsus sa.tış koşusu Salih Temelin Çobankizı: ikinci, B. 
~tu ~ya dört halis kan iştirak Ahmet Atmanın Kara.biberi Uçiln
lıf- '.. '({o,lı yavaş baş.tadı. Fa.kat cü oldu. Zaman 47 saniyedir. Miiş
~ ltCJrı.c:le idi. Diğeleri adeta istek- terek ba.lıiıs ganyan 435, plise sı
~ ~Yorla.rd.I. Yarış ilerledikçe rasiyle 170 ve 190 kuruş 'ffrdi. 
t~lil l'\ l"ahat rahat önde gittiğini Dördüncü kO§u: 
tl.tlt Yordulç. Sonund a.komisarj ile DQrt ve daJıa yukarı Y4ki saf 
~ !t> kuVV'eUe hücum ettilerse kan Arç at ve kısraklara ttıah.sus 
~ Q, ~ AUmm Misi y~nm handikaJ?tı. İkramiyesi ~O ura, 
~~f ~it ile kouşyu ka.zanmağa mu- mesafes' 1800 metre idi. Koşuya 
~a . oldu. B . .Amın Çırpa.n'm Ko- on hayvan iştirak etti. Startla be· 
~~1 "~1 .~ci, Ferruh Ağanın Sif- re.~r Aneze öne düştü ise de he
~tıtıı,:ı_ <;ü.ncü oldu. Zama.n 1,58 da.- men biraz sonra Sava kendisini 
a?s -..qr. Müşterek bahis ganyan yakalıya.ra.k geçti. Diğerleri bu
t-ıı9 :l!se sırasiyle 195 ve 205 ku- gün çok güzel kO§an Tuğbaıy ls-
~el"di mail Tekçenin Savasına ça.tama-
~ koşn: dılar ve Sa.va üç boy ara ile koşu.. 

~ l>eı-. hk koşusu idi Oç yaşında- yu birinci olaraık bitirdi. Çok ge
~ :li Ya.rnn kan İııgiliz erkek ve rilerde koşuyu ta.kip eden Mihri-
a?o ~Yla:ra mahsustu. tkra.miyesi can son an.la.Ma. yaptığı güzel bir 
Sıı ı.ca..~ lll~sa.fesi 1250 metre idi. hücumla rakiplerini geçerek ikin
~l'ab düz pistte yapıldı. Sta.rUa ci, Sevim VIll. üçüncü oldu. Zar 
~· sJr beliltanlı öne geçti ise de ma.n 2,08 dakikadır. Müşterek ba
'il~ t lialim.in Dilaviz ismindeki his ganyan 485, plase srra.siyie 
~ ltoJ~yltkJa. kendisini yakalıya....1125; 125 ve 125 verdi. 
~ teçtı ve ra.ha.t bir koşu yapa- Beşinci koşu: 

...,. boy ata ile b!zinci oldu. B. Dikmen koşusu idi. Bu ~uya. 
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1 r11 Saray havatı --s 

k ı I a V uzu Zenci lıadımağalar 
hakkı tarık us'un buna 

dair düşünceleri 
• 10. 

majüskül : yazı makinalelerine zararı 1 
uzun zamanların husule getirdiği 

itiyadlarm omı bir kere inkAr etmek 
iradesini göstermeden zararını, gara. 
betini ta.yin mUmkUn değildir. "şüphe 
bir nura doğru k<lflllaktır,.dlyen Ustad 
şairi böyle. sıralarda hatrrlama.yı bir 
hakikate hizmetin şa.ı'tlarmdan sa.y. 

malıyu. itiyadın mağluplan QOğal

drkça mücadelenin guçıüğil arla~ .. 
bu tabil. fakat siz düşününüz• ki bü. 
tün yeryüztintın inkılA.plan, tekAmtil 
cereyanları geniş veya umumi ve de

runi bir ihtiyaç olarak hep bir anda 
sezilmeye başlamış da olsa bunun 
ifadesi - aynı zamanda söylenmiş ol. 
ma demek olan - bir(tevarüd)misali 
bile vücuda getirmem~ oıabilir.halbu. 

ki majiiskülün lüzumsuzluğuna ina. 
nanlarr on üç yıllık bir fa.sıla ile bu 
bahse ve kılavuz milna.sebetile avdet 
ettiğim zaman d8lıa çok bulmakta
yım. blı sebeble (ben) yerine hakiki 
delaıetile (biz) kullanarak devam P. 

delim ve m.ajüskU1ün tek fayd88r ola
rak kaydolunan noktanın nıajUskUl

süzltikten doğacak büytik kazaıJç ya. 
nmda hiçbir değeri olmadığınr kat'l. 
yetlc söyliyelim, şunun için ~: 

1 - btiyük har! denilen şekillerden 
bir çoğu. küçtiklerl denilen şekiller

den baıjka şekillerdir. Alfabe, öğret.. 

menleri büyük şekillerden ba,§larlar, 
mlisaid devresi gellnce bunla:rm küçük 
l.'1?.killerine geçerler. bu geç.iş başırba. 

şma derslel', v~elcr, ka.rşılıklt yor. 
gunlukl&rdrr. eğer küçük harfler, bli. 
yüklerin yaJm:z muayyen bir nisbettc 
küçtiltillmüş bir şekli olsaydı alfabe 
öğretiminde bu ikinci sa.fh& tama.mi

. le taBarnı! edilmiş olacaktı; majUS. 
Jdl.1 ·lbmdzr.değjldlı; gibi bir-ömre w .. 
!'eri dava '1cö'künden ]ıatlıw-k. okut i
çiı1de, me1ttf'l) dl§lll&ı.' ma..jU&kül yan-
1.Jşlığr ytlzünden kınk notıa.rm eseri 
kalıruyacakt:r. 

bir ilk.okulun müfredat programma 
bak.ıım:: ldlçUk harflerden ikinci bir 
alfabe öğretmiye belki ders yümm 

y a r ı s ı n d a. n sonra b8.§lıyacak· 
txr. bu ikinci şekilde el ya.zm:ı: denen 
~ da a.ynı seslerin bir takımı i.. 
çüı ayrıca. ikinci tertip alfa.be §ekli vü. 
cuda. getirdiğini de görmüyor muy. 

duk? 
bereket versin, maarif vekilllği, o.. 

kullara giren yazı de.rSlerinde terbi. 
ye ilminin en aon ve en :ınakbul bir da. 
vasmı iltizam ve tatbik etti. tkl 
ilk değil, UçlUk, yahud dörtlük me.n. 
za.ram V"Bren bir sa.kameti bertaraf 

3 ...:... tek delil, ozel adlan ayırma
dan ibaret olunca yazıda faide şuuru, 
majtiskülleri söz başı, satır başı gfoi 
yerlerden atmış olmalıydı. biz ya. 
zmm ilk devrelerlnde yaşamıyoruz. 
yaşayıp o devri tekrar etmenin ma.. 
nası da yok. mesel& sa.t.rr ba.şmda bir 
kelim.elik boş bir yer bırakma, bizim 
yazı ve dizgi kaidelerimJ.zin içindedir. 

vedad tör'ün ve birkaç arkadaşı ki
taplarını söz veya satır .ba.şlarmdaki 

boşları kaldırarak ba.stırryorlar. satır 

ba.~arında bir kelimelik boş bir .satır 
başma deJAlet ettiği içindir ki o tarzı 
da garipsiyenler gördük ; majüskül ol
dukça. vedad'm Jıakkı var. fakat bir 
kelimelik boş, bir majüskül kadar 
kuvvetle haykırlJ> burası satır başr. 

dır deyemiyor mu'? 
öte:d im!A işartıtıeri bizi majüskül. 

den' müstağni kl.lacak kadar bc1A.ga.. 

ti haiz değiller mi! 
hem majüskül, hem imllt işareti, 

böyle yerlerde bir tekerrilr teşldl et
miyor mu? ya.T.an ve okuyan için bu 
bir enerji kaybolu.şu değil midir? 

4 - yazı makineleri, dizgi makin<'. 
Teri... majüskül yüzünden dimağa 
yüklenen beyhude ftiyadm ağırhtmı 
madde halinde görmek istiyorsak yazı 
maltinelerine, di:ııgi makinelerine bak
malıyız. hayrr! yalnız ba:ınnamalr. 

yız, onu çalıştırır, onda çalrşır gibi 
nüfuz etıne:li, onu temin ve tedarik et. 
me küıtct ve fedakArhğnu bir majilskü
lün be kadar arttırdığmr hesap ede. 
bı1ecek hale gelmeliytz. yazı ve dizgi 
tekniği sırtında majüskül bir belAdrr. 

bir yazı makinesinin 21 t1J3luk bir ter. 
tibat ile iktifa ettiğinJ tasavvur edi

mz. ;:na.kine ne kadar küçülecek, ha... 
flfllyeook W-.... bittabi ucuzla.iaca:lt, 
~~ eoğalaca.ktu. IDakin~~ko 
inşa plAn:r buna müsait olmazsa. veya 
milli fabril;,aJanmız oluncaya ve ma-
jfu!ktiJsliz bir Al.em doğuncaya kadar 
bunların yePini muhafaza lA.znngellrBO 

majüsküle bedel ikinci bir çeşit veya bir 
başka. fuılfı.p ha.rflerile ma.khıe zengin;. 

leşecektir:zek:Am bir de majilsktil 
takib Te teşhis dt.i§i.incesinde olmak. 

m:zm, yukarı tertibatı ça.lışbracak bfr 
hareket dikkati Barl ve mra.t etmeksi. 
zin bir dnztiye ve pek tabi! en az yili'. 

de on bir sürat farkilc mahsul ve.re. 
oektir. 'bir nolda.yı virgöl, bir virgfilft 

nokta yapmak lüzuı:nu hasıl oıunca 

majiisküli mi.nisklil, minıskfiltl majtls. 
kül yapmak kQlfeti de ardmdan gel. 
miyec~kür. 

geçen gün, ana.dolu aja.tl6lllU1 hava.. 
dis bUltenlerinden birkaç .ııa.tmn kılf. 

- 2 -
Osmanlı İmparatorluğunda sadrazam ve şeyhis
lamdan sonra mertebesi üçüncü olarak gelen dev
let adamı bir zenci hadımdı: Kızlar ağası ! . Kız
larağasının tuvaleti - Su rre devesinin gümüş zin 
cirini adamın elinden ne zaman almazlar? • 

Yazan: Tayyar zade ATA EFENDi 
100 seni' eV'\•el Or.maıılı sarayında )3')amı::ı bir Zühillü Ağa, 

Zenci hadım ağaların en büyük 
zabitine Darüssuadetülşerife ağa
sr, kızlar ağası, büyük ağa ünvan. 
larr verilir. Sil8ıhtar ağa ve Babüs• 
.süade ağası gibi sarayın en büyük 
ricalinin üstündedir. Osmanlı dev. 
!etinde mertebesi, sadrazam ve 
şeyhülisiamdan sonra üçüncü ge
lir. Bütün haremi hlimayiuıun, sul 
tan ve şehzade dairelerindeki ha. 
rem ağalarının mutlak amiridir. 

Kızlar ağası, alaylarda başları• 
na selimi kavuk giyerler, a.ı·kala.. 

rına dört yenli, serasere denilen 
kıymetli kuma.'.?<l kaplı ağır sırt 

samur kürk giyerler. Yazın yine 

bu biçimde .kakum kürk, diğer 
mevsimlere göre de ka.ıısaik ve sin 
cap kürk giyerler. Bellerine som 
mücevherli ".Akvc,, denilen gayet 

kıymetli altm köstekli bir bıçak 
ta:karlar. Adi günlerde başlanna 

"Paşalı,, kavuğu, yahut ''Dü.zkan,, 
k3vuk giyerler. 

Silahtar ağalarm üslündc oldu
ğundan, silahtar ağalu kızlar a.. 
ğa.cımm eteğini öper. Krzlar ağa...ı• 
nm esas hizmet ve memuriyeti: 
Haremi hümayiın idaresine bak.. 

mak ve hükümdar harpte bulun
duğu zaman Osmanlı saltana.tını 

isl3.m b\13.f eti ile birleştiren işlen 

görmektir. Bu takdirde ülemadan 
ha-remeY'!1 fll;'üfett1~lcrl, h.a?'emeyn 

muhasebecisi ve haremeyn mu:ka
ta.acıSI, rozn.amçeclsi, baş halife 
~ başyazrcrlan Ç8J"§alllba günleri 

Edirneıka.pm.nı dışm.da. Hasahil" ta
rafm.da'ki s.et üzerinde bulurum 

kasm:la. kızlarağasmm rjyasetinde 

toplanırlar iri, bıl8Jı.are Dariissua. 
de ağalarmm haremeyn ev!kaf ş&

rifesi nezareti do ilaveten veril • 

mişti. 

Kızlar ağası o1maik. için, zenci 
hadmı ağalarmm emektarr ve kı
demlisi olmak §8.l'l değildir; padi. 
§S:h ba.şkapı grl.8.mmdan aşığı me:r

tebede olmamak üzere 
ğalarm.da.n kimi ü;terse 
de ağalığına çika.rabilir. 

ha.rem a.. 
darüss~ 

lar sürrei hümayün emniyetinc
teslim olunarak Hicaza gönderilir. 

Kızlar ağası sürre devesini üç 
kere dola,~tırdıktan sonra mirahor 
ağa gelip de zinciri alırsa, hüyük 
ağa. sevincinden padisahın önünde 
yüzükoyun kapanarak yer öper. 
Bu merasını, kızlar ağasının vazi
fesinde ibkası demektir ki sırtına 
serasereyc kaplı dört yenli a.ğır 

sırt samur bir kürk gi.ydirHcrek 
taltif olunur. 

Kızlar ağaları içinde Fatih dev• 
rinden Üçüncü Selim zamanına 

kadar Osmanlı tarihinde büyük 
şöhret brrakmış olarak: 

Büyük Mehmet Ağa, Biliıl Ağa, 
Süleyman Ağa, Bayram Ağa, ta
r.is Ağaı nyas Ağa, Sünbül Ağa, 
Uzun Süleyman Ağa, Hacr Mercan 

Ağa, Hacı Beşir Ağa, Yusuf Ağa, 
Diğer Mustafa Ağa, Küç:iik Bil8l 
Ağa, Anber Ağa, Kasım Ağa, Ha. 
fız İsa. Ağa, Abdullah Ağa, Tahlr 
Ağa gibi bll- çok zevat sayılır. (1) 

. Padişah muharebeye gittiği za• 
ma.n, yahut bir müddet Edime sa
rayında oturmağa karar verdiğin. 
de kızlar ağasının da beraber bu• 

lunmasnu cmredenıe, kendisine 

Topka.pı sarayında "Hazinedar A
ğa,. vek8.let eder. O da padisah 

ile beraıber gidersA- bazi~ vekj.li 
a.~ zamanda. kızlar ağıu>ının da 
velrili olur. 

Kızlar ağasnını dairesinde bir 
de "Oda lalam,, denilen bir harem 
ağası: vaniir. Bu zat, büyük ağa 
dairesinden bir an ayrılmaz. Dai· 
renin büyük işleri onun elindedir. 
Kiınar ağasmm şahsi eşya.smtn ve 
malının ımıha!ızr odur. 

edemediyl!le de bil'8.Z tadil etti. 
iddla edilebilir ki majüskül olına.. 

aa, ~ukla.rmııza alfa.be öğretmek i
çin hayatıarmdan t&'larrufa kendimiz 
de hak bulduğumuz za.ına.nm en az 1k1 

a.yını kendisi.ôe iade etm.1§ olaca
ğız. onlar okwnaya da.ha evvel geçe. 
cekler; daha kolay yazacaklar. 

şe.sini gördtinüz· anadolu ajansmm 
• , Sadrazam ve seyhülisla.mıar· 

kullandığı bu makineler ~qte majüskliı . • ~ . ' 

Büyük aial!lr oda. lala.la.nnı, 

Zenci hadımlar ara.sın.dan itimatıa
rım kazamrıış bir zat olarak. seçer. 
ler. Büyü'k ağanın resmi vekili ha. 

~nedar, yshut hazinedar vekili• 
dir; mi.nevi vekili umuru ise bu o 
da ıaıa.Sı:clır. Kızlar ağası dairesi. 
nin müdürü odur. Kıi1ar ağagmm 
maiyetini teşkil eden kürkcü, kn• 
ı;:en, kahveci başI ağalarm, ağa çn• 
hadarmm, heybeci, ~ü baltacı 
ve k02ıbekçi gım hademelerin za.. 
biti ve amiridir. 

kullanmıyorlar. orada bu bir zaruret: padişaıhm huzuruna gırmeden, kız. 
kolay kullanllrr ve ucuza mal edilir bir lar ağasmm odasında oturmak 
makine olmasının ?..anıretı ... aynı za.- adettir. 

Diğer Zenci ağala.r üç kovuşta 
yatıp kalkarlar. Ya'b>Idan soora 

nıreti umwnt yazı makineleri için ka. 

bulden bizi meneden majüskül sWrii o. 
tunca, o stıstl diliyenlerin ellerindeki 
keyfe bıralup makineleri bundan kur. 
taracak bir l!lalim zlhniycti M>temez.. 
nı.llılnlz? 

Osmanlı sarayının en büyük a-

miri olan kı:zlar ağasının azilleri, 
ekseriya Cuma günleri, Cuma na. 
mazı için gidilen camüşerifte y~ 
hut saltanat ile bir tenezzühe gi_ 

harem kapıları civarında. ve ko-
2 - 6zel adlan yazıda bir olan ka. 

mut adlardan ayırmak majüskUlUn 
tek faydası idi Halbuki gözünde ına
jUakül görmek itiya.dı peyda . edilme.. 
seydi bu işaret olma.dan lBmhı mahi
yetine tntikal melekesi zihinde kuv. 
Tetlenmi§ olacaktı:. konuşurken bu rne. 
leke bizde hiçbir lereddüd bualmııı

.maktadır. farzedelim ki yazının bun.. 
da bir Ilstiliı tarafı vardır; o halde ni
çin bu kellme1eri bir de koma 1§8.retile 
a~ lüzumunu lleriye sürüyoruz? 
bunun özel adı iki yandan iki tırnak. 
la ayırmadan mahiyetçe farkını ben 
kavrayamıyorum. ya.za.n için bir kül. 
ıfet, okuyan için bir başka kill!et! 

---------------ı dileceğindc ansızın yapılır. Padi

vuşla.rda yabancı kimselerin kal· 
maması için, "Ortanca,, yahU"t 

"Hasılh,, ağalardan birisi, akşam 

li.zeri kaprlan ve kovuşları dola. 
aarak yüksek se,«le: Kiralık, garaj, antrepo, 

fabrika olabilecek 
Tophane yolcu Balonu karşısında 

çöplük çeşme sokağı be.şmda (840) 
murabbalı nir garaj, fabrika ve a.n_ 
trcpo olabilir. Boştur kira.ya verile. 
cek. Ya:nmda.ki tavukçu Bahti;yar E
fendiye müracaat. 

F:reğH kömürleri işletmesinden: 
.Müeıısesemizle mUşteriler r..-rasmda Taş kömilrU, kokkömürü, briket ve 

tali maddelerici.n sah~J&.n hakltm<l2. yapılmış olan mukavelelerden müteveı. 
lit bilcümle lıakla.nmızı 1.6.941 tarililnde kurulan ve merkezi An.karada bulu. 
nan "'It'IRKlYE KÖMÜR SATIŞ l'll TEVzt MtJESSESESt,,ne devrettiği. 
mızı ve mUşterilerim.fzo karşı oJa.n vecibelerimizi de bu mUesseseniiı tama
men tekabbut eylediği tlAn olunar. <3004) (4258) 

gelinceye kadar kazançları yeku
nu 800 lirayı doldurnuyan üç ya· 
şmdaJd yerli halis kan. İngiliz er
kek ve dişi taylara ~u. İk
ramiyesi 255 lira, mesafesi 1800 
metre idi. Koşu başlar başlamaz 
Ayf.er öne düştti ise de arkadan 
gelen Roi kendisini kolayltkla ya.
kaladı. Gerilerden gelen B. Veli 
Kivandığm Yet.iş ismindeki a.tı çok 
güzel }1ir hüetım yapaTak Roi'yI 

yakaladı ve iki boy ara ile birin
ci oldu. B. Suat Karaosma.nm Roi
sı .i.k.inci, B. Vehbi Koç'un Kamel
y.ası üçüncü oldu. 

Zaman 1,25 dakikadır. Müşte
rek bahis ganyb.n 150. plase sn-a
siyle 115 ve 160 kuruş verdi. 

Üçüncü ve dördüncü koşular a
rasındaki çifte b~ste Demet -
Sava. çiftini bulahiletıler 100 ku
raşa. ınuka.bil 1185 kuruş aldılar, 

phm gazebi.ne gelerek azledilen 
ağalar bir müddet balrkhane kas. 
rmd.a. hapsedılirler. Eğer hayatr 
bağışlanmış ise Mı.sıra sürülür. E-

ğer, azlinin sebebi sadece pad~a_ 
hın kendisinden hoşnutsuzluğu ise, 
yol hazırlığını yapması için saray
da bir kaç gün misafir olmasına 

ınüsaade edilir, ve bu takdirde, 
Hicaza gönderilir. 

Büyük ağaların azilleri suretin. 
den biri de Sürreihümayünun sa
raydan ç.ıkarılmasr merasiminde 
olur: Saray ananesine göre, sürrei 
hümayfın ç.ıkacağı gün yapılan res 
mi merasimde, büyük mira.bor a.. 

ğa, sürre devesinin gümüş zinciri-

- Hu!! •. Hu!! .. Hu!! ... 

Diye bağırır. Bu suretle halvet 
ola.cağını iliin eder. Ağalardan bi• 
ri akfjam ezanını dinleyip haber 

vermek için nöbet bekler. Bu sı· 
rada acemi ağalar odalarının önün. 
de toplanarak ala yüksek sesle 
Kur'amkerim okunur. Nöbetçi. a• 

ğa sarayda ezan seslerl işitince: 

- Sala! .. Sala! ... 

Diye bağırarak ha:ber verir, na

maz kılmır. Sabah namazı da ayni 
euretlcdir. Bir nefer nöbe~i eza. 
nı dinler, kovuşlarda Kur'a.rı.ıke • 
rim okunur. Nöbet<;iler henüz kalk 

ni kızla?" ağasının eline verir, o da., mryanları: 

deveyi, padişahın huzurunda üç - Lala destur abdest! .• 
defa dolaştırır. Üçüncü dolaşma 

sonunda büyük birahor ağa gelip 
zinciri almazsa, kızlar ağası azle• 
dilmiş demektir, bunu derhal an-

Diye uyandırırlar. Ezan okun-
duğu haber verilince namaz 
Jirlınır. 

lar, sürre devesini güderek Edir. (1) Kızlar ağal:mnm fJll meş• 

ne.kapıdan dışarıya doğru saray • hurla.rmın m.aceraia.r ve entftka.. 
dan çikar, gider. larJa dolu hayattan ilerde bir oı.aıo 

Bu tanıda azledilen büyük ağa- ı kale halinde ~. 

' 
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ı. E"' war ı>flPr A.nfang Oct-0b· 

ı·iı.., u:ıd eine kla.re l\!ondhelle 
stuna lıber de.r Sf'hcnen Got.tcs• 
welt;1 llcr Hof unter sdnen üüıt

tcren Biumen Iag, als ob er 
sclıilc!c, in dem wit sııo.ftem Licht 
eriüllcten Erdenraume. 

2. Es war so ı,tll~ dass ieh nur 
das Fallen der Blil.tter hörtc und 
untenvcilen den Schrl'J cines 
IUrschcn ıı.us dem Wald herüber. 

8. leh borchtcZ naeb dem Hau
se; abr , dortc•n war kein Laut zu 
hören; dr"l •r 1 eh unter elle 
Bii.umo > dnrch eln 
Fonsrer m dıe gros_cıe Stubo. 

• 4.. Dicht vor mir sahe leh die 
Lchne3 \·on Renatens Stohle m
geni• sonst war es still und fin• 
ter drtnnen. 

5. tch konnte glelchwohl aJcht 
~ Jıfnncn flnden und gbıg hart 
an der Ma.uer ıınd um dlo Eehe 
Jıermn, bls ıvo dle Haustor fst.. 

6. Dort, in dem tf"!fen Schat
teıı, regete sfch etwas, und eln 
Frcndcnsclıauer ttbentrömetel 
mein Hen; denn obschon leh 
nichts gcwalıren konnte, 110 wnmı

t.e leh doch, es war c1as Rauscbea. 
lhı'cs Kleides, welches leh ver
nommcn hatte. 

8. Da la"CD. cln paar warme 
Jffuıcle in den mPJnen. 

D. '1ch wussf6 wohl, 
dsss thr komınera wtirclet I" 

10. Sle hnrdıto noch elıunal in 
dle Tür; dann zog leh "!'! in dm 
hcUen Monılschein lılnaas, dean 
mlch vcrlangte fteht' · Dach 
Anblick. 

11. Wlr r.hlossen unscro ımn
de inetnandcr und schrlttcn llO 

mlt.snmmen iiber ılie wcite Hof• 
statt nadı dem Flm!e .zu. 

BENATE 
St01m· 
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J. Bfnncite§ri.n.in ba§l~cr idi 

ve gilzeJ ta.biat lizerine parlak bir 
ııy ?§ığı vuruyordu; çiftlik koyu 
.göle-eıı" ağaçları altında, uyuyor -
muş gibi, tatlı bir ~ıkla ~.alka -
nan kfilna.t ortasında uzanmış ya. 
tıyordu. 

%. Öyle bir sessizlik vardı, ki 
yatn~ düşen yaprakların giiriiltii

siın.11 ve ara.sıra ormandan akse

den geyik seslerini işitiyordum. 

3. Kulaklarımın bi.itün dikkatini 
ev istikametine çevirmiştim; fa. 
kat ora.d!lll hiçbir ses duyulmuyor
du; bunun üzerine ağaçlnrm altı
na şokuldum ve pencere nra.smdan 
odaya baktmı. 

4. Hemen önümde, Renate•ye 
ait iskemlenin arltalığmrn yük· 

seldiğin! gördüm, bundan başka o. 
da.da derin bir stl.kö.t ve kDyu bir 
kara.ıı.ltlt vardı. 

5. Bununla be'ra.ber bUTadan ay
nlamryordum, k8§nyi d&ıereik dp. 

var hiza.sm.ca evin kap!SIM kadar 
ytµiidilnı. 

6. Burada, koyu kannlııkla.r .. 
çinde bir geyler kımtldıyordu, b:lr 
sevinç titremesi kalbimi Btll'dı; 

çünkü ıseçemeınil olmaklıimı4 
l'llğm.en feittiğim ~ Reııato'nln 

elbiaeshıfn h~ olduğunu an
l~tıın. 

. 
8. Bu mnula bir ç!(t atetU el, 

ellerime azandl 

9. "J'osiaa .mec:riinderı emine 
dfm! .. 

ıo. Bir kere daha kapıyı dinle
di; sonra ben onu, parlak ay 1§1-

iı altında da.ha uzaklara silrüklc. 
diın, ~ onu seyretmek için 
derin bir arr.u ile yµ,ruyordum. 

11. Ellerimizi blnöl.ri içinde ki· 
lit.ledlk ve b6yleee b~llkte geniş 
~ avlusundan mn.a.ğa. doğrµ 
ilerledJk. 

12. Waa wlr spracll~ U. Çok n.z bir ~konuşa.bili· 

nlcht vfel gcwescn ıeln; docb l.st Yorduk; henüz daha lıatınmtladrr, 
• m1r norh bewusst, ıvir ~hen bcld her Ikimiz de birl~en gölgeler- ı 

auf an CJ.'C Seha~ me sfo ve. mizin Önümüzde çfmenfoı \lzerin
reinet vor uns auf den R4\sen il~ de nrunl oyna.sbğmı Reyrediyor. 
len, und ffn das Mondlioht ımt- duk; ay !!lığı gölgelerimfa a.rasm
eclıen lhnen J>m~ gewinne:ı wotı- da a.ralrk bir yer bulmak istedik. 
te, nclgeten wir unı;ı ıwhweigend se, •esslr.ce bhibiıimlze daha ~ 
zucinandt"r ımd chauetcn dara.uf tiOkuluyor ve onların tek bir gölge 
h~ nic sie ııuf nene in elns ı;a.. bıı.Unde yeniden nsınl kaynaştık-

sammoo dossen. Itırını tetkik ediyorduk. 

ti) Goltaswelt: kainat, ru~ (Z) hol'Chen: dltüemek; horeb.! 
dlıı}e; norolı~n, dinlem~, ku'ak verme. (S) Lclıne: sırt, arka.: Leh.o 

ne eincs Stuhles, bir isk4>mlenin flrkalrğı. (4) ragen = emporra
gca = hervorrag"n: yUk:selmek, fışkmnak, hAkim olmak. (5) ü'ber
&trömeu: taşmıık, görünmel., yayılmak; ih.r Hera strömt übeı- vor 
Freud~. sevinçten kabına sığamıyor (burada \iberntrömen, kabmıı 
sığmamak mdne.!lma mea:ızi olarak kullanılıyor); sein :Mıınd stıömtc 
üb.,.r von ihrem Lobe. onu Öh'nlP'ktc r.ok ill'rl fitti, son derece öğ<lü. 

ANALiZ 
Almancada mlirekkep, ıyanl ild 

ve TEORi 
teşldl ettiği gibi, ayni manayı :mıı. 

hnfaııı etmek şartiyle, ''wenn es 
Abcnd ist" do keza cevap ola.bilir. 
Bu yüzden ~i tilrHi anlatma tarz1 
ile karvılnsılacağı aşikardır: di
rekte Rede, indirekte Rede. 

"Wir hoffen auf die JWckkehr 
des VatPJ11 am Ab<!nd'' cümlesi • 
nin ifadP. tarzı lıasit bir tarzd1r 
(dlrnkte HNlA), halbuki ayni 
cümlP~; mı tarülarda da 'iyle-

• • \ ._, '· n - A 1->-"'H•' rıt1 1 • t 

(Bu aütwuı:ı oıruyucutnrm.uzn1 ra. 
Tıet.emh yanındaki lı.-uponJa blrllkıe 

gönderecekleri 
EVLE.NM.li TEKLİFLERi. İŞ ARA 
MA. tŞ VERME. ALIM. SA Tl1ıt 
gibi tiMu1 mahiyeti bah olnuyan ku. 
püa DA.olan paruıx u~rolunwı.) 

Evl.enme teklifleri 
• 23 yaşında yüksek mektep mezu. 

:ıu 30 lira a.ell maaglı devlet memuru 
blr bay; azamt 215 yaşında, dUrUst, 
gtizelce tir kız veya kııdınlo anlaşa. 
ra.lr evlen.;nek Lstemektedlr. (Saadet 
19'1) rcm.L ıne • kabilse fotoğrafları.. 
le • müracaat • 166 

• YA§ 23, boy 175, kilo 86. devlet 
memuru nylık gellti 60. klmsesi bu
ıun.m.ryan bir genç lyi bir aileye men.. 
sup san§ID ve:lll kumral 18.20 YB1'1a. 
rında bir genç kızla evJez>.mek Lotcpıek 
teclir. ·(!.S.L.) remzine mUracaat • 167 

iş ve işçi arayanlCZT: 
• ~ski harflerle arapça okur yazar 

bir bay lş aramaktadır. Beyazıt pos
tanesi 6 numaraya ınUracaat. 

• lZ.H ytl.§lannda bir kız ı;ocuğuna 
Uıtlya.ç vardır. 

0

Bir karılcoca, aUesl 
fakifSe tagaddi yardımdıı bulunablle
cehl.lr. Krzm çe~iııi vesairesini ııa.. 

zırlıyacaklardrr. (Acele) remzine mu. 
racaat. 

• Yazı:lar:t ve rlyaziyelerl kuvvetli 
17 §el' yapda orta mezunu iki genç 
1!} aramaktadırlar. (5 M.. Yorulmazı 
remzine mllracaat. 

• Bir lise 11 talebesi tatilde berhan. 
Ji blr müessesede c;alI§!t!Jlk istemek. 
tedtr. {S.H. 17) reınzine mtıracaat. 

• suıtanahmette kapalı bir bllfede 
ve t:emtz bir muhitte ~lip geçenlere 
su ve meşrubat verebilecek l~ Y* 
lan arasm:!a hlr bayıµı aranıyor. (S. 
867 )remzine müracaat. • 132 

• 40 lira aylıkl" bUyQ~ bir m.a.ğa.. 
zada k8$lyerllk yapmak Uzere temiz 
bir aileye mensup 16,,.20 rnıan anLml 
da bir 'I'Urk bayanı aranıyor. (lzmirH) 
rcınz:ne mUracaat. • 132 
* 17 yıı.§ında ldınsesiz bir Uee taıe,. 

bea! lcı anunaktadır. (c.J~kan) rem. 
zbıe. 

* ı.taıe 8 fen talebest)'1e Jhle 10 un. 
cu mutına kadar (Matamatllt) ve H. 
1e 11 e kadl\l' co~ dersi verir. 
Şlfaheu ve mektupla mllr~t: f{U. 
çUkpazar Haclkadm mahallesi Tavan.. 
ltgeome eokafn 6 d8 llıf.ebxneı B~yn. 

• 1'5 ya~mda ortamektep menmu 

bir genç herhangi bir müe.sseaede it 
arıyor. '(D. 496) remzine. 

• ı~ yaşında orta ikiyi bttlnıd~ 

ttirkoast kuvvetll, aeri daktilo kulla. 
nan blr bayan 1J aramaktadır. Beflk.. 
tav yenimabane bostan ll8tt1. sokak 
16 numaraya mnracaat. 

.ıt: Askerlll'fnl bltirml§ btr l!oktıır, 
mek~p. fabrika veya mUeSSClle dok • 
torluğ\ı.mı aa blr Dcretıe kabul eder. 
(Tabib) remzine mnraeaat. 

• Bir Frnnsız l1 cst mezunu, biraz 
da t.ngilizcc hilen her ciiıet ~e . tlmııt 
cdllebllccck bir g- nı? tatil .ç.in.Je ça. 
Jrşu.b!lec<>ği bir iş İı nımaktadır. Eh
ven fiyatla fran..'3ızca ve cebir dersi de 
verebilir. Anadoluyn da gidepillr. 
(Fikret) rcınZinc· müracaat. 

• Bir Unlversite talebesi çalışınnk 

Uvro iş aramaktadır. l<'ımlıklı Can!e. 
d::ı nknınz:r numaar 12 İdria Altnıı 

• Muhasebede 25 seneden fa~!a tcc.. 
rUbesi olan bir muhasip şlrltetlerde 

ve tıcarethanelerdc l§ arama1<tadır. 
Ha!tad:ı birkaç gün çalışabilir. LAnga 
karakol caddesi numara 17 de N. Me. 
lilt. 

• Orta ikiden qıkmış biraz traıısı:z,. 
ca bilen bir Türk kızı mUna.ııtp bir 
vazife aramaktadır. (R.A. 8) nılJIZine 
mllracaat. 

• Orta Uç taıımm t'T ya,şmda ~ı 
okuması seri ve güul bir gcng huswıt 
ve ya resmi yaztbane ve ticaretha.ııe. 
lerde mllnaslp bir iş aramaktadır. 
(124 Karhan) remzine müracaat. 

• 18 yaşmda muallim mektebi 11 
inci sınıf talebesi tatilde çalışmak U.. 
zere bil' it aramaktadı. Kumıpaşa 

karaıılrk çe§me sokak 16 numarada 
Rabla Karacaya mUracaat. 

• K.ız öğretmen okulunun :? inci m.. 
nıfmda bir bayan tatilde çalışabllece. 
ğt bi?' 1§ aramaktadır. (P. Çetin) 
reınztne :mOracaat. 

• Bayatta yalnız, eski ve yeni Y&%J 
yı bWr daktUo kullanır ve y&Zl ma. 
klnen bulun~ orta tahBilll bir genç 
1ş ara:naktadır. EVinde daktilo lşi de 
kabul ~ebllir. (Ö.Ç.K) remzine mUra. 
caat. 

• Öğretmen okulu taıebeısiııdeıı bir 
gen~ tatil r.amanmda çalıJmak iste.. 
mektedir., İ\k okul talebelerine ders 
de verebilir. (Mealek) a§lµ) roınzüıe 

ıntıracaat. 

Mütelerrill 
• Möbleli kUçUlıı: bir 19r aranJ)'OI': 

~b'blea bir oda ~ bir bolden lbaret 
mtısta.kll kUçtlk bir ev veya apartmıa.. 
nı olanların kira miktatile (Bllrban) 
remzine ıllratl• blldlrmet•rl. 

• Portatif yuıı aıaldaMI enaa. 
yor - Mcrsedee veya mrtk& nıaı-kab 
portattf, aıı kuitanılmq tlll'kQe k!Av. 
yeli bir yası makinesi aramnaktadn'. 
fiyı.Ua.rmr bir mektupla (R.). remzine 
bUdlrm.e!erl. 

Aldırınız: 

Ataflda ~ JSZlll n o. 
tto70eulanmnm aamlarma nt1111 
~n ldarebanemlzdea llerıftn 
aabGbtaa 5tleye kadar ~ ... , 1'1 
den ll01Jrl\ aldırmftlan rtca olunur. 

<PAıı: ım es. S> <ı.t. ıs> <H. A.l 
(Btlrban) (Telcyıldrz 3) (Pembe zart) 
(B. K.) R.A. 8) (F1.ril 28) (tzmirU) 

(H.C. 36) (ŞllkQfe 37). 

Türkiye cambar yet 

ZiRAAT BANKASI 
Kuıul~ tarihi: 1888. - Scrmayesı: 100,000,000 Türk Lira&ı. 

Sube ve Ajans adedi: 265 • 
Zirat "' tmni 'z61 nevı banka muarntleltri. 

blrlkttrenlcftı !8.800 ura lkrami7e werlJor. 

Anı.at ı:saııkumd.a kWDt>aralı ~ lhlıarln% ttuııı..rruı lle"fln'"~da m a:t 

60 llralll ınıııman.ıara ~'defa c:cldlecell nra Da qatıdald 

pıana ,3re ~· ~km. 
' ,,ııl'd ı,OQn tlmbk t,000 Un 
1 • 1500 .. Z.000 • 
• • ·~50 fi ı.ooo • 

&O • 100 • f.000 • 

100 aded 50 Uralıls G.000 ..... 

uo • '° • f.,800 • 
160 .ıG. ~ .. 

OlKKAT: Besapl&rmdaki paralar bir sea. ~de ftO Dradaa &pi 
l\lşml) o:ııere l.krll.mlyı c;ı.ktıS'l ta.k~rdfl % 20 raı:taafyll' ftrtleetlı:'ir 

i{e~i' -r: ıı Mart, ıı iiaz!rao 11 E:y1aı. 11 BlrinctkAnUD tarthle. 
rirı•le yapllrr. 

,veya daha fazl.ıı. cUmlenin bir arıı. 
ya gelmesiyle te§k;l edilen cllm
lclcr veya ibarelerden bahseder. 
ken bu lara "zusammeng~set.zte 

Satz,, d..;ntldiği ve böyle cümle. 
!erde gnmatiknl bir tô:bltyet 
(Unterordnung veya ~ubordf. 

nation) mevzubaluı olduğu oku

vı.ıctılr.nmwın mnlfimdur! Mesela 
bwt bir cilm.!e olan "Der Vater 
kr-ın:mt am Abend" cüınlesi ııöyla 

r yavlıılıilir: 

me-!; mlirııki.indilr · l~ıM~w~l&:~iE!'l~ifm~~~51!:1BEPllE!lli!l!i:ı:J~----_,,,l!lill .. lllİİ~f 

"Der \rater komnıt i wıınn?)" 

wenn es f\ l.-Pnd i··t. 
Bı; yaz:lı~ ta:'7mdR. tki ı.;thnl(•. 

iP,Ja milr .. lü"cp ıiınrcnuı de ayni 

fil!r: ntılaltıh., ..- lrülUyar; lınb'l 

~~llyor (vPya gı:ılr J rUmlP.tıind 

ı.-o:1;labll<'eek olnn ·•wann? ne nı· 

!at?'' 54:U:ı 1 i.ts" "~ Abend,. cevap 

n. Wir hoffen, qnss der Vater 
nııı AbPnd zıırli-ıkke1ırf. 

h. Wiı hofff'n, rlnss der Vat<'r Ga linyitleri işletmesinden: 
· zuı iic-ltk Jırt wı•nn r.s .A lıtınd iı;t, 

Bu 011 iki ı·;iml ele "indirc\l- ~llıt>ııı;eıı.ınıit.l, mii~lerıh.ır J.mı.· 1 dş Lınyıt ı~onıilrU eat.ı!')ları haklmıda 
P. d , . d \' ıpılın.~ oJ;,uı mul av leleıclen mUlevellit t>Ucilmle haldarımızr l.6 l)U tarı. 
~P '' :\ 

1 olnırııcıı nıızaı··n a ı 11:nul' i{•ıı·ıııı , ve morlı• zı .Ankar:ırla. bulunan "'l'(.lRlUYE KÖMÜR SA'fl.Ş 
rımh-ı"l•ı 11 hqir <'iı>l .,c,.,k rl ı B]flri~ VE: TI! '. 71 ?.H Jı:f:H·,f:SFSt .. ne devrı;:ttfğlmlzi ve mU~terilerimize lrarşı olan 

mi?.!.lıı hu !".Of! tnr:r. iiz rindfıki kıı. n.cıorl • lmızı de J.tı mlies,,,escııln tamamen tekabbill eylediğj lıt.n olunlU'. 
ideleri tesbite ı,;ıı lıfjacağız. ı(30Cl5 (4259) 

A H !\ z 1 H A ~ - 1941 

Devlet Demiryollan ve limanlar1 
isletnıe Umum idaresi ilanlar1 • 

Muha.ıcımen l.ı~·ot:.ı.1 ,l~ıtiJ ı.ı.r& cı1an 1750 a.dct yün 1.mtt.an1ye (13.6.9U) 
cuma gilnU saat 051 oıı be~te HayılarPll§a.da _-;ır blnnsı dahilindekl ~'1a. 
yon tarafmdaıı kapalı zarf wıum., atııı. aımacaktır. 

Bu lşo gtnr.elı ~U)'(:lllerin llll&j Ura \63J kuruşluk mu\•altkat teminat, 
kanunu.:ı tayin ettiği vo.;ı.Jkalana telıJınerinl muhtevi zarflarını aypJ gün .._ 
a~ {lfJ on dörde kadar komlly.ıu reisliğine \lermeJerf uır.ımclJr. 

Bu l§~ ılit ,wartııameJcı kotxWljj1lclan paraııız olaıs.k aağrtrlmalftadır.(4103) 

* * ıı: 
Muhammen bedel' 50080 (otu.~ rı:ın otuz} lira ola .nkrıbcn 462 ın3 nıe. 

§e dilme ve lo\las 1'1.6.WJ nu gurU sa.at .w.:"'l da k:ıpalı zart usulü ile .&.n. 

karada ldarıı blnaaınd::ı oo.tm &..uıacaktır. 
Bu ı,e ı;pmıek lstl:-;enlerltı r...ıt:t.2b (iki l>in iki ylls elli iki Ura ylnnf beş 

kuııt'J) li~lık muvakkat tfmılnat ile Jıanunun taY!n ettıtt veırtkalan ve tek. 
Ufierlni ıı.yrıı gUn ı;aat ~4,30 a ita.dar kom!,şyoll retsllğipo vermeleri Jbmldır. 

Şartnameler 150 t'uruşa An~,.a.. İ.znl,lr, ,ff4.yıJ~aşı ve EsiP:Jehlı' ver. 
nelerinde ııatı1maktadır. (,t236) 

1 
vazım amir iğinden verilen ı 

ııarıci asker; kıtaatı ılanıctrı 
--~~ 

1440 ton <>Gun ı.luıacaktır. Kapa.lı :ıanıa eksiltmesi 2S.6.9U pazartesi 
güniı saat 11 cic T;-;{b~nda Q.SıWô. sa.tmalrpa komisyonunda yapılacakttı'. 

18.000, lira tık teminııu 1350 liracııı-. Evsaf ve şartnamesi komlayonda görü
lür. TaliJ:llerm konuui "t:Sikalanlı.ı teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa. 
at evvel komisyona •cmıelerl. Hl) ( t293 J 

•• .y. 

Beher ır.etrealnt: la.tımin edı:fn fl:ratı 5'l kuruş olan 40.000 metre tren.k 
gömlekHği bez paı.~rl kJa mUnalcıWl;>a konm~tur. !haleSi 7.6.941 cuma.rt4el 
günü &a&t 11 de Ar.kauıda .!rLM.V satmal.."Jla komisyonunda ya.pı.lac&ktır. 

Kati tem.matı 3000 Jirat.ln-. Evsaf ve gartn:ı.ınesl komiSyonda görültlr. Tfı.llp.. 
!erin ~lli vakitte :~oın!syona geur.cJeri. •(7-4291) .... 

Sa.nkı,ıarda taroınıt yaptırll.ac&.kt.Jr. Kapalı Zarfla eksiltmesi ıtt6.Ht 

paıı:artuı güııll aat 15 t:e .Atıkarada M.M.. V. satmaıma komt.syonunda p.pı 
J.acaktrr. Keşi!' bedeli ~2,196 lira •U ku~ ilk temtnatı 166f lira 73 lwrq§
tur. Taliplerin kanı.ili ı.·eıılkalaı-ııe tekli! maktupıarını ihale ısaaUnden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. K~if evra.k:J ;ı.ıı ku~ lf;91!1iııYonaan -.. 
ınur. (244~998) 

••• 
AşaA"ıda yazılı ı.nevco.dm kapalı zarfla okailtmelerl 6.6.Nl. cuma günü h!. 

zalanrtd& yazılı Baatlerde Etıkl101tlrl!e askeı1 satmalma koıuiMyonunda ya.. 
pılacaktır. Talipıer!n kanuııI vealka!B-rlle teklif ınektuplarmı ihale ısaatlCrtn. 
den blr Aat evvel lu:mll:yona vermeleri. 

CiMi mıktan 

Koyun etl. 
YoJturt • 
sut 

kilo 
f0.000 

50.CCO 
ım.ouo 

. . ~ 

tutan 
llrll 

80.000 
10.000 

7.1100 

t.emınatı 

Jira 
2250 
750 
562.50 

(2403.38a8), 

~o 
sa.ati 

t1 
ıo.ıro 

10 

:Wllt&ı ihi• na.Jr' Ta besııbnıa beher kilosuna tahmin edilen fiYlltı 860 
kurtı§ olan 5000 kılo eac açık l'kl!f.!tme Ue münakasaya konmuştur. flıalesi 
6.6.9il cuma. gtmU nınt 11 de AlıkRr&da M..M.V. satınalma komlsyon\,ıııda 

yapılacaktır. İlk tenıınao 1860 Ura.dır. Evsa.t ve fartnamesi kon;li;yonda gö-
" r1Wl7:. T•Uplel'ill ~.m :vakitte .Kı»mmyona .geJmelert. (2(:.?ı..8019) 

••• 
Beher metresine tat ıııiıı cıltle.u f;yab 26 kuruii 10 ı;anUm 100.000 mel.:ae 

çamaştrhk ber pazarjı;r.a mllna.k'U!aya kon~u~tur. 11ınlesi 6 6 94l cuma &U· 
nn saat 10,30 da Ankerada M..M.. v satmalma konıisyonunda yapılacaktır. 

Kati tımuııatı S915 llraon·. Evsa!' "e ~artnamest 131 kuru~ komtsyondaıı a ... 
lmır. Taliplerin. belli vakitte ko\nlaycma gelmeleri. (3..4"78) 

Etibank umum müdürlüğünden: 
.Hankamızxn, 

a f~reğll kömtlrltll'i i§lebr.esı, Zongulaıı.k 
b - Garp llayiUerı l§letmeaı, Babkesir, 

e-.. Mahrukat blırosu Anka.ra 
d - Ereğli ~mUr!erifgletme'Jt 

K:>k ve fhrakiyle tervlsleri Anltarıı., İstanbul, İznılr, Mrırain, Ereğli 
"Karadeniz,, 

Yukardakl roiıesscse ve servısiet:lnin, taş kömürü, linyit, kok. Briket -ı-e 
te!I madd~lednln alım ye. satımından ıntlteveWt bll<lmurn mevcudat, t.aall
hüda~ ve matllıhtm blltun huk.ı~ ve vecaiblle yeniden te§kil eyl<!41ğ1mlz 

Mand1..t Mesuliyetll 
'J'tJr.KtYE Kö'.\tt)R SATL'} VE TE\'ZI M'OESSESESi 

firmasına devrc:illmi§t:r. 
Alkad:ırlarırı. 1 hıızJren 1041 tnılhlnden itibaren: 
ı - Her cin" taı; L.:omürll, kok briket ile tali maddeleri için J;°OB obusl• 

yapıt~k talepler n:ı.eııısesenin merkezine: 
Adr'f'S: .Atnlllrl: bulvarı 21/23, Yenl§ehir 4'Mtllıendlıııer bb'llğt binası 

· Ankara. • 
2 - Linyit kCm:ıtUti lı;iıı yaptlııcak mllracaaUann esklsl gibi, "'Ga.ftl 

lln,tU.rl işletmesi,. Ralıkesl.r, adıutııe • 
3 - Mahalli ihUyaç:ar Ue "U~ kömtırn, kokkömUrU, linyit,, ihrakjycll1' 

kömllrler 1Çi.n o mahalledeki §UbS veya ace.ııteıerlriılze İstanbul "İ.mıir, zorı
~ Jlıt.ersin, Erel1i .. Karadeniz, de ıube ve dcpolıınmız old:ıl\ı g!.bi mull-' 
telif §Chirlt1:rde acenteler vardır.,, 

4 - · M<Juııkat kanunu m:ıclblnce evvelce inWınp ~ve ınukavcle
sl hentız hitat!l& erm"!mijt acentaianmız ile diğer mU.Stehllkterin Ankara pıer .. 
ite~· 

15 -T~ lfômllrU, linyit. briket, kok ve ta.U madı,icJ.erlnln ibracatı ısıerltı 
ıııütcalUk husu.sat ısın Ankara merkezi.ne. 

Yukan:lakl adreslere müracaat etıneleri rica oıuuur. Merkez, ~be ~a 
clı'polerımızm telgraf aoreaJ.eri: Malınıkat. (S003-421'i7) 

fn haa's arlar~ umum 
·: mo do r o ğ ünden : 

Cinsi Miktarı Eksiltme ,ekli 
Ile1 ipi fi5.MO Kg. Pazarlık 

Tonga ipi J 5.000 .. .. 
na, ipi 20.000 .. .. 
Kınnap 15.000 ,, .. 

ıssa ti 
u 
l!i 

]fi.SÜ 
16 

l - Mevcut şar1name ve nümuneleri mııeibinC'C yıı1Hırıiıı cins f'e 

miktarJ:uı yazılı ipler pazarlıkla satın alınacııklır. 
n - Pazarl.k 1ıı.6.9U cumn giinü bizatıırında yazılı srınllerdc ı~ıııı.ı" 

taşta levazım ve mlihııyaat şubesindeki alım komlsyonund" 
yapılııcaktır. . 

Hl - ~nrııınmf! ve nfımunelr.r sözü geçen şubeden parasız ahnalıill~r 
IV - İs!eklileriıı pazarlık için tayin olunnn sün ve saatlerde ıet-JI 

. edceck:lt:r! ri)at ve nıiktıır üzermdcn yüzılc 7,5 güvenme p:ırP' 
.sile hir1iktı: ınr.ıkür koıniıyou:ı müracaattan. (4108) __.,.,.. 

E tibank Mahrukat BürosundAn 
MUesseaeıııiue ınilşterfüır at'tl.!fııı~a yapılmı,Ş olan mukavelel~rqen nıııtf" 

veltit bllcUn.le haklamnrzr 1.6.0U tl\riplnde kurulan ve mcl'kezi Aniuıl'Od3 

bııhına.n ''Tiirkiy.e l:ômUr &at~ ve tevzi mU~3Seaosi.,ne dcvrcttığinılzl ve rııU~~ 
terı:er}fllize lcsrııı olıuı vecibclernutrı u,. bu ınl,lemıe.senin t.nmnmcm tekabb\l 
ytcdiğl. nan olunur. (lS006) (426HJ 
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~~~!~S~!!l~M!~ ÖLOMO BEKLEYEN DEREBEYi 
~~ .... =~ 1IE?fGl liAÇ "Bir ortaçağ masalı" 
.,;::_ "":::.~!'! BOY.W Çevıren: MUZAFFER ESEN 

- -~· '"""'- .,. -a.o.-- C8\'İS --""-· alı· · uta ilraat Japn&. nıa. ıOO::.. ı...ı.!~~~: .. ı. (DUnki.ı ftUllUldan d.evam) bir kaleye benzetti; çan kuleG 
.ıc.ldiı a-•·- ı-.- c, .. __. ._._,. ~ ............ Kont havkmU: ise, zamana meydan oku\N'ln bi! 

l"'lbrı""' da-~-..,.;. ~ 8'Pa bir g~ .Wat dö '•Alah bU~tür. ~r doğru bur<:'u andırıyordu. .1.-· 
ifn1 eden ~ bAJi ter ~ bir Vc!Ql da uit ~ (U· qi~ hMi~mı aana Kilise ancak elli seneqe bitti. 
ıe'111!11i1ir. ~ twg) ili.ve ediniı. 1.IUke: bin tane çil altm ~beni o. Bir taraftan kilise ytıkseliyor, 

Gökyür.tıade kOPIDUI bir lnaaıı bqma benzlyea bir INlld ~ 
dolaftıtmı gtiıealer old& 

~ ~ hf)'llm•ıauı mtl bir 8-G ~ eJde etm.it o. rlJa götür.,, bir taraftan kont Ülrih ihtiyarla. 
PllUıkıllır iJıtiyartıp all.ınet ete· l~ Yalml W terk.ip eyyoI· Kont Olrih ,övalyenin yanına dığını hissediyordu. Vakıa hfila 

, •azla $1lıpn. ,oıı.ıluı k&· kiler lit>i Çe.l;Kık tesir etmez, fa• V.rmca sevinci ve ~i birden tebeası önünde korkudan titreye 
ı -.ç1ar çabuk ajardığı &i. k&t en ufak bir ıaran hile yok. paıiadı; şövalyeyi acı söalerle rek eğiliyorch:; fakat artık eskj_ 
~ tee.ür ve dÜfÜJ)Ce. tur. "-' gUrı ~lan bu boya U.e tahkir etti, maiyetindeki adam. si gibi ~tosundaki som meşe 
.., aaçlan ağa.rttığı görül. bo~ llr.mıdır. lanlan birisinin lullI\cmı aldı ve maşaları bir kılıçta ikiye bölemi. 

ı.:_ • KUMRAL uE>11.ıv- a.t y~mm knı:k mi.ferini kılıcının yordu. 
"'~'bugünkü~ bayan "'~'!IA-.a.ıı. ~c \IA1iyle fırlıtarak öfkeyle ~dı: Dört tecrübeli Pil yılmaz 

k"'"" -•· ı.-... 1ar ı.aı.- BQYASI ııs•ftnm koca ruın kulesinin tepe. -., ... "'1- ~;r- ..._ ''Güzel oöval~, köpelderimin - ~· 
'1l&J.Omat verecek ve pli.tin YU. ııuı llit aitlik Cb41it ti· karnı acıktı, mağııır bqmı an. ~ine tunç haçı diktikleri gün 

'8n gibi. mf aüs ve değioik. mon tuzu) içipe 200 lfQ\ klnç ıua vereeejinı.,, kont Ulrih kollarmı kaldırdı ve 
~ .di~!~:an boyalar ~ ile 100 ıram. dc.ıUJ-li su Can ~n şövıdye dirşeğine yük ek seı:;le şu sözleri ıöyledi: 
~.,,.,....8... lltve ediniz. 8-f~ glb!elee yr dr,yanarak ~du. gözleri ''Ben de bu kilise kadar uzun 

kachktan soara. bu terkip ile de parladı: ''Kont Ulrih, sen 1bir al. ömürlU olma.le iserim.,. 
ltQYlJ KESTANE RENGl mı-.... 1- uvalaVYnl'l!ll İki ..... t .-. O gUnün gecesi Olrih blr ta. 

a~ .,.......... - ~ ~ aenden intikamım alına. 
1a.rmm bu ~ b-1r-- _,.. kım sesler igitti, ve karanlrklara 

SAÇ BOYASI u-..~ -· caktlr.,, dedi. Megtıul tövalyenin a...ı.-..:k esrarı b' tr..ı ğuıa 
... tekrarı...-- -· ile .... 1r_ Ul:LAAI-. en ı ır ses ,...ua 
't"' 1'""'5'U~ -... 3 ,... .. ., • boyun<tan bir ıc. kaynağı h.J. 

bet gram gül 8UY11JlU 
kayna9ruz, kayıuµ-ken 

11~ iram mazı (nobrdegalle) 

na. Saçlanıuıı. ""Ye. bakan ıu· kırdı ve ı..-tun Jal-nrla bir ham. fraıldadı. 
l 

~ -J· f 1 ........ ~1·-ntal kontu Ülrih, 
lhtJyar kon~ vücudu ~ kollan ~ ,..-,... llllllD ~ 

2 fl4}tk l>lJo ""* k~ 0., ledo keşi1en bati yol ~rine )'U. J! UWUU> 

ı tanrı duanı kabql etti. Bu kilise O ilk günler, lbu iha.karetleri Bir taş Ylim,ı 11111 aeıni ~ 
sükutla. kaI'§ıladı. Fakat artık YQI'?.,, ~.. varlandı. 'Olrih bu bqı .açların. 

dan tutarak kaldmSJ ~ k~ ka.dar yqayacakaın. Bu kiliseyi 
-l:U~ . gu atmız, sonra hemen 

iz, 25 dakika kadar o n.· 
,, bıraktıktan 80JJn, &ÜJIÜ. 
e §iŞenin ağzmı güzelce ka· 

SfyAHBOıutNKTEY'·un SAÇ at•ı·, f·"' .. t .__ ko1da:u•n bütün tak l:>aıfına yıkaeak kuvvetli bir 
~ " ~ .....,.. ~- adam do~ya kadar sana ö. 

köSNtldeır 'Ulumap baeladılar, Jümden korku yok.,, 

bunak ve hakaret görmeğe IA. Oduncu Ba~r'i de ._. 
yık bir ihtiyar olduğunu iyice ğıttu: '~anmun diktiii Y@I 8-
anla.dığr gün ölümü özledi. sırlarm )"kamadığı m91el.,t 

~ bir nuınu.yı 

n sonra 170 gram inıbik· 
~ilınU, maimuk&tter almız, 
28 gram cehennem.tatı ilave 

Eıidik-ten sonra üy.erine 
\t ~dır ruhu koyunuz, der. 
l' İQrtu hasıl olur .. Bu tor 

~tinceye kadar Ill§adu il§; 
~ve çalkaym .. Su berrak 

.&.elince mavijJif §I~ 
~ "e şişenin üzerine iki nu~ 

1apıştınn.,. 

4lJltETt tSTtMALt 

Dört gram asit pirogaiiki elli 
gram maimuka~ ha.Uedinitl, 
bir şişeye do!durunu.ı vıe şifr;e 
bir n~ \IWiniz ..• 

Sonra 5 gram cehermemtaşmı 
M gram mamn•atterde eritip 
biraz evvel ~ toktlde 
•111d1r ile IUYQ l»rraık bir Jıale 
getiriniz ve mavi bir şişeye dol· 
d\ll'WlUS. 

Bu illglarm tarzı iatimali ay· 
nen koyu batane rmci aaqlann 
"'1•• 1177 ılı. ............... "' 
kadar ki l8g .. bdajı koyu ıüyab 
yapılmak istenirse ilk terkıı"be e 
kadar fazla 9t pirogalir tıave 
olunur. Saçların rengi daha aglk 
yaptlmak lt!lteniyonıa o t.a.kdirde 
de asit piı-ogamr 4 ~ne IS 
gram alınır. 

DtGER B1R TERTİP 
SİYAH BOYA 

ll.UJnarah §İ~ye doldurdu· 
trla.yie çok dikkat ediniz, 

~okundurmaymız, üzerini· 
~atmayınız. Sonra saçını. 
~ rken muhakkak hususi 
' sa kullanınız ve iki numa· 
~ki mayiin derinize değ· l 360 gram kmnm prap ahnJZ. 

için azamt dıkkati g&. buna 4 gram mutfak tum ile 7 
ı. gram llillfat dö fer illve tıdinia. 
ta"8iyelerde bulunduktan bunları birQ.ç dakika attıktan 
~di saçların nasıl boya· sonra içine IQl1)an atmnı: 

t tarif edelim: Dört gramn oksid dlS kunJr ilL 
~! başınızı sabunla gü7Jel' ve ediniz. Oç dakika bynatn:ın, 

~-1' ve güzelce temizlerst. sonra 7 gram muı tum (poudra 
"ilÇlannız tamamen kuru· de noin de gaile) ili.ve edinis "ye 

Sonra bir numaralı şişe• ma.hlfılü ~ indirinis. 
lttayj ile saçlarınızı ıslatır. Bu boyayı ele» ettiktan eoara. 

SaçlarımzJıl kulımwl.iUl1 aa.çlarmJzı t.,P:Ç, YJAJllW ft 
~~iliz. Sonra iki nU!IJlaralı bu boya ile her tarafı gbetce ıs

ı lrlayiden bır miktar bir la.ttıktan sonra ıncak bir havlu 
'başattır ve tarak ile $3Ç- ile başımzı uvallJILl"llk Jpırutu· 
~tp. fırça ile bov-y.ı ali: nuz, sonra alellde sa ile lleşmsı 

Clı~. B._u boyanın terlobi bi. bir daha çalkalayınız. 
~r · eU ve sureti iatt· Bu boya hem da~ı ve 

l'rlÜŞldll qlmuma rq· hem de zaıoanmıfv. 

başianıu eğdiler, kuyruklannı Ertesi gün Ulrih, beylerini 
kıstı1ar, titredüer ve ulu~ uluya topladı ve onlara )nılağma ~ 
onnanda dajıldtlar. yıptan gelen bu hitabı grurla an. 

Kont. l<)va.lyenin cesedine dö. tattı, kontun öfkesinden korkan 
nerek alay etti: ''Başını köpekler bütün beyler bunun bir mucire 
bile beğeıvuecP", soıo.ra korkudan olduğınıu söyliyerek efendileri. 
donllP kalan ailfilılörl«'bıe dön_ nin önünde dir:çöktfiler. 

Ölmelt, ıztıraplan dinlendir. ~al~anla. deviren sen değil mi. 

:rnek, arkasında icra kuvvetinin mı Tğ Jresenleri ve deıınir -
ve yaptıklarının hatırasını 'bir leri çağırdı: "Arkad8§larmız bu. 
masal gibi bırakmak ihtiyarın duvarlan ve bu çan kuleterınl 
§imdi ümit edebileceği en büyük yaptılar. Onlamı yaptığını yr.. 

dU. "CE9Cli b'i saldasmlar. Bu Il'akat beyler arasında genç. 
cesedin bana çok lüzumu var.,, !er "efendimiz rü'-'a crnrmi1.a o_ 

saadetti, Haya.t çekilmez oldu. köcl~%i 'yapttkları taık.. 
ğu, anda, ölüler arasına 1".anşa,. dirde huineler vereceğini vaa.. 
bilmek ~l bir şeydir. Çaresi detti; "verdiğim altınları taşr_ 
olmayan dertlere ölüm güzel maktan aciz kalacaksımz,, dedi 
devadır. Fakat, azrail, kontun Fakat davet ettiklerinin hiç 
etrafında yaşayan O'Pn" ve ihÜ. birisi bu te§ebbüse girişmek iş,. 

O vakit katil Ülrih ailihlörle. J b" ~ lacak,, diye düşündüler. Kontun 
rinden iki kilinin omuzuna daya. hırsını yakından bilen ihtiyarlar 
dı. ve aili.h§Örlerini gövdesinin ''yalancıo diye mırıldandılar. ........... __ ...,.ygaa 

eı--::s- temedi. 
ya.r herkesi orağiyle biçerken, Kara §(>valye cevap verdi:ı 

dandtL 
~ rUıı kor.tuınç bir~ 

koptu, ıöık ~ kopaıuş bir 
in8an bafpna benzfyen blr bulut 
~ dola(fbğuu görenler 
oldu. Ve gökten gelen bu işaret 

karşısında dere'beyleri, isimsi~ 

şövalyenin konta söylediği son 
cUmleyi hatırladılar. "Senden in_ 
trkammı alınacaktır ... 

• 

• onu ölilımden ~ '1n-.niarJa. Olll'P~ elimden 
ttlrih yüz ellinci ya§ına girdi. O vakit Ulrib, uim<Jiye kadar gelir. J"alrat bu taşlar aramıda 
Simdi bir asaya dayanarak yü.. anhmıadığmı anladı. Va.ktlyle mlSl'8.fımm. ucu zedelenir. Ban 

rüyor, ufacık bir itille ırulğrur kayq>tan kulabna gelen ve kuv. bu işi ya:pamam.., 
l ak 

vetini gururlandıran ses bir mtt.. l'U---· nA • ......,.,..,._.: ''°'· ..ı.. gövdesi yere yµu ac kadar vu.uua:;u Pö.Yfi<U '"'..:>t uu ~~ 
kuvvetsimir. ;Fazla olarak kont klfat değil; bir intikam, bir ce. varlarda ufacıık bir delik açılma. 
yarmıasırdanıberi devası bulun. za idi. dan evvel bütün baltala.rm uca 
maz bir hastalığa yakalandı, dev Başka insanlar, ölüme malı. aşınır.,, dedi. 
gibi vücudu iki bUklüm oldu, kfim olur. Kont yaşam.ağa mah. Avcı taş kesenler ve demir dlL 
kılı" tutacak kuvveti kalmadı. kOm olmU§tu. venler her Umidi kıran bir hare.. 

~ * • ketle '--1armı öne ~. :~ Kontun bütün yqrtlan, silih ve Kiljsenin tunç salibi, gökyil. -~ ~· 06 
-!li""-

oyun arkadaşları birer birer ih. züne dQğru. yükselmiş, taze bir ler. 
iyarladılar, sacları ağardı, yere yUz gibi pınl pınl parlryor. Hephi bqlarmı ~ konta 

tt1rih aösO.ni1 tuttu. Meçhul doJlru eğildiler ve kara toprağa Kont, bu kil~ yıkarak ken. seli.mladı ve ~ flitttikle-
C!İİllr•l-in a1AR~11 -rde bir kili dUştUler. ~i ındı ıilih t.qıyanlar -.1· · ı.-~· ~-·-· "'vug"' -1" • ve mızrak kullananlar kont Ol. disini ölüme kavuşturacak· bir rini her yerde söylediler ve~-
se yaptırdı. Bu Jdlhlenin çan ku.. "le:.'- kull adam bulamıyacainftı düQfuıe.....1~ kes ?.avallı lllıih çı1dnmıl. 49... rih ata bindiğini ve aı AP an.. "~ ":i n::&\. mk &.· • 
leli o kadar yWnekti ki ha.zan dığmı hatırlayamnrorlar. Bunla. titredi. Bu sağlam duvarları, dt, mademki i Ansız ""'ır ~ 
tunç çanın timrlne bulutlar takı. rm gözünde kont ihtiyar ve bu yıkılmaz kuleleri, grgnitten ya~!":mk ~~~ Tanrt. 
lırdı. Kontun emri Uaerine kili. me~hul bir derebeydir. yapılmış bu kuleyi yıkacak kuv.. nm •• unu tl1rih ölüm bekliy_. 
senin kazılan derin temellerinde Oğul!arr, ve oğullarının ~L vet!i adaw nerede bulaca.ktı. !!> .. 

J b" - .. iP.- •-1:-1z ·vaı lan bu dünyadan ""ktıtn ..nt>tO. O va.kit ihtiyar kont kuvvetle. Tanrıya yalvarıyor, .mra ölü. 
a.gı an U' ,,. .... ~u .. wuıa tıi:> • ~~ rı~:ıı .. ·ıyle meo.hur ın· sanları etrafında mu··n uelmediVinı· o-örünce A1lahaı 
yanin bqanı oeeeclbıt koydular. .Şimdi soyundan yaşayan inrta.n. , ~ "' ,.,. ,., A.ıc..n 

!ar Ülrih'e bunak ve aci~ bir aık.. topladı. isyan ediyor. Bamn gvı;;, ..... ne 
Kont. bisat kendi eliyle bu ceıse_ raba gözüyle bakıyorlar. Baronlarının en cesurunu, sapfarnak arzusivle lıançerini e1l 
dm ~ ilk temel ta§ıIU YÇI'. VQft\aill beyler, yaırtı"yle öfke. kimsenin yenemedifü kara ŞÖVaJ. rıe alıyor, fakat iradesinden 
leştirdi. sinde;;-'6titredikleri ~kontun bu yeyi çağırdı: "EvlM. dedi. Mız. daha yübek bir kuvvet enu 

Semra bu ilk kan, ilmerine, ya. kudretsiz halini gördükleri va., rağmm kuvvetine ihtiyacım var. durdunıyor ve titreyen J>U'llU'k. 
km ~ k<>panlan bqka kit grurlannı arttırdılar. Bu Bu kiliseyi yık, topraklarmıı sa. lan arumdan silft)ı Y8N 4Ulü.. 

beyi h ·· dah cU klr w 1 yor. Elli senedenberi heP .m.ıh kanlar kcıadu. Granitler w aert er, er gun a ret ' na ba.gış ayaynn.,, Olrih ...;t.leri kilisenin pıeri 
+ .... ı .. r arasına. demir ""11buklar her gün daha küstah oldu. 1ıh. Avcı Vekhavzer'i çağırttı: p;--.ı 1 tbekl-~ 
~ ~- tiyar kont, sarayının önünde "Bir yaban domuzunu koşarken delen kulesinde ö ftmtt ~ 
kona.raık ve içmento ile dolduru.. kendisine küfür edenleri kulak. durduruyonmiı, ve bir ayıyı: · tedir. 
Jarak &'fllen. duvarlar, kiliseyi• I.anyla işitti. kolJarmın arasında boğuyoraun. (Devamı t10r) 

-------- !!!!!!!!!!!!e.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!9! ... ~~~ 
~daşlarına seslendi: 

bu herifi aık demeden 
ıl'17.. 
"'lerak ~tme ... 
~ t Cevap ala.n RWıtem ne 
b ~· b\l iıin nereye vara-

~1lrniyordu. Muhafızlar 
sinerek nöbetçinin 

bf;aklatb ve birden boy 
l 

1 

lulıs savurup, hiran"' 
~lllı ,..e d'" ürd" , "' re Uf U. 

' o kadar seasiz ve gü
olrnu,tu ki ... 

~ .. 
otede uyukhyan bir 

l\~t$inin haberi bile 
1'~~ Rüstemin kolu, 
•ıa,tını, ufak bir mu-

tb..._-.. hile rna.ruz kalma• 
~"'~UftlJ. 
~ l\ilateın 8bür kQlun 

etteki nö~tçi hatlarını 
~· 1 bekliyordu· Halbu
~ kolda bulunan arka• 

i!i kolayca ve gürül• 

Bir ~ nöbc~ ıoblilur 
yi görerek: 

- Baskın var •.• 
Diye bağımıaga beşlam1ftı. 
Buram bir küçUk Macar k& 

yüydü. Ayaklanan bu hattaki 
Macar aıkerlerinden ve atilıa.• 
cLslerindon bir çop: 

-Vahfi hoyvuı bNlum mı 
var: C:liyerek yataklamtdu kr 
pırdamamıılardı. 

Nöbetçiler bir ~ akm 
cılarımJzla clövütürken, abür 
yandan da: 

- Türkler geliyor .. balkın 
var: 

Diye bainfıyorlardı. Uya• 
nık olp da bunu duyanlar tere 
yüzüne kaçıyordu. Bu noktada 
bir kargataJtk haflam.,u. 

Macarca bilen akmcılanm12-
dan biri tüzel bir hil~ dUtUll" 
dü. Macarca olarak: 

··- Yıldırım Bcyozıt ordır 
01 
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- 32. 
Diye bain'maia başladı. 
Bunu duyanlar giyinmeğe 

vakit bulmacı.n kaçqıyordu· 

dır ( 1 )' kendiai henüz uyudu. 
Haydi, rahatsız etme onu •. def
ol şuradan. 

Rüstem hayretle sordu: 
Rüsteme gelince, o da aynI - Korkusuz Jan dedikleri 

hileyi dü§ünmüşse de, bastırdı- bu delik:lnlı mıdır~ 
ğı büvük bir erzak ambarmm - Höyır .. buna küçük Jan 
içinde yumupk erzak çuvalla· derloer. Sen kimsin? Neden bizi 
n iiMünde yatan iki genç gö• geceyarısı rahatsız ediyorsun) 
rünce mepleyi yaktı .. saman- · Rüstem heybetli görünüıüy 
lığa girdi: le, akşamdan sarhoş olarak er-

- Kim var burada) ' zan genç şövalyenin gözünde 
Cenç bir ıövalye başını kal- öyle büyümüştü ki. •. 

cbrclı: Nihayet Rüstem ·bahsi u-
- urada atan rens Jan• zabnak ve gürültüye meydan 

vennemek makeadile • biraz 
yürüdü: 

- Sakın yerinden kımıld• 
ma 1 her taraf Türk aıkerile 
çevrilmiştir. Fakat, emin ol ki, 
hepinizi rahat bırakacağız .. 
Kimseye zarar 'Vermeden he• 
men döneceğiz· 

Şövalyenin gözleri dönme• 
ğe,dizleri titremeğe başlamış
tı. 

- Demek siz Türksünüz 
ha) 

Diye bağırmak istedi. Dili 
•utu lrln .. bir !evler söylemek 
iıtiy.:>rdu, muvaffak olamadı. 
yere düştü. 

Rüstem: 
- Bu herifler korkulacak 

kadar tehlikeli değil, dedi, hay 
di §U erzak çuvallarlnı taşıma· 
ğa başlaymJZc 

Akmcifar ~uvaDan tiirer bi• 

rer dqanya çıkanp arkadan ge• 
len yardımcı kollarına veriyo
laclı. 

Obür kolda bir hayli çarpış• 
ma başlamıştı. 

Rüstem buğday, IU'J>', mıaır 
çuvallarını tercihan gönderi 
yordu. Bunlarclıuı bqka kö)1!' 
lerden almml§ yijzelroe üıüm 
bekmezi tulumlanm buldu.. 
Bunlann bir kısmı küçük kijp
lerle samanlıklara dizibı»tti. 

Rüstem artık kimıeden 
korlunıyordu. Şövalye14'!' 
(Türkler geliyor!) sesini dır 
yuncs [leri hatlara kaçitmağa 
ve erzak am harlan da Türkler 
tara fmclan boşaltılmağa bqlr 
mıstr 

(t) Fransa kralmm, lsa ..
harebeye ittirak eden Uç ,,,_, 
ğeninden birinin adr .. 



BütrDeş;ôk Alniil<etrük.ca ·dltlJnyanon eırı 
~engün liifil<eliifilD<eketö<dl örr 

n görünür. Niyagara şelıi.lesinin 

a.zgm ejderi bile Amerikan sana
yinin emrinde çalı§1XU!.k Uzere zin
cire vurulmu§tur. 

Ame?ika.ya. yeni a;ya.k baaaıı yol. 
cu bu memleketten fzşkrran kuv _ 
vet ifadesi kal'§ısmda §8.§ınr ka -
lir. ""Broklın asma. köprüsllnden ge

çerken, gökyüzünü delen yüksek 
Fabrikalar, kolayca elektrik ve 

binalardan ~tibaren, yedi ka.t yerlıl 
hareket kuvveti doğuran, bu kuv. 

altında dolaşan yeraltı tramvayla. 
vetl kolayca başka yerlere naklcL 

rma kadar her şeyi Amerikanm üren ~erkezler etrafında, yerden 
kudretini söyler. Bu diyarm in _ 
158.Illart bile sağlam, mağrur ve biten mantarlar kadar çabuk yapı. 

kendilerinden emin atletlerdir. • lır ve ~ğalır. 
Petrol kuyularına, demir, bakır, 

ktµ'§un, güeıüş ve çinko maden ~ 
cilklanna açtlan yollar, Amerikan 
topraklarmı karınca yuvasına ben. 

orma.Ia:r 130 milyon Amerikalmm 
kullanmasma kiı.fi gelecek miktar
dan daha çok !azla. odun ve keree

te verirler. 

Rakamlar bu sözlerin eı:ı kuvvet 
li delilidir. Amerikan kömür ocak 
lan tam randmanla çalıştrğı vakrt 
yeryüzünde.ki kömür istihsalatmm 
yüzde otuz dördünü verir, dünya 
demir istihsalinin yüzde 38 zl, dün 
ya. bakırmm yüme otuzu, yeryü _ 
ziindeki pamuğun yarım ve yeryü. 
zündeki petrolün yüzde altmışı A
merika topraklarından ~Ikar. 

İnsan Amerikanın içerilerine 
doğru gittikçe bu kuvete olan i -
manı kuvvetlenir. Bu topraklar ü
zerlııde tabiat, ekilmiş her tohu _ 
mu bire bin olarak iade eder. Mild 
Vest hükiı.metlerinin ambarlan 
buğday ve mıstrda.n taşar, Pasifik 
tıahillerinde meyva ağaçlarmm dal 
lan, m·eyva bolluğundan kırılır. 

cenup havzası, dünyanın pamuk 
uyııafrdrr. 

zetm.l.ştir. Dünya istatistiklerine bakıldığı 

Her tarafta coAAtın akan suları 
ıriza.ma koyan barajlar, su depola_ 

.Amerikan topraklan maden ci • vakıt Birleşik Amerika devletle -
hetindcn ç.ok zengindir. Bütün Av- rinin yeryüzündeki istihsalin yüz • 

rupanm sanayi müesseselerinden 
daha fazla olan Amerika fabrika -
lan bu madenleri i.5Jeye işleye bi. 
tiremezler. Amerika artan ham 
demirini, civasını, çinkosunu ihraç 
eder. 
Şimal - sarpteki uçsuz bucaksız 

de yirmisi kadar boksit, civa, mağ. 
nezyum, altın ve yün, yüzde onu 
kadar kurşun, gümüş ve fosfat, 
yüzde otuz beşi kadar çinko ve 
yüzde sekseni kadar kükürt ih'raç 
ettiği görülür. 

1939 da Amerikan fa.brikalan 

3732718 otomobil yapıınşt.ır. Aynı 

yılda. bütün dünyada yapılan oto • 
-ıqobillerin sa.yan ~99170 d\!'!\ §u 

halde Amerika dilnyada.ki otomo -
billeiiiı YüZde sebenini yapmI§trr. 

Amerik& tayyare yapmak için 
elzem olan aJeminyom madenin • 
den senede 327 milyon kilo çıka. 
nr._ Bu miktar bütün dünyada çı
kan a.leminyomun yüzde altmrşı -
dır. 

Amerikanın zirai verimi dahi 
zengin ve boldur. 

Amerika, dünya buğdayının yüz 
de on altrsmı yetiştirir. Yet.iştir • 
diği mısrr ve pamuk, yeryüzünde. 

ki mıs:rr ve·pamuğnn yarımdır. Dün 
yada en çok kereste istihsal eden 
memleket de A.merikadtr. Ameri· 
ka ormanları dünya kerestesinin 
yüzde 43 ünü verir. Bu ke'restenl.n 
yüzde 14 ü Sovyet Rusya, yfü:de 
ikisini Almanya ve Fransa, yüzde 
dördünü Japonya.da hiLsrl olur. 

Şik.a.go mezbahala.rmda her gün 
yüz bin öküz, yarnn milyon domuz 
.>:Eldi yü,z !>in :kqyqn kelil.ilir.; kon. _ 
s~ haline konan bu etler dUp .. 
ya.nm mlıhhn bir kıısmmı beslemek 
tedir. 
Amerikanın buğday vr, mlSlr e • 

kilen topraklan Atlas Okyanusu 
ve Roşöz dağla"rr ara.~mda kalan 
parçadır. Bu parçanın şimalinde 
Tenes.~c ve Arkansas nehirleri bu 
lunuyor. 

Amerikada büyük göller mmla _ 
kası elmR. Kaliforniya armut, şef
tali, kayısı Florida portakal ve 
muz yetiştirir. 

Sütçülük ve ~iiL sanayii Ameri
kanın merkez mıntakalarmda bil _ 
hassa Mişigan ve Vigkonsin hükiı. 
metlerinde Gok ileriye gitmiştir. 

Tütün Virjinyada yeti!lir \'O tıi· 

tün saJlayiinde yüz binlerce amr. -
le çalışır. 

Pamuk cenupta Alabama, T.ııiz.. 

yana, Yeni Orlean, Mi.c:iııipi hü • 

ktimetleri top!"aklarmda ekilıf· 
Şimdi de toprak ı:ıltt tıı? rvetJC 

M gPçelim: Petrol rn'nW.Jil' 
TAksas, Arkansa.s, ve Eı)tli_ıtll 
dadrr. 

Drmir madenleri 1ıtinuve., O~ 
Viskonsen hiikiımPtlerlnin top! 
Iarr altına dlişmüştiir. 

Bakır, yüksek göller mıntslı' 
sında ve Ro~öz dağlarında, Jtll 
Ohyo hü.kümetinde, altm ,.e gıııı1 
Kaliforniyadıı, Koloradnda, ı.to 
nada VP Alnskada bulunur. 

Amerika kendisinP \ <' b~ 
diınyaya yetişecek kadar ınıı 
verrn bir devlcıttir. Bilhassa cJll 

sulh fi bozulunca daima A '~ 
devletlerinin goı;ii Amerikan 
dımına rlikilir. 

lşt e hugiin \'Al"hğmı tngılt 
\'C mHUefik!Pri lehıne olaral< Jıj 
iktıgadiyatı ]ı;e.fefilne fırlaf.8-11 , 
mı>rikanrn hakiki kunrPti bıl ,e 
azzaın ~ervf't kavnaklarmdall 
lir. 

Daha sonraları onun hakkın. 
da şu fikir yazılmıştı: "Eğer es.. 
ki annanaye göre birkaç İyi arka 
daş arasında yetistirilmiş olsa.y_ 
di Kibir bu kadar inkişaf et. 
mezd.i.,. 

Kayzer Vilhe·lrn -~in 
1\ 

ve a"-aletin en buyük ~ıı' 
olarak kendisine telkin edilf1l ı1' 
olan liberalizme dn~ru fitdrle 
de bir kayış hissediyordu. 

ıı6 

Müre'bbisi Hin.zpeter onun 
hakkında şunu söylemiştir: "O 
bir hükümdarın baş vazifesi olan 
şeY.i hiç birzaman öğrenmemiş 
ti. Çalrşmağı." 

Halbuki 18 yaşında lisf'dcn 
çıktığı zaman arkadaşları içinde 
yine en . istidatlılar:ian biriydi. 
On yedi namzet içinde bakalar. 
yasını ve.ren 10 ta\ebenin :.çin. 
deydi. 

Bakaloryasını vasat bir ~ere. 
ce ile vermişit. Fakat hocaları 
onu çok methederlerdL Askerlik 
hayatında da zabit olarak sakat. 
lığiyle yaptığı mücadelede gös. 
terdiği enerjiyi ~k metheder. 
lerdi. 

Kendi Hiissorlanm birinci de. 
fa olarak müthiş büyük babasırıa 
ve m~hur bir binici olan amca_ 
sına. takdim ettiği zaman ihtiyar 
hükümdann "zannettiğimden 

~k daha mükemmel" dediği du. 
yulmuştur. Genç prens bu suret. 
lt'9tfiil a'1f!Mm m~ftp edile_ 
Mecefi vıe kendisinin de bütün 
silah arkadaştan kadar kuvvetli 

ve cesur olduğu ~naatine gel. 
mişti. 

Mürebbisi Hintzpetcr; "Hic; 
bir genç askeri mesleğe parlak 
ve iyi bir süvari olmağa bede. 
nen bu kadar az uygun gelen 
şartlarla girmemiştir., der. Sa. 
katlığmın mahzurlarını bu ka_ 
dar iyi yenebildiğini görenler, o. 

nun kuvvetli şahsiyeti üstüne 
ümitler kurmağa başlamıŞjlardı. 

Hakikatte ise genç prensin sa. 
katlığını böyle muzafferane ye, 
nişi onun sonraki mağlubiyetle. 
rine ve mahvına sebep oL 
muştur. Ebeveyninin karşısında 
kendi askerlerinin ba~ında mü_ 
kemmel bir süvari zabiti olarak 
dört nalla gitmek onur~ f!rurunu 
okşayan bir istekti. tştc 'bu istek 
onun büiin hayatını tt:!3kil ,·den 
~ayısız resmigeçilerin, gürültliiü 
nutukların ve kötü maceplarm 
bir mukaddemesi olmuştur. 

İsbatJ rüşdettiği gün büyük 
bir nişanla taltif edilen genç 
prens bliyük babasının karşısın. 
da hanedanın ve kral haysiyeti .. 
nin şerefini daiına göı.eteceğine 

hayatı 
Yazan: Emil Ludvig 

remin ediyordu. O kanunusani. 
nin aynı gününde daha on iki 
yaşında iken de dahil bulunduğu 
birinci hassa alayına mü!azrm 
eV\·eI oluyordu. O akşam gazete. 
!erini açtığı vakit kral şunu o. 
kumuştu: "Bütün kalbiyle vata. 
nına sadık olan imparatorumuz 
bu genç ve taıe çehreye baktık. 
ça, eserinin devam edeceğinden 

emin olabilir. Seneler ilerledikçe 
bütün dünyanın gözü korkulu bir 
intizar içinde bu genç adama 
daha dikkatle çevrilecektir. Bu 
genç istikbal için bir işaret ol_ 
maktan çok daha kuvvetlidir, 
bir garantidir.,, 

Boun'da talebe iken onu bir 
kere karnavalda bir maskeli ba .. 
loya davet etmişlerdi. General 
maskesini takmış olan birini 
gördü. Bu adamı ise gazeteci 

. 3. 
Grieben olarak takdim ettiler. 
Prens o zaman bu muharrir şe_ 
refine kadehini kaldırdı. Ve ilk 
defa olarak orada kısa fakat çok 
güzel bir hitabede bulundu. ve 
"ve her gün binlerce adamı dö. 
dövüşe sevkeden bu arkadaşın 
şerefine içelim., diye kadehini 
kaldırdı. Bu Vilhelm'in umumi 
bir yerde söylediği ilk nutuktu. 
ertesi gün bütün agzetekr bun. 
dan bahsettiler. Ve kulaktan ku_ 
lağa frsıltılar yayıldı: "Acaba 
harpçi bir prens mi yetişiyor?,, 

Paskalyada Parise gitmişti. 

Ona gösterilen her §eyi büyük 
bri dikkatle seyretti. Fakat hiç 
bir şeye karşı Versaya duyduğu 
alakayı göstermedi. Herhalde o 
zaman bu tarihten yedi sene ev. 
ve! büyük baıbalarmın şan ve şc. 
rcf kuşatTkları ayinler galeri. 

sinde · güniı.n birinde bir başka 
toplantıyla kendi saltanatına nir 
hayet verileceğini düşünmemişti. 

Daha sonları o Fransrzları 

Rendisinden küçük bulmamağa 
başladı .Bilakis onlara karşı bir 
yakınlık bile hissediyordu. 

Yirmi yaşına geldiği zama.~ 

potesdama ve ebeveyninin yanma 
dönmüş olan prensle ebeveyni 
arasında tezatlar daha sert bir 
surette ça!'J?ışmağa başlayacak. 
tır. Artık prens daha tecrüceli 
gözlerle ebeveynini tetkik et. 
mektedir. 

Hiç bir prens bu zavallı Fred. 
rik Vilhelm gibi ta elli yaşına 

kadar; ve en mahrem fikirlerine 
kadar her şeye ihtiyar hizmetkil. 
rr ve seksen yaşındaki babası 

tarafından müdahale edilen 
- hürriyetsiz ve meşguliyetsiz 
traji - komik bir veliaht rolünü 
oynam8:1llıştır. Hatta müdahale 
edilen fikirleri bile k"(!ndisine ait 
değildi. Lüksü seven ve kendisini 
tamamiyle Pnısyalr addetmiyen 

Büyük kraliçenin ]n.zını1l ~ 
cası olmaktan ihüyük bi( ~ 
duyuyordu. Kendi •·arayınd3,1 , 
yanlış tanrmalarmdan dols.. 
zap hisoodiyordu. Oğlu hi<; 
de bulmadığı halde her!<e6 

r· basını "büyük bir genera f)~ ..tlt 
end

. \•il ]".; 
retiyle tanırlten o k ı 
tini unutmak için sık, sılC 
seyahatlere Gılnyordu. 

Bu saraynı içinde ın~ 
leri gayet keskin olan voı ;uf 
onun hakkında şöyle yaz:11 J! 
"Veliaht, tahta çıkacagr ıı, 
bu kadar uzun 7.alYls.rıda ı 
beklemiş olmaktan dol~ 
sukutuhayal içindeydi. ed 
daha on hatta on beş sen ~ 
ri Allahm bahasına bu 1'3 

'zun bir ömür vermiş ol 
pek haksız gönnekteydiirı ,,ıd'. 
nın haris arzularının tes~ 
da istikbal için pl&nla.T o" 
ve tabii bütün ibu pıanıar ıci ~ 
beral fikirler en başta ,nıe" 
yorla.rdı. 

bu Hohen.zollem prens ateşin bir 
kadının ilhamlariyle i~..;anlığm ' 
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4 1! A 1fZ ıt - A'kısam PoBtul 'HAZ t R AN -1941 

Suriyeyi j Giridden en •on aynlan 

YunanAdliye Hitlerle 
mu hak· nazın Musolini 

kak işqal Giritteki tahribatı istikbale ait mese-
etmeliyiz anlatıyor leleri görUşlUler 
K tA Kahire, 4 CA. A.) - Girldi en · a 1 zaman llOD terkedenlerden olan adliye na 

zm Dimit.rakis, Mıaıra muvasala - Berlln, 3 (A.A.) - Yan remıt 

1 • t• tmda Alman tayyarecilerinin Gi- bir kaynaktan blldirllmiftlr: ge mış ır rit ıehlrlerini tahripte gösterdi- Hitlerle lılwıaollnl araanida dün 

Jakenderiye deniz üuü
nün muhafazası için bu 

hava meydanlanna 
ihtiyacnnız vardır 

ği tarif edilmez vah9etl anlat.mi§- Brenerde vuku bulan rörilfme 
tır. pek tabU olarak Berlindeki aly8!' 

Dimitrakaki8 demlttir ki: ve yabancı mahfillerin bafbca m...-
Giridin müdafaasız güzel mer • tal~ ve münakaşa mevsumuı tefe 

kezi artık mevcut değildir. Şeh - kil etmektedir. Mazide olduju gi,. 
rin gördüğüm en son manzarası, bi bu defa da görUpıelerln mahl
duman tüten muazzam bir enkaz yeti hakkmda hiç bir feY iffa e. 
yığmı olmuştur. Bir tek duvar P!• dilmemiştir. Sadece re1PDen ve ya
yakta kalmam11tır. Şehrin Türit n resmi bir aureite tebUfe ve iki 
camileri, ve Yunan ldlieeleri, hAk mQttefik devlet ıeflnln görllfme
ile yeksan edllmittlr. Nazi tayya- lerl müddetine nazan clllrkat cel· 
reelleri vazifelerini mükemmel au. bedilmelı:tedlr. 
rett& ve FUhrerlerlnl memnun e. Hariciye nezaretinde bu mtlll • 
decelı: bir tarzda yapmış]ardrr. katta iki müttefik devletin mtına
GördUğüm en hallevt manzara, bu sebetlerinde tabii bir istihalenin 
kanlı tahripten sağ kalm11 olan ve mevzubaha olduğu ve Ud devlet 
gayrimevcut ıehir '.karşmmda, sU • adammm bllyilk ~erin ö
kftt içinde uzaldqan birkaç sivil nilnde bu hldleeleıin inldpt1armJ 
olmuıtur. Tahliye edilmekte olan ve istikbale ait meeelelerl tetkik 
Yunan yaraJrlan gruplan gördüm, için bir mfllikat yapm11 olduklan 
bu yaralılar, kendi atıraplanm u. kaydedihnektedir. 
nutarak, ''yqaem Yunani9tan hür 
rtyetf,, diye bağırıyorlardı. 

Halkm maneviyatı hiçbir zaman 
dütnıemiftlr. On beflnden yetmi. 
gine Jı:adar heı yqf;lı ve her mmf• 
tan siviller, eperlndeki bUttın ~ 
srtalarla Almanlara hllcum e~. 
lerdir. Reamoda ve Kansıtyede, 
mtlteaddit pa.raetıt:çtllerin Yunan 
topnfma bumakla ölmeleri bir 
oıma,tur. 

ırakta yeni 
kabine kuruldu 

Baldat, 3 (A.A.) - Cemil 
Kadfa yeni hUk6metl f11 suretle 
te,kll etmışttr: 

Bqvekil: Cemil Madfa; barici
ye 1l8Zin: Cevdet; maliye nam 
ve adliye nutr vekili İbrahim 
Kemal nafta ve mtiaakall.t nam 
Cebbal Benan, Maarif num: Ru
da Şa.bbi, Killi tktlllat ve içtimai 
muavenet nazın: Nusret l'u18l. 
Dahiliye JJUlft: lllatafa Amari. 

ingiUz tayyar~ci
lerinden ilk kafile 

Ankaradaki 2 Fransız 
diplomatı istifa etti 

<a.. tuafı ı nclde) l ler1,yle add•faa.Ja ~ ..._. 
llllZ eavqlar uekadar Plcletll o. perver tmpJmdll't 
htl'll& olaun, o zaman TUı1r vata- Diye ~tı. ve taribJnin 
nmdan bul parçaiar daha kopar. mUtkWiU. &>hı m fttbı aaıuıa. 
mak ihtlrumı tqıyan blr luamı da Valmy zaferlerl kaydetmJt olan 
Fraruuzl•r bulunmuma kartı hilr J'ru•nm TUrid,ede olup biteni 
ve mu.takil bir DiilU vataa yarat- pek iyi anJad)tmı, nlnm Fraıumı
maktatl davammıı kutalyet ve 1ara delil, blltAln dtbaya.ya pter. 
aaaletini takdir eden akh batında mitti.,, 
difer 'bir kJımn FranmzJar da var- Jluharrir bundan 80Dl'a, Am1raI 
dır. Banla:r tmpa.r&torıulun tufl,. Darlaıun cahtılne be1mtanı red
yeeinden 80DI'& mWt blr vatan Jı:ur detmek l!:in rran.duı mllıaller 
mak amnimtzin ualetJ karfmmda getirmefe devam ederek f(SyJe df. 
Tilrklerle ufrqman111 mlln111ebet. ~: · 
üllflne ~ bulunuyorlar ve bu "Amiral Da.rlan'm Jl'rıamaya 
yoldaki bnaatlerinl matbuatt!a vermek fatedl#t sJyuf illtlkamet 
mtltemadlYen ve hattl zaman za- 1:ıizl ae1a allkadar etmez. J1'üat 
man millet meclislerinde alenen onun, b6yle yapartten - fnıtlte
fzbar etmekten &'eri durmu.yorlar- reye hücum w.Ueei bulmak beu. 
cb. Amiral Darıan•a ll"ı-aıısaya ıe- bma cWıi olsa - bizim tariblml
ref veren o am•Nd bu kuın va. zl tahrif etmeie hakkı Yoktur. 
tandqlarmı hatırlatmak muvafık Bilmiyorsa 6iJ'enıain, hem vatan. 
olur. daflarma morarak 6lrellfJin. Gazi. 

Milll hudutlarımızı yahancılar- anteb mtldafaaamdan bahaetmek 
dan ve o meyanda Fran.mz1ardan için TUric Verdmı'u demek mee
temJzlemek için İngiltereden tet• buriyetini ld8eetmış olan FraneJ,. 
vik ve tahrik ml ~? Ami. nn Jı:ltaöau olru~ öfrenain, 
raJ Darlan b6yle dl)W'. Hakikat ve nihayet nammlu mer General 
bumm tam tendnedir. Art* tart. Gouraud'ya IOl'VÜ afreneln. 
he mal obnq bir keyfiyet oldu- Öğrenain ve bilsin ki Tllrlr mfJ. 
lu için zikrinde hiç bela yolrtur ki U mlldafaaa Tilıit mlllethıln Jı:en
o l!llll!•Nrl Loyd Co.rc İllgiltereel; dl sinesinden fırlamll bir asim ve 
Ankarayı kendi81ne merkez ltU. imanm tfadellidir. Ve bu atet her 
hu eden mUU nrllcadeleye brtt leap eden mekAn ve IN!landa ay. 
fatanbulun saray ve B&bıllWnl Dl kuvvetle parlamağa da1ma ~ 
ele alarak oraaım mqru hUlrQmet sırdır.,, 

tanıyor ve A1*arada bllyt1k A~ --------
tQd[ün etrafında toplanan milli 
Jı:u.wetierl W te1Aadd ediyoı", etıld· 
ya diye il4n · eyliyordu. Çinliler 

Cenubi Şansideki 
Japon çemberini 

yardılar 

Glrltteıd Yunan on:luau bllhu. 
ea kur'a efradmdan te~ et
mekteydi. Bunlar, imparatorhdt 
kuvvetlerinlıı yam bapıda par • 
1ü bir Jı:alıramanldda çarpl!JllDJI 
Ye o derece yelmek bir fedaklrbk 
ıdlmlyeU ~ ld Re8mo -
dakl bh- İngiliz liYur Jmmandanı, 
general Freyberge IU telgratı 
c;ekıldfttr: fmparatorluk kuvvet -
lerl kahraman ve ceeur Ymıaa 

8*Mterfntn " Gtrftl llllvlllertn 
,.,,.......... ~ iMtar 

A.nkaruıJD b&yle ..Uer ve pki
ler meamaı ~ yer olarak illn 
edtlın"'line k&rtr lılk · ltlru wlni 
~ memleket. kendisile ce 
nub hudııtlanmmla çetJn malıare. 
beler ya.ptJimus Jl'ramıa o1mqtu. 
Lehindrıde JM!llriyat yapan Prauıs 
matbuatı aramnda o aman Emile 
Blılırard'm Mır " iman vlcitanDe 
idare olllUll Le Teaqıe pseteal 
bid&yetinıden nflıayetlne kadar 
Tllıtt daftmDID hiç ı iP'• ve ula 

Amerika.ya vardı ueanmu çok kUVftltll bf:r mOdaf~ 
DaJıc.. a <A-A.> - AmerUrada acım keailmlftl ~ine. 3 (A.A.> - R.6,yter: 

Çın çeteleri 
Japontara 

dehşet sahyor 

Romanyada 
vuıatıa,.a 

eı kondu 
Biikret. 3 ( A.A.) - D. N. B. 

bildriiyor: 
ıırtı.lat nezaretinin emıile 81 • 

nal. ticari mi• I! ıehırle köylü • 
mm elinde buhman 1JOttın yu1a1 
Jara deYlet namma el lronwlm111 
tur. Yeni mabsulOn idrakine ka
dar hayvan salıiplerinin hayvan 
1-ma .240 kilo ,mat bulundur • 
........ ..... edilJrrittir. 
Bm•o fMI~ o1aiar idarf 
JDa1rwnl-a lııllııllalMk ~ 
t1*1 l'n. 

!t 

Japon 
taam w teıtıQ-e ,anceır cıı1an tııcota a.ıııe o ~ ki J'nıms Bura~ ~ blbıiırlere g6re. 
.... .-..len ••• Jll ... ~ .............. 11ıa .-.. .. t = ., 2 - ·• ' aıtr·~etıe ,._ ...... -

~-

tayyareleri 
Çunkingi 

f!k b.ftle t.ngflte.reden De.1'1118'& gel· ıu miiDıasehetslz bir lisanla bahis ;~ muvaff~le neti--- . 
mışıır. B'lınlu Uç ay iefnde bflttln ta_ mevıutt Mmek-~ brll' memipir. Japonlar lJuNda çok 
ıtmım'1Dl bU:lncüls • pOot olacak· Briaad ayağa btkamk en ıür ee- büyitk zayiat vermiflerdir. Alı • 
lardlr. sile: nan b&berier biı9ok Çin kıtal&· 

- Bir millet lgbı kendi vatanı. nnm Japon çenberin.i yardıkları 
m m8dafaa etmek ne ftldttenbe- m ve mubaiebenln merkesi Şan
ri cinayet oldu? 4ı*arada b&yle siye kadar genielediğini g&Ker. 
ulvi bir uıabatla toplaıumt olan. mektedlr. Dijer· taraftan fimall 
lara ePiya denilemes. Onlar ee- Çinde Çin çetelerinin yeniden 
tıya değil, yuıtlanm var kuvvet. ant bir faaliyeti bqlanuşttr. Pa bombaladdar 

lngiliz elçiliğine de 
bomba duştu 

Çanldng, 4 (A. A.) - United: 
Japon bcımbudmıan tayyarele. 

ri, Çunıkinge lkldetli bir hllcwn 
ya.plnJllardır. ÖUl mtktan, 200 ka.o 
dar tahmin edilmektedir. Bu ra -
kam, bu eenenbı en ~ ayi
at n'remıdır. İnlrWs e~e ve 
Fraıımz konlolosluiuna l>oımJ:ıelar 
lllbet etmJftlr. 

iran 
Hudutlanna kartı 

her tecavüzü 

Silahla 
karşılayacak 
lnailizlerin Abadan 

petrol teıiaabm himaye 
etmelerini iateclilderi 

yalan! 
Ta1'nın, 3 ( A.L) - Pan a • 

jansı bildiriyor: 
Gueteler, R<mıada çıkan "A· 

sione Coloniale" gueteeinin. 111 • 
"liz hüktlmetinin Abadan petrol 
~aatmı himaya için İngiliz kr
talan iıbracma. milsaade taleb et 
tiği ve Iran hU!dllnetinin de bu 
mlhaadeyi verdiği haldmıdati 

Kolombia Onivarsitesi 
Lord Halifakaa fahri 
doktor ünvanı vereli 
NP-11,._.11oc 3 (A.A.) - D. N.B. 
~~ bildirdiflne göre, 

Kolomblya 1lnhenitıest Ingilt.ere 
büyük elçisi Lord Balifalma hu -
kuk fakillt.esi fahri doktoru un. 

-....w.. Lord Halifalm. vanmı .. -~ ği bi talebe önünde eöyledi r nu • 
brkta hamin Hk hedefinin Hitle
rirmin imfıMI olacaiau tsyit e:/• 
lemiltir. 

Macar Başvekili 
Rornaya gitti 

. Buda~, 3 ~ A.A.) - llacar 

a~~ refikaaile 
birlikte pazartesi elr.pmı Roma. 
ya hareket ebniftir. Hariciye .. 
zaretiııin .ı,.t. matbuat ve bu
sllllt kalem IQbeleri müdürleri ve 
ltalyanm Budapıftedeki elçi8l, 
Bqve.kile refakat ediyorlar. 

Maca.ı- hWdbeıt erkAnı, IJalve 
kilit.evi~· 

~f .. aniatana 6 muallim 
gidiyor 

Efgan hüktmeti mmılekrti· 
mime mualHmHk yapanlardan 
isteyenleri kendi mekteplerinde 
muallim olarak ~ 
Maarif VeWııetiJıe bildirmJt, Ve. 
kiiet de bu muallimleriQ Efga .. 
nistana gitmelerine muvafakat 
edeceğini alMtadralara u.mmı et· 
miştir. 
Şehrimislen altı lSğJ etmen Et. 

ganista.n h~n talebini 
kabul etmiştir. Bunıar yakında 
hareket edecektir. 

iddialarmı yalanlamaktadJr. }'., i 
"lran" ıaeteei diyor ki: Sovvetıet Bi rl ı'd 
Bu haber, bundan yedi ay ev. Moıkovadaki Yunan 

vel Babreyn'in !nnbardımanm • l ... ..._ 
da yapılan negriıyata bememek.. e çıaını .. mmıyor 
tedir. Hakikatte, Iran bükOme - lloekova. a <A.A.> - SovyeUer 
tinden ~ müıJaade iltemne. Birüif. bugün, Yanuıt.tamn ha
miş ve Iran hiikameti lıjçbir mü. ldnranhfım Jı:aybatmil .,....,. 
saade veımemiftir. 1CvVelee de dan dolayı bundan böyle ~ 
-,..O edilmit olduğu ~e, ba daJd Yunan eJçllllini tanmıac1ılı
eebeple lran h1*ukuna ve bQdut m bildlrmJıttlr. Ba karar, IOll a
larma karp yapılacak her llıliJ, manlarda Yuplavya. Belçika ve 
müdafaa kuYv.etJ.erimi8 kaql • Norveç elçlllklert hık'mda a1maD 
1 • 'llrhr. . ---~. 

zar gl1nU Pekin • Hankov hattı 

Ek k 1 • Userinde Paotinfu'nun timallnde me masa ası bir yolcu treai dinamitle berlıa· 
va ediJmiştir. Yolcular araamıda 
birçok ölü ve yaralı vardlr. Çe
teler, dört sene evvel Çin - Japon 
haıbiniıı bae}adığı yer ci~ 
bulunan Liulihoya hücum etmif. 
lerdir. Çıeteler, deiniryolu .hattI 
ü.r.erinde ve Pekinin altmıt kilo· 
metre kadar cenubmda bulun:m 
bu lfJfıirden kukla Çin httkOme
tinin lruvfttlerini tardelmitla' .. 
clir. 
Diğer çıetıeler de Pekinin ıima • 

lf nde iki kilçük •re hilcutn ve 
bU ~ yatma etmiflmtir. Da
ha prkta Jeıtol-Pekin demieyohı 
çetıeler taratmdan aötü.Jmüfttlr. 

Valıalll Japon ıaetelerinin 
verdikleri haberlere göre, Ja.pot)
far Hopei eyaletinde 45.000 ~
ille bir kuvVetle çetelere karp 
elddetli bir ırıtlcadele .,.,.r • 
dır. Hava kuvvetleri bu ~ 
ta müzaheret etmektedir. 

De,;& Meyl~ı 

Kıbrısa 
paraşatç 
kıtalar 

indirme 
Hiç de kola 
olmayac 
Kıbrıata aüzide A 
tralya lata1-n ile • 
mükemmel hava ·· 

FransaAkden· 
yeni inklşafl 

bekliyor ,..,.. 

POUSTE: 


