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Fransa ile 
Aniaşmamı~ 

Suriyeyi Fransızların <>lindcn 
kendi hesabımıza almnğn hiçbir 
zaman kalkma:pz. Fnkat Suri· 
yelılere i!ltıklıillrrını kazanmrı.k 
husuşutıdaki geyretl rindP da:. 
ma taraftarız. Frıınsayı yüksek 
ve temiz idcall r rindcn, iılirenap 
ruhundan medcnir"t ,.c insani
, r t dav~sına ve maneviyata 
yapttğ• hizmetlerden dolayı se
veriz. Jı'n.kat cmııcryn hzmrlen 
nefret ederiz. 

\'IU'..tın: 

Btlseytn ·ah·t Yalçın 

Pasifikteki son maneuaya iştirak eden Amerikan filosunun on son ı:-i tem gemileriyle deni7..alh ,.e tan-nrcleri ... 

Amerikada 
35000 tonluk bir Kaza eti meselesi İngiltere ile 

-

Hür ransız 
kuvve leri 
Bu sabah 

dörtte 

Suriye ve 
Lübnan 

To 
tarı 

1 gird· 

• 

a 
l 

\mira! Darlonın mul°lhıııaMzca 
""~]ediği bazı özlerin mrmlf'kf'ti 
mlzde uyıınclırdığı h:ıtdı lnfiııle \ ' i
chy lakayt lmlmudı. Gt'l<'n bir 1 el· 
;;rnr hn bapf a iı.ahııt 'ı>rl_ror. R~ı 
17.ahah.an anin ıldıf;rrıa gor<\ amı
raı Darlan Tiirk mll1i "ldııli hcıl• 
krnda. bir senf'nic;te bulunmak ni-

gemı _da~a _denize Mu·· rakabe komisyonu Hür Fransızlar 
Londt·a, 8 (A.A.) -

Röyter ajansı bildiriyor. 
Hiir Fran ız kuvvetle

ri bu sabah saar4 te im
pa1·atorluk kuvvetleri -
,nin müzahcretilc Suriye 
ve lübnan topraklarıno 

y ti lmSlememı .. , dM'<" tnglliz
lr>rfn ild yill11i hilr> 'c .-chtr oyu
nunu aydınlat mal• ist.eml tir. 1\1 ?" 
!\elenin bize t.anlllı'i• oo<'n kıı;;mı u· 
lerfnde artık d1lhn fa:r.la ıı;rnT ~t· 
tn k i!>1ıem<'~i7~ Bıı is1 c tn~liz.lc
rin ulnlyctJ olınnd•ğmıı dn em~ · 
nlı. ff Prhald~ mtinnko"a hu ekh· 
1 h·ı.ı alil<adıır f'Uttt"7~ 

Yalnız Yichy'den gel<'n nim~· 
illi telgmft.a umumi urctte Türk. 
"::-. ........ ntiinıtschct lcri hııkl<m<la 
!ı(il1enC"n bazı özler üzerinde sah· 
i nıüta.Jeamıl.I beyan etmeyi mü
~P görüyoruz. }"nuısı:ı görii,U· 
ile nazanın. fki mr.ınleketin münıı
hctıerı iki mühim temele i ti· 

11~ f>tm,.ktcdir. Biri 1 ' ~A 
thılc, diğeri akm rirta br-

ılıldı haklıı.m mukahll hürmottlr. 
t\rı•ane,i dostluğu bıı.lcldcn masun 
:blr liurette idamı• e tm ~i :pek a~ 
tu Cd rlz l"rıınsavn !lmrs• bu mcm-1 • ~ 

)(ette mMeut olan muhııbbet ve 
•llkayı geçen sene Fnınsanın en 
'<'ı ı;Unlerlnde bütün ~dclctl ''C 

~lrnlnti ne göstermi olmamız 
'riitkiy~de t"ran anın ne kadar sc
\lidt'•inl ı pat eder. Binaenaleyh, 
~ ız nıhun&, kUltiirüne, edebl
Yatrna kn~, muhabbetimizi tclmı
"a lii7.um görmeviı. 

l 'alnrz ~·akın ~ sn.rkta kn~ılıkh 
tıaı.ıara ~\\t.ckabil hürmet c~1 
lh('rlndC' biraz anlaşmak icap ooe-
1'.('ti kanaat indeyiz. Hu.ta ·m ana 
\'lana ind i miin~ebetilo t~ran• 
'a ile akdettlğlmiz itilüfnnnıeyc 
a(bkız. Frnnsnnm mandası altında 
huıun n Suriye üzerindı• hiçbir c· 
ltıeUm17 olmadığı için Sııriy('!ye re-
~\ ·• F' •--• lt llZ niyetinde ı.lC'j~illz. n_.. 

ltııq " urlyenln ynkm şarktaki 
~~l<lan'' gibi umumi bir tabir l~i~
"tı ttıUphemlycttc bmılmınyı d.og• 

J;orıne)iz. Bizim Suriye lize
~de hlı;blr lstfüı emeUmlzin me\'-

l 01rn ..... nsr Suıfrcdc bir Frnn· 1 ........ ~ 

t :ı ~akkı bulunduğunu kabul ,.c 
ltı ltrn etmekten ziynde Surfycde 
hıUklilc layık istlkliUe hnk sahihi 
!( r tııltlet bulunmasından ileri 
etınf'ktedir. ~uriye bizim nna\a• 
~!rn ızda.n bir parça~ dı. Asırlar: 
'b lllUddet orada tamamen kendi 
t ~ınıeı.etimizdc gibi kaldık \'C bü-
lırı s 1 i 1\ ~ Uriyelller de Q .. man 1 mp&· 

ı, l<ırJuğunun sair kr mılannda 
ıl~~dllcrtni !<endi vatanlarında :ın
"tıı~r. l'ahıız, devletlerin te ek• 
1 t'r'inde milliyet pren ipinin 
~eı tutulmasından sonra.für ki 
~ t13enın istı"klAU me\wwb:ıh oldu. 
ııı~ d bu hakkı tanıdık \'C urlyc
~I tin tnukadderltlarmı mllstaldl 
11ı:~İil.-ümet va...rta..-.i~lc takip 1t· 
~ tine riza ı;ö terdtk. Biı Suri· 
~ lt'tansn:lam 'ermcdil~ li'nın-

11 t'tn Suıiycyc ı;elmelcti ''C 
'" 

11
tede bir bak iddia et meleri 

~ ~ etnpeeyali t hınolardan Oha.· 
~ tı\ı ~lrnı rt:ır. B ugün dünyanın ' c 
t~~ Fra.nsnnm dahi çektıği 
n(~" llerin chebl bu empcrya
"~ dit. llu Jıarpten sonra art.ık 
lq ~"Yallzm ynşamıyacaktır. Bel
~<~ lrıtikaJ dcn:etil kabul elmeğe 
'•'- görülecektir. }0akat. bu 
' 1

11da." adı altında gizli bir müı;-
'~ ~l\e f asctl olamaz. Snmlml 
btı1t ltt]d bir int-:kal den i oln• 
~'lı • lJinaenaleyh, Pnınsanm ya.. 
~~kı-ktıdd hakları tnbirinclc o• 
ı:.' t katmak Brzo o \'0.1'51' btz 
..-, bUnn t edmıcyiz. • nriyeyi 

ıJa.ı.nı elinden J.."C.lldi hesabı:-

ınd1r . ldı S . 
CflmdPn, '''e\ • Jen;I'!~''"(.\, narhtan vazgeçti u __ r ve ve 

.) - 9 adct.16 pusluk topla. mü- L b 
cehhf:'ıZ bulunan Soutiıda:kota zırh· ' u nan 1 n 
~~~~: ~~21:'.~;o ::;,~~:; Kuzuların koyunlaştığı tesbit edildiğin- İ st · k 1 a ı · · 
sö:ı~y:e~8ı:\1;:şi;;'u~:::~y~ah~~ den halkın arlık koyunları kuzu niyetine • - 1 • n 1 
ye nazın albay Knox czciimlc de- I ,_ tt 1 
:::.ı~:'.';;~"r.: tu°!~ yememeleri ilan edilecek 1 an .e 1 er 
Lini les:ls etmeliyiz.,, Fiyat murakabe bürosu kuzu eti haziran sonuna kadar devam ettiği ~ 

Southhnkota zırhltsI Northcara- hakkmda yap .. ...., te.,.,.,.leri hemen he. teab!t cdilm'0 lir Fakat kar ka. ........ e11 linc ve Vaşington zrrblılarmm 8'• weı• ......... • >s • "'"'~c 
nıfma mensuptur. men lı!Urmlştir. Uzcrlnde mczb:ıhanm kuzu dam,ga.smr 

Camden tezgahlarında diğer Kuzu etinin, az miktarda olarak ta§ıyan hayvanlann btltUn bir sene 
harp gemilerinin inşaat.mm inkı- &atıldığı görülmektedir. Tetkikat gas_ 

( ün d ) terini~tlr ki bunlar kuzu ~ Ufak 
lm , Ka\'TU~ kıvırcık vo dağtıç.. 

ur. Bunlar 18. ZO Jdln gelmektedir. 
Htılbuln en bUyllk kuzunun bile 15 1 

Amerika 
Fransaya kat'i 

ve açık bir nota 
hazırhyor 

General Oö G o l 
taraftarı 

iki zabit 
F ransada ölüme 
mahkom edildi 

kilodan fazla geldllli görülmcm[§tlr. 
Faknt üzerine bu f!Ckildc kuzu dam
gae:ı vurulmuş olan koyunlan kasap.. 
hırda kuzu namı nıtmda kabul etmek.. 
te ve t.alk da kuzu eti nlyotlne nlıp 
yemektedir. 

Bu vaziyet karşısında Fiyat mura. 
kabo l:omtsyonunun kestirme bir ka. 
rarla artık kuzu eti bulunmadığmı 

ve bUlUn cUcrin koyun cU olduğunu 
tcsbit edeceği ıınln§ılmaktadrr. Bu su 
retle aytnrdanbcrl devo.m eden davada 
ortad:ın kalkmı~ olacaktlr. 

'Bir b~yanname 
neşredildi 

girmi§lerdir. 

General 
Veygand 

Tayyare ile dün 
Afrıkav,a döndü 

Vaşlugton, 8 ( .A.) - (B.B.0.) 

Hariciye nezareti Amcrtkanm Fran 
ElZ nott>.suın cevabını bazıTlamnktadır. 

İyi malt'l.mnt alan mahfillerde söylen. 
diğine g8rc nota kaU ve açık bir ıı. 
sanın yazılmıştır. Fransn bunlann mo. 
na8l h:ıkkmda hiçbir tcrcddUdc d{l.. 
§em ez. 

Nota Amerikanın, lı"rnnsanm aynı 
zamanda iki tarnttn bulunmasına mü
saade cdemiyeccğinl açıkçı- bildirmek
tedir. 

\ l:o;I, 8 (A.A.) - Clcrmont Ferrand 
divanı harbi, dUn, general Dö Gol ta
raftarı iki sııbayr ölUme mahkt'l.m et. 
ml§Ur. Divanı harbin mtltenklp cclB<'. 
sinde de hattı 1lstllvadaki Fransız 
ordwıuna meruıup 3 kl§i lnglllzlcr le
hinde propaganda yaptıkları için 3 
sene iıapsc, altı sene medent haklar
dan isWadc edemcmcğe mnhk1lm <ı
dllml§tır. Mnhkt'l.mlarn alt cmlAkln 
müsaderesine de karar verilmiştir. 

Ziraat Vekili 
An karadan 

geldi 
~Uri)fl(h'ki Tunuslu askerler 

• t ı -
j H°:.V.'!.cılık bahisleri ı 

Alman havacllığı 
ve kaynakları 

Yazan : A. ŞARKLI 
Bütün öteki Avrupa devletleri 1 bulunduğu gibi, sivll tayyare m-ek 

gibi Alman hava.cıhğnun eleman teplerlnin de hazu-ladığı ve sayısı 
kaynaklan sivil tayyare mektep-

1

1 on binleri 8§an bir yedek uçucu 
Ieri ve. bunun yanında. da hava yol ~çlik zümresi vardı. 
ıarı olmqştur. Alman havacılığı kontrol knyıt-

Versay !°~cdesinhı asker! ka· larından anCak 935 senesi Şubatın· 
yıt.lara bagladtgı Alınan a.skerı ha· d iru 't 1d ·ve serbest olarak ça .. 
vacılığı birkaç birliğin faaliyetine 11 a i ub u1_..ı. A'"",~ harbine 

r h k~'- tır ışmaba. aş öAU. ••-r-
mUn asır 9'M11l§ • • diği 939 yilma. kadar bu tayya-

B.una mu~abll; .ha;a .. yollarmm ;1~ıik İngiltere ve ~ gibi 
genış teşkil~Uı b~n~e~ı ıçinde ta- teknik milletlere yetişiniştir. Öy• 
Um ve terbıye gormliş elemanlar 1 1ı:· b milletlcır her tUrlU hıızrr• c ~ u . 

--o--

. Vekil Trakyaya aiderek 
tetkı l<lerde bulunacak 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 

bu sabnhki ekspresle AnkarndBJl 
şehrimize gelmiştir. Vekilin 'Lir
kn.ç gün şe:h rlm.izde knldıktan son
ra zirai istihsal mmtakalarmı tet. 
kik etmek Uzere Trakyaya seya
hate çıkması ınuhtemeldir. 

Macaristandan 
tra nsit geçen 

Alman askerleri 
. müşkülata 

uğradıklarından 
Yollarda sol taraftan 

gitmek usulü kaldı rıhyor 

mıza almağa hi~bir 7.aman kalk. 
rnayı:r.. Fakat Suriyelile re istikla l · 
lerinl kaz.anma'k busu undaki ga~· 
rotJcrinde daima taraftarız. Fran
sayı yüksek ve temiz ideallerin· 
den, iıllccnap nıhundıı.n , medeni• 
yet ' e insıuıiy~t da\·asma , .e ma
nc\ iynta yııptıgı hbmetlc rdcn do· 
lası se' crlı. H1kat emperyalizm
den nefret ederiz. 

lı:k ve çalışma imkimlarma malik 
ulunuyorlardI. Böyle olduğu halde Bcrlin, 8 <A. A.) - Macaris
bn.snnlarmdan daha üstün sayıda tanda, yollarda sol lara.fı takip et. 
tayyareye malik bulunması, Al- mek usulünün Jmldınlıruı.sı 13 mil
ma.n ho.vacılı:k teşkilat.mm ve mc• yon pengö.lü.k bir mı:>ra.fı fca.b e~
kanfzmasmm · teknik hazırlanışına Unnektedır. Bu . ~esıle ile şu c~ 
e rogra.mh çalışnııı.sma i~t C• bet de kaydedılıyor ki, Alman 

Hüse)in Oabit YALÇIN 

~er: askerleri so.ğlarmı takip ettikte~ 
Bir havacılığı kurarken bunun için .Macarlstandan ~~ oln.rak 

clcmaıılnrmı ve malzemelerini dil· l geçtıkleri zaman muşkülii.ta ma
il ek icap eder Miltıehassıs U• ruz kalmt§le:rdtr. Bu usul bazı hfı· 
~u:an lbulunan" lbir memleket diselorln ~ıkına.sına da oobchiyet 
" (Devamı 4 ilneiide) vermiştir. 

ÇERÇEVE 

Tereddüt 
ve 

ihtiyat 
. Necip Fazıl Kısakürek 

Tereddüt 'c ihtJ~ at denilen 
meleke leri tek ba::_rna hiç e'me
dlf:.'imi, hattiı onhronn tiksinerek 
)aka "'ilktiğimi bin kere söylemi• 
Şmdir. 

Bu iki meleke, te,k başına hiı; · 
bir 7.ıunan 'e mekanda yaratıcı 
bir hıımlc)c es olarnnmıştır. 

T(•rcddiit, ynnlı':'r yaııa.rkcn, Uı• 
thnt da tıcldikc i kucaklarken ıu. 
zı~dır; \e !,'()rhada biber kadar liı
zım ••• Hcrhııngi bir is ce\ herlnin 
terkibinde bu iki un ura en büyü':\ 
ııayı 'ermek, o ist liiitlirüm et mc 
ğe ka<lar gider. 

Tereddüt ,.e ihtiyat. hcrhanı;i 
bir mih-pet amelin de{.'11, (altı.lilü• 
mel) in ynrdımetlan... ( k üli'ı
mcl) terle ılc, ke!">kln bir amel 
hamlesinin karsısında duruln.nınz. 

Hayat, bizzat hayat, 'kundakt.ıı
ki çocuktan, minderdeki ihtiyara. 
, .c şehirdeki cemiyetten, 'atanda
ki millete kadar haynt, muazzam 
bir riıll\() mUkellefiyetidlr. 

I~n basit fcr<ti hayattan, en gi
rift lttimni nırhi;;ra 1 dar, fl3ileoe 
t.c.rcddüt ,.e ihtiyab. istinat etme. 
nin J\orlmnç. ya.nhşmı, ~ 
Fe\ zi ('Aıkma.k, a."'ikerlik pl!uı.oula!ki 
~ıı , ·ocizcsllc no güz.el bclirtmlc;.. 
tir: 

- ~"ddiıt ve ihtiynt !biribi
r inden kıl kadar farklı bir iştir. 
(İskajerra.k) muha.rebesiıı.de lngi
lizlcr dilşmBJllarıru fazla. ihtiya.Ua. 
M dola.yısiyle knçmnışlar, Alınan
lar da muhareb~·i t emdütlcri 
yUzünden ka:,~et.mişlerdlr. 

Kı .. sadan b' se: 
Uugünc l..·nıtar Alın nlar ne im• 

zandılarsa, emme • ha IIl3 tulum
balar gibi, bir taraftan hasnnl:m.. 
mn mt• fli'ıç. tereddiit \ "C il ffyutl:ı• 
nndnn, bir t raftan dn 1.;endl faal 
tereddüt Uzliik 'e i'htiyatsıı.lık1a
rındon ı.a.zıındılar. Akıl \C h~ m 
pa) mı tam ödedikten sonra mi!\IJ.. 
siz bir t.eroddUt \ c lhli)-at düş. 
mnıılığı Jıalind<' t .coelll eden Al
man hnrnle ini durdunn:ı.ıım biri· 
c.lk ~.ıı.r J ise a~ ni ruhi sWıha mn-o 
~.k olmnkt.ıın bn ka. hiçbir ey de. 
J.; ı ... 

Uı.ağa gitmeğc ne hacet' .. 
(Hltlcr) in mesh ur (Kn.\ gam) 

eserinde, bUyiY.- Alınan ri 
( ehiller - iller) den naldettihrf 
n ild mı ra, hem mesclenhı, hem 

dr. bugUne kadar c1c\'8JD eden Al
nıan muvu.ffnkıyet.lerinin SJm111 
, ·ennekto: 

Und setzet ilır niclıt dM leben 
eln 

Nie wlrd euch d !eben gcwon-
nen 5"'İn 

Azade olam dersen eğer gelme (Hayatmız? ileriye sürmedikçe, 
cihane... hayatmızı b.zannmu.ımıız! • .) 
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Günün içinden: -. .· . 
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~nd er 

. "'"· ~ . ' - . Masal ve gerçek 
Muzaffer Esen 

iık ~ ccnılyclled ele, tıpkı oı gdsteren boğttı1nıanın ynnındn 
lhıgünaiUlor gibi, Wr lokma ek- bir çocuk oyuncağıdır. 
mel; ve blr ~ toprak ağnuıda Kskidon masallar, mabarcbcl~ri 
blrlblrlne saldırdılar, dlşclrile, hl"" anla.tmlı, Bagün muharebeh'r ma
naldarlle, yerden t.opladılilan so.. sallan g~loştJrlyor. Gö.l.")U.. 
palarla, ~brla., biraz llaha Wt"llc· zündo blnillği küpü nteşt en l<!'.m. 
nUeşince ,tayaln ve olılan, kıl~ ç..Jlc '"üi'ank flİdırmı hızırla ı..1 
\'C kalkanl&n Uc kan dökiUler, öl- den kahnvnanlar ıliinUn ms.salı~· 

ikinci kağıt 
fabrikamız 

14 ağustosta işlemeye 
ba~layacak 

Bira isti/ılQki arttı 
Stoklar sayesinde bu sene 

bira darhğı çekilmiyecek 
dülcr, ölc1iinltiJer, yenlldiltr ve dı, bugünUn hakikati. Milleahhidlıı öltııe&i üzerine, 1• lnh18N'lar umum mlldUrltlğU, ha.

1 

nln aıdtğı kaU tedblrterle bu 8i:nc 
ycndDer. Bugünün g~rı,.~i:.1 düniin nu\sah- klncı kağıt ve aollUloz fabrlkalın· valaniı ıııcald&fDlUI 1lzeriııe bira is- katıyen biı' bira buhranı mewuııb&ba 

Bu oaıı>ı malal-, UZeri11de:n za- nr adım ad011 takip ediyor, IJD<ll na Sapruıcn gülUndcn getirilecek UblAkl birdenbire artuğmd n bu 1&. değildir. BllA.kla blra boldar. Btlb"te 
man gcçlncc destancının d08t&nın- hu-bin her t.evakku r de\ rinde fjÖy.. olıı.n cu tC'slstı.tı yarıda kalmıştı. tihllkl ka11ılıy&cak ıekllde tertib8t Ankara tabrikumm lf,Y&h blr&lan da 
da \ 'e mualcmm m&..."Slmda bUyU- le bir düştlnilyorum. A&ılan mcsa SUmcrbank. bu teslsa.b yeniden bir almqıtrr. BomonU bira fabrikası d~ lltaı\b'Jlda çok aranmakta oıttutıın. 
dil, mübruağalarlı. ilslcndl, şiir. lelere-, zapt.cdlloo t.öpraldıım, mlllcıahhlde ve~ ve inşaata tek polarmda vUcuda gcUri'km uıklar sa. dan bunlar da latanbul pi.yaauma 
le§!i \"e nın allw l. MütcfcWdr in· yoı:unok \'o yenlhnetnek için )&pı- rar b~lo.nmllllJr. Öyle Unılt edili. ycslnde bu sene yu mevlllmlndc ka· mebz1klcn çtkanlm.,ktadır. Arıadolu-
antıı:.ın bn ~eser .aydıp Omt- lan hazulıklara bakıyor, ve BOnra yor ki, bu tesisat eyIUl sonlarma tlyen bira darlığı çekllmiyeceğt te- nun her taratma da faı1a ınllctarda 

l"OSWI dcst:::nl;;ı.rt Çanakkale kıyı- Jıcr l'id tarafm da asri rnakMdın· dol,;'l'U ikmal e<lllmiŞ olacaktır. Ma mın olunmaktadır. blra MYJr.olunmaktadır. 
larmda gecen CBkl bir laubln t.o. dan nekadar ""'k 117.akt.s. olduıı:.unu ICim olduğu UzCTe ikinci kl#rt ve ı b'·- ıa 1d-~' Ankara bira 

"~ ıı; sellUloz fabrikalannm tnaaatları 0 ._r r ~. 
:rennUmüdUr. da hatrrlaymca, çocukluk masallı!- "" fabrlkaaına munzam olarak Bomonu 
RuhumtıZu lirden bir ürtll De nnun bir t.ekerlemesl kafamda bitmiş ve ynlnız eu gelme&l bek " bira fRlırlkasını ilk detıı evveıki aene 

saran, dU t!noomlzl asil kahra:nan· gerçeklerin ea geq;eği olarak can lenlyordu. Su geldikten sonra her 
hk hlslerlntn t&Uı rll2gln De S<- laııı~ ur: lkl fe.brlka da lşlerneğe ba.Şlıya • lfletmete baolaml§ fakat mevaln:ı ller. 
rlı lrndlr!'!1 ba destanı ilham eden As gttmışıtt, uz glimlfler, de- caktır. Bu lşlcmenln, 14 ağustosa ledlJ'l .ı:ıal<lo kAfl terUbat aımmamq 
O zam~ .. m kanlı h" ..IJ bü~:- b'L ueH~tiriJmcsi de t'nk muhtemel "Ö olduı!"ı l!:ln bUytık b1r bira buhranı 

.... ~ruı "'"' u- re, teııc dil1; gitmişler, bir de ar• " W'i' ""' "' ı ı BU """ u "' 
tUn Anupa kıt.16rnı 98ran ye baş. kaları113 ~l:.r ~ bir arpa rUünektedlr. Zira 14 ağustos 1934 ön cnomem şU. t .... gayre ere ra". 
b dünyala"' <'b ta.smak istidadı• boyu yol glfmlıtler... de Milli Şofünizln uğurlu elleri 1z. men bu vru;lyet geçen yaz da tealrinl 
--------------_;;.......;;__...:;;.._...;.;..._.:-_____ mitte ilk ı ağıt sanayünin temelle. g'östorınltı ve bira zaman zaman bu-

'/Jetth kHIJ, F;tihte '~i~·;y;t 
---=~~\?S--..:-..::-... ~ Evinden kaçan kadın kocası tarafından 

58 Yazan : BADmc:o BAl'Lı sokak ortasında öldürüldü 
.Genç kız mutlaka lcaçmak dtiyordu; Ömer bunu o kadar güç 
bulmuyordıı; c:ıu p.emİye alabiline tnakaat had olurdu; gizli. 
ce almak imkaıu yok değilJi; lakin bu, amiral Manaele karp 
aays.:!"ısızlıkb 

Ofc!ya bunları nefrette karşı - varlaıia çe\rrllm.iş olan ltü~k bir 
lamış ve ona oovap venniı: villida on üç sene evvel kOC<tSı 

- Arttk ben dli.nyada yapa. Mio+..er Tonısom.ın Norma.n kor. 
yalnı2Jm; eskiden o kadar ıallın sanlaril iş birliği yaptığı idaia 
olduğımuz hnldc §imdi bu dere .. edilerek ha.kam yere hapis ve i -
ce yuınUL'fik huylu oluşunuzun dam edilmesindenbcri tamam.ile 
.ebebi nedir? istediğinizi. yapa - mQueov! yaşıyormuş. Vilyam 
bilirsiniz; artı.k baıim her eeyim Draken.iıı kızkard~i olurmuş. 
elzin olabilir. fakat ben a8li.1. Ofelya oraya gid..,rken Tominin 
Yaziyotiniz hiçbir erkeğe yakl!J • anneetnin elbieee!n ~ . , ken
mıyaca.k kadar çirkindir; Sizden dfsini milmkiln oldugu ka.dnr ona 
sa.dece beni rahatsız etmemeııiZi beniıe~ ve Tomi her gtin 
istiyorum; çok geçmeden yoik o. yahut öınerin istedifi zamanlar. 
lacağnn ve artık beni göretnlye.. da aralarında.ki milnasebeti idare 
ceksiniz: benden lbahsedildiğinl edeoelttni3. M~ereler bitip de 
de işltmiyecelaslııiz vekilinizi gön öıner memleketine döneceği za. 
deriniz de lA.zmıgelen ferağ mu- ma.n haber verebilir ve n8stl lA • 
amelesini hemen yapalnn. mmgelirse öyle yııpılınme ! 

Jil daha çok yalvannıo; fay ömer bunların hepsini muva. -
dası olmadığım ı;Brü.nce ı:ene a- tık buluyordu Zaten o da oınni.. 
sıl hu) unu meydana vunnue; •. yette olmadığını biliyor; hatta 
yağa kalkarak, yer1eri tekmeli • Hafız Şerif Efendiyi kendi 'başı. 
yerek, yumruklıınnı 1allıyarak na bırakarak birlikte Holandaya, 
onu tehditetmia: Fransa.ya; da.ha sonra Cef.ayire 

- Sen benim ola.cak!Int lnçbir çekilmesi mUmkün olacak bir 
~rere gidcnıi~in! Artık be - momlokete hemen kaçmayı bile 
Wın es.lrlmsin! dUgUnUyordu. Llkin vazifesini 

Diye bağırmış. kolay kola~· bırakıp gidemezdi; 
Ofclya hizmetçiye emretmi§ vuifeslnin de a.~kmm da hakkı -
- Bu efendiye kapıyı gösteri- nı vennok istiyordu. Ancak o za 

Diln ak§am Fatihte bir adam 
ovlnden knçmıe olan karısmı sev· 
gfllll flo birlikte yakalıyarnk so • 
ka.Jı.: ortasında kaııap btçağile öJ. 
dUrmUıtUr, Yapılım ta.hkllta.tta.n 
ruıı~ıldığma göre cına~ şöyle 
istenmiştir: 

Ramide Cuma. mahalle.sinde 
Şeyh sokağında oturan Fazıl En
gin adında mczba.ba kesicilerlnden 
birl.si, bir müddcıttenberi yaptığı 
askerlik vn.zife3ini bir hafta evvcl 
bitJrcrok evine dönmUibir. 

Fazıl Engin Milkerrem adında 
~Clıç bir xadmla evli vo bl.r . do 
ÇOcti'k tıımlb'l(!Ir. Kum ocnamm 
eve geli$indcn hiç memnun olma· 
mış ve her ı:;ı.t:ı muhtelif vesile • 
le.rl kavga çıl.:armağa baelaml§br. 

Bunun eebebi MUI~errcm.in ça .. 
lıetnakta olduğu Eytlptek.i konu-.. 

Yeni ekmek 
bu sabah çıktı 

Yilzd;, 60 buğday, )'QU!e 30 arpa 
ve ytlzdc 20 çavdarlı yeni tip ekmek 
~hrlmlzde bu sabahtan iUb&rcn çıka... 
nlmnğa bııi}lıınmıştır. !Bugiln imal e
dilen ekmekler bir çe§Il.l undan ola. 
caktır. Fakat bU muvakkatUr. Mahaul 
alnırr f.lmmaı eıkl 11ekle dönUlecek.. 

Şehırde ekmek bol ve bir çok ka
zruıırda faala eltmek v&rdtr. 

niz!.. mım bu bir gÜ.riiltiilü h1idisc, b ir 660 kuruşa 
Gen~ kız mutlka kaf.jmnk i&. rezalet olmamı. Iki i de, yal.ruz 

tiyordu; Ömer bunu o kadar gilç hi.:ılerile hareket eden çılgın gen~ 
bulmuyordu; ol'u gem• alabi - !erden değilleıui; gayet ölçülü dil 
tirae ma_.ksat hasıl olurdu; gWJ. - §Ünuyorlardı ve :ıdtca 'birisinin 
ce almak imkAnı yok d""ğildl ; ıa- aklma gelen tıeY aynı zamanda 
kin, bu. 2...,;raı Mansele karşı say ötekinin de aklma. geliyordu. 
gum.lıljı Ona haber vermeliydi İkinci a.leyı.m Totninin getirdi-
vo rll.ZI etmeliydi; OCelya da böy ği mektupta Of el ya diyordu ki: 
Je d~"lli\llyordu. Ac&ila kabul • "Selametle geldinı. Mistc.rs 
der mirfü? Qeng kız buna Meta Tomson lx>ni bUyük bir !!evi~te 
emindi: k~r§ıladı. Onun kUçlik b1r kiline. 

- Kra1 ve &nıuı hii tQmeti si var, gn..,umun ya.rrdan fazla • 
Jil Makoleyin ve Sir Cordonun sı henüz yumurtadan ~tkmış o • 

Halk tipi ayakkabı 
çıkamıyacalanıı ! 

Yeni halle tipi' ayak]mbılardıın 
imtıl etmek üzere ılXızI firmalar 
tica~t odasına mUracaa.t etmiş 
ve daha fazla izahat istemişler. 
dir. Yalnız 660 kUnışa bu aya..1<_ 
ka.btlann ~danası biraz şü'P'bcll 
görülmektedir Şimdi yap1laeak 
tecrübeler bWlu g&tercocktir. 

kaprislerine hizmet etmeyi d~U lan piliçleri befıliyerek, onlarla Vakit 
neOHk kadar tıayagı değildir. Hat oynaşarak geçti; çiçekleri sulu - Ası;n Us bugtınkll makaleJlinde ıı.. 
ta ~in lçyiıLU kr<ıln anlattls:ı Sir yorum ve mutfakta Jüdit ltalaya miral Darlanm on aJnnsı naıtaıUe 
Gordonun tekdir olunm:L.Sı ihti yardım ediyorum. Bunları ya - Türk matbuatına verdiği taraıye tar .. 
m ali kuvvetlidir; 18.kin ona kadar parken bi1.inı küınesimlzi, bizim zındaki izahatından bahsetmektedir. 
kim sokula.bilir? Hele eiındi kral piliçlerimizi, bir.im çiçeklerimizi, Muharrir, neUce Olarak fuıılan yaz.o 

b;r çok za.:m.enlarmı lıa....-ta ve is· ve mutfağımı hayalime getiriyo. nıaktadır: 
"Jfaldkati halde g~ umumi 

tirahatle geçirdiği için pek az rum; bilsen ne heyecan dııyuyo - harpton 800ra gııHp devlet ırfatllo 
kinınn:·le konuşuyor. Yoksa an - rum. Gece mehtap vardı; geç Klllkyayı lş~al eden Fran5ızlar b ı 
nesi l\ .. ari Stuartm idamına ee • vakte kadar küQUk villA.nın veran mıntr.kayı Ermonl yurdu yapmak 
oob olan entrika ve ihitra.sla t u. dasmda bir eilte o.tarak uzandım. \'Udilo Ernıenllctl tahrl1' etUier. 
nutmuş d~~i1Jir; entrika ve ihti Misters Tomson bana ne gUrel Bu tahrikiittan dolayı blnlıir tilrlü 

1 --' r .:ı K d-"' · 1 , t s· · · · fıklala.ra u~-rayan Enn<"nller nlha.. ras anln.n ne ret C:-.ı€r. :ıç cıa bır şark masa ı a.rLn tı. ınoırın- t ~ . ..., "l lükte 5 .. _ . . . ,.e .,anyeve .. uru ı n oou .. 
kendi kı>ndim~ dedim ki: "Sara • den uzak bır oehzade ıle bır prcn ~ıfatılmıı • olduklarını anladılar. 
ya gideyim ve şikftyct edeyim!" ~ aynı yıhdım bakarak biribir 1 lşte SurtyO)O bu ttlrlil blMlyat 1-
La:kin işi gUrillttia~ bithıneyi !erile ı ·onu~ırlermrşl Bt>.n de ı t-indo :\Ctl em'9 olan Ermenilerin 
tercih ettfın. Sonra. ,,.a.yıf da ol. sana inşallah yakmda antatırnn. I bu aera ttkrat Fran8a m nlaati, 

t . hmn d0 Almanyaya mağl!ip ulan 
sa bı.ıru:ıa muvaffak olmamak h Sabah k ı~ ses erılc uy:ındrm, pen Fmtıım mcnfaatt 'ıcln &tefe silrttl 
tima1ı çoktur. çereyi ru}tığun zaman birkaç ser mcstne llıtlya~ hl!Jıl olmuştur. A: 

' plak fabrikasmda Tabirle sevişme 
sldİl'. 

Nihayet arlık kocasından ay .. 
nlmağıı knrar verC'll Mükerrem 
geçen gUn bir yaşmdald çocu~ 
Yıldızı komşusu Zeynebe rı.kşama 
babasına vermek üzere bıroknuş 
vo ovdoki ocıyala.rtnt tophyarak 
kaçmıştır. Kadın anahtarı bakkal 
Bıısriy b~trr. 

Fa.zıt Engin alctıım eve geliooe 
işi anlamış ve tahkilta.t ya.pmca. 
da kansının maceraamı öğrcnmlt;• 
tir. Fazıl Engin bunun 1.l~e 
Tn.hirl gidip görmUş ve: 
"- Yapugtn doğru değil, Çc

cuğumuz var. .Mükerreme söyler 
hemen e\Tine dönsUn.,, demljtlr. 
Fazıl her iCYi unutacağını ve ka.
rmmı n.ffedcceığitı..i de söylemiştir. 

T:iliir bu sözlerini Milkerreme 
&öyliyeceğinl temin etmit ve MU
kerrıemı arrunaJlo. başiam.ışttr. 

Nihayet dUn akşam fizerl evine 
dönmek U~ere Fatihte Gel~:ııbev! 
mckteblnln önilnden geQen Fazıl 
Engin karvtdan Ta.birle MilkeITe
mln geldiğlnl görmUe ve yaJılan
na giderok 'Milkerrc:ııne tekrar eve 
dönmc;'Ji için yalvarmnğo. ba{jlamış 
tır. Mükerrem kendis1ne red ce
vabı verdik ton başka.: 
"- Ari.ık sen ibmı!m Rocam dc-

ğtısın.,. 
Dcml.S ve 'l'tılıirl g&.rtererek: 
"- Şimdi kocam Tahirdir.,, 
Sözlerini llAvc et.mfştl'r. 
lı:ıte Fazıl bundan sonra kend'

sint kaybederek Uzetindeki kasap 
bı~tt.ğını ç :mlş ve Uzerlerlne a.tı1-
ıruşt?r, Fa.kat Tahir teh1llı:eyi gö
ı1ince ~tığından Fazıl sadece 
.MUke.rremi ya.kalamış ve evvoıa i
ki bıçak darbesiyle boynunun yı:. 
nsmı kestikten eonr.a sırtında. ve 
vücudunun diğer yerlerhıde de 
birçok ya'mla.r açarak kendisinl 
h m ~ öklürmUştür. 

Fa.zrl Engin cinayeti mütC'aklp 
kaçmak fstemi'jae de rıtraftaldler 
te.rafmdan yakalanmıştır, Cina ~ 
yet tahkllı:atma nöb<"tÇi müd!letı1 .. 
mumi muavinlC\rindEll Kem 1 Öz
çoba.n clkoymue, tıınk.ikata b:ıı>lan 
m·ştır. 

w --

Evlenmeler 
çoğallyor 

939 senesin
de 33 bin 
Çift evlendi 

An.karadan haber Terildlğlnc gorc, 
hllkQin<'ttn aldığı aon tedbirler saye
alnde bUtün yurtda. evlenve vakalan 
artmap başlamııtır. 
~ •eneaıtnde tutulan iatatlıltlle gö.o 

re, bu yıl tçtnde 33 bin evlenme Taka.. 
111 olnlt11tur. 

Bayanlanm'IZUl ktamı 8.l&JIU 21.24, 
crkek!orlD de yüzde 60 ı 19,.30 78§ a. 
raamda evlenmektedirler. B:vtenmeler. 
de yaıııın 60.10 anwnda olan erkek
ler yaşlJ.rı 30 dan apğı olan blnler. 
co kızla cvlenmıoıerdlr. 

Bun\ann anumda yqlan 12..11 
den 1\§ağı olanlar da mevcuttur. Bu. 
nun aluılne olarak yaııl&rt 17-39 ara
f!Dlda. 'bulunup keMUcrinC1en yUKBeK 
ya.§ta kadınlarla evlenen l~ bin erkek
ten ytızde 9 u yaeıan 60 ı geç&n ka.. 
dmlar aımııtardır. 
~o t&tatıaUleliıd&ı& gllnı. ı evlenme 

vakalannın yüzde 80 ı bakir ve baki
reler ıırasmdıı, Ytliae yed:.1 i!ü ıar ve 
yUzde be§i de evlenmen~ arkell ve 
kadınlar arasında olmutıtur. 927 ckn 
939 scnesınc kııdar 12 aenellk blr mlld 
det zarfında evlenm~ miktarı 11.~ 
tnlktanndıl artnııı;ılir. 

Bu artıo y{lzcte 154 mlkt..<ırıııdadtr. 

Hırsız kız 

Biray 20 gUn hapse · 
mahkflm oJdu 

Kiıır.astlli 17 yaşında Tefarik~ 
dmda bir genç kız, evvelki gün 
Gedikpqada Tiyatro Caddesincle 
Şaban Arbakanın kapL'll a.çıl· unu. 
tula.n ~vine gırmiş ve }t:karı kata 
çıkmı~tır. Kız b .. ı ada.ki odalardan 
birlnJn konsolunu çekmiş ve i!:ln • 
de para bulunan bir kadın çantası
nı talarke.n ev hA.lkmm gUI'UltUyU 
(luyma.sr Czorlne yıı.kalanmıatır. 

Şabıı.n A rba.kan kw ye.kaladık • 
tan sonra polis çağrnnağa gider • 
ken kapının önUnU Hüseyin Nar 
admda birisi yolunu k<'emlt ve: 

- Bu kız hutadır. Yanlışlıkla 
eve glrmfş olacak! dcmlştir. Şaban 
Arbakan bunun da lcza gözcUIUk 
ettiğini anlamıtı ve hPr ikisini de 
polise teslim ctnıietir. 

Buradan cürmUmeıhut. üçUncU 
sulh ceza nıah t •1ne verilen Te. 
fnrlk duruşmn ı 11nrla 1 av 20 
gün hapse, Hllıı in r·ur da 1 ay 
haptı(l mabk\ım r ·ıı rek hP:r.CP 

tevkif ol:.mmut ın 

Milll Piyango 
-0--

Donku keşidede 
kazananlar 

JııW11 rıiyangonun 6 mcı tertip 2 ne! 
çeklll§l dlln Ankarada ı.sı Mayıs Sta 
dında 8&8& 19.20 de Y•pılnUş Ye mı 
çekilllfl ka&abalık blt halk kUUest ta· 
kip etrnfgtir, 

Bu çekJU,te kıı.z:ma11 num&nlları 
aşağıya y&.Zl)'OMIZ: 

30.000 LİRA KAZANAN NmIARA 
183M!S 

11.000 LiRA KAZANAN 
NUMARALuı 

11205.2 120923 241288 
5.000 LiRA KAZANAN 

NUMARALAn 
0!22ı89 116231 103863 19089 

2"6(12 28116% 
!.900 1.tRA 11.A.ZANAN 

ıırt1MAMJAB 

Smla 1803 De biten 80 bOet 
Socıu 7295 He biten 80 bilet 

1.000 UM KAZ.ıUr..ur 
Nt1MAJL.U.AR 

Soiıu 4077 De 1ı1tm a' bilet 
Sonu &121 ile biten ao bilet 

MO LlRA KAZANAN 
Nt1JılA&.UAB 

llcea 317' Uıe biten 80 bilet 
Scına 8615 De biten 80 bilet 
Sonu 91~ De biten ao bilet 

lao LiRA llA.ZANAN 
N1JMABALA& 

SOilu 5711 Ue biten 30 bilet 
Sonu 6320 ne biten ao bilet 
snnu 2316 ne biten ao bUet 
Scnu 0974 De biten 30 bOet 
Sonu 9909 ile blum Sil bilet. 
Sorıu 28M ne bitea 80 bilet 

100 Lt1tA KAZANAN 
NUMARALAR 

Sonu 698 Ue biten 300 bilet 
&O LlR \. KAZAM AN 

l\'lnlABALAR 
Sonu 583 lle biten 300 biltt 
Swu 657 ne biten 300 bilet 

10 LİRA KAZANAN 
NU'MABA.1.A.B 

.:sonu 12 no biten sooo bllet 
1 LİRA KAZANAN 

Sonu 5 ne bit.en 30.000 blkt !kra 
mtye kazan11U§lardır. 

30000 Urallk büyUk Ikramlyvyl ııt.· 
aşpan 1831SM nuınar&b blleUD bir 
pat'ÇUI latanbUl TC bir parçası d8 
Emtrdagd& •tıımıaLır. 10000 Ura ltA
l&DaD ikramiye blleUeri de :tzınır Ak. 
gaab&t n Jıl&nllada S&W"Jllfbt. 5000 
lira k.~ numaralar d& SJ'VU Or 
du D«!rQrol Plllmer, Samsun ve 'latan .. 
bul tkl bln Ura kazanan yirmi pa.tÇB 

lstatıbıil on bir parQa. Ankara ~·cdl 
pıı.rçs, ızmır d~rt pMta, Aaana Ug pıı.r 
ça. AYGm iki patÇ&. 1iJ<llrne ild pıırça. 
Antakya lk1 pıarça, Trab&Oıl biter par. 
gası, Tav .. , Upk, l:mlraağ, Reybanl.. 
ye, Kllla, Veıılrk6prll, Putnler, tzmır 
Zonguld&k, Ei'egllkonya, Denl.Jıll, ~r 
BtUı, Mardin, Çnrşamtm, Bursıı, Ç.U· 
km. Ot'dU, Kotıya, BireClk, CHJlcUI<. 
Eskl§ehlr, Samsun, Kanı, Tökat. sur 
sa, İıltftlibulda ve dfğer !krAmtytler 
de 1lJrdun muhtetlf yerlerinde sattlnl> 
bilellero üabet ct.ml§Ur. 

Şubeye davet 
BeıJU.-fa, Al'kerllk $ubet;fndeıı: · 
Şubeml%de kayıUı 297 doğumlu 5. 

smıt heıap memuru Mehmet o:. IU• 
Mm (W 13> ve Yd. ütlhklm t ıtmenl 
316 dofumıu Sadık oğ. KAtJl!lln 
(82677) pek kısa bir zarnanda şut»
ml.ze muracutı. Et!l\edll!i takdirde 
hrı.kkmda 1076, 'sayılı kanunun rıısd, 
d y1 n:ahıruııun;ı e"re kanuni ınuııınel• 
}apılacatı ilan olunur. 
~~----~-----.-.-------___.. 

İngilizce dersleri 
..,ı,ıı H&lkevlndcn: 
lııgllizce derel rlne 15 hazl'"BndSJl 

ltlbar!a tekrar ba§lan"c:ıktır. lfitel<l1 
.. 

!erin )ı{ gun saa\. 17 dC'n 20 yo ked11r 
mnracaatıarı. 

11&7.anuı) bir lnıt~ lıltllhın~ ııı-"1 

olmak ~hı. 
lııcUJı.ler ve bUr FnwıımJar sorl)'t°'" 

de buctlnktl w.zısetı 11ıIAı et.mi' ~ .. 
lertae dair .öz veneMt; 

.A1ıuıuılar da SQrl)'eye ~\i1Z t 1 

mlyeoeıklel1al bize A,1llJ llUN~ t_.lll 

etaeıer; 
Ttirldye lııa mtHiekabil ıemın11t1 ,_ .. 

.sıııt 
ntıarıa telıllf ftl t.vdJ ederek ıuıı1 ı.. 
de Sott7e nalyeUal lllJAI etnıl;tf!(..t'!ır 
ne dair beJ'llll&tfa bulunu orU•lll 11 
JDMele kalır mı T i'"l'an11rJıır ~ 
herbanıt bir teMlt fıll4ltetılndtln ""'' 
tulartar. 1nıWUer 8urlyfl t4artıcllt1 r-
~Ylbıe ınal'U kalmıyacıaJdatmıt ııı 
Dıln .>lorlar. Al,...lar da ın,ııııJI',;.,.. 
8tlrl1'Jdfıa keDı1l al~ bir ı.« .,.. 
~ ~ ptllirleJ'• .
de ba4a~ lılr ............,,. 
lrarppl&iı berta...., tttmlf elufld' ~ 

D yordu. Şimdilik Ofelya evi.,i çe ocfamm içine kadar scW.uldu; nılrru Darlarun Klllkyanın tahllye .. 
!!izlioo terkedecek, Gl'etlvi~ de uçuştular. Yazılacak çok ~yler dnden lnglltertyl mes'ul göster -
Mistel'8 Tomsonun yanma gide var; Hl.kin vakıt yok. Sa.na bu mcsl J{lllkya E-mcnllulntn Snrt_ 
_ ,_1."'' b L-..t d k ek b ,..,,,.. ~,,..... el' • y~yo ıUttilıneslnden de Franınz si. 
\;t;A.l.U~; u ıuıum ora &; asa • m tu U Çtl;VUA yewq .. ın:n ıyım. ya.setinin ,Jeğil !nglllz slyalfettnln 

Eter AlraMJal' IMı .....,......., f/I 
Ilı&! f!tmt)'Wlıll Borl,yede tabrlJCAtll ~ 

nıez.,, .......,klMa .,._ ederler ..e •~, .. 
Yeni Sabah ıtan: ._...., ,... .... WEAr ~._..... 

HUSOyln C&hlt Y&lom, bugQıı orta.. Almllllar 81ir116Jl ntcıla ... ,. meııı lllr mtJdıtıl .... ....,.,-
da blıincf derecede mWum mcaeleler cdl1er (BMll.ı) '"'ır.ü1r1 klıılllıl9rma me,..,. TmDmt oaıarlM'.,. hadan uzakça etrafı yüksek du.- • f.Deoomı oor) mes'ul olduğun~ dolayıslle anlat. 



~diseler ................... 
1e rarih 

Çocuk kral ve 
Çocuk padişal~ ... 

\ "'mgton. 7 (A.A.) - l!,ra.ıt!.ız 

b i>fü< cfc;lsl Henrl Ha•·{' pc~emb<> 
ve cum't günleri Hulle goı il mete mu. 
\•atfalc olAmedr#ındaıı Vi{llnln va:&l)~ 
Uni izah "t.mck Uzı:-re gazetccllcrl 
.Fransı• bUyUk elı;U!ğındc tcıplemıştır. 

Heye, DakarıJn. Cas:ıhlaııka.da, sair 
Akcleıııs Jlmanlarında, Lazk.Jye ve Su. 
rlyrnın sair mıntııltalnrınaa Almıuı 

kıtaltı.rı bulundugu tııılıl ında çıkan 

baberlcrı yalanl&mlfllr. J<"raneız bll-
- l - yük elÇ19i, bAVA yolUlo'ln kıta nnkk:detı 

~·.,. ay !\llrcn Jra'c hn binin m'hver uwynttlcrtnJn orU!.§arktakl 
l.2'Unda fht.18.lcı J-t.ı~ft A'i Franıız mustemıckelcrlndc kanıya 
~kaçtı; altı ya~mdaki kralın l:ı 'it,ını de tekzip ctmttUr 
dk.._~r gittiği ve nihtı.~~t dön. Haye,&-esmı bir beyannanıu okudukt.nn 
,:"g11 naip ve devlet erkAnı taı a_ acınra bir çok gnzetccllertn Wallerinc 
~ İst.ik~al olunduğu bildi. tc,·np vermiştir. DUyllk e:ıı;:t J•'ransa. 

• nıı. h.ırhangl bir hücuma kartı mUatem 
.\)'nr §ek.ilde t t.hUarmın etı.. lekt'l"rinl ınUdafna edecc~'inl söyJedi

bir çok entrikaların g~ti_ ği zanınn ne§Hilı gözUkUyor ve yUzU. 
~k hiikümdarlar tarihte • ntı lmn hUcum ediyordu. 
<leğÜ~ii;. Hnttfı. geçenlerde ö. ResmJ beyanatını b!t!ren bU)"Uk elçi 
""~ya kralı on Uçiıncü hiçbir propagaııda veya p '1anın uzun 
~ ] ana.c:mın kamında ik"n ve şerefli bir maziye sahip olan Fra.n.. 
ı-:. ~fa meşhurdur. Oanıan.. 9IZ nıUl•Unl mukadder 70lunu takip 
~ ~hlklnde çocuk yaşta padişah etmekten durdutamıyacatmr teyıt et

.1 hliıkümdar birinci Ah. miş ve §Öyle demlttir: S!zl resmen ve 
ı.r. Daha evvel Fatih Sultan .-amim!yetıe teınhı ederim kl Fransa 

ta. t de on dört yaşında iken mukadderau hiçbir 7Amıuı Amerika 
~~ Çtknııpa da papanın teş. mukadl'leratma muhalif bulwımrya. 

ı.....: Sulh :muahedesi 'bozula. caktrr. 
Ul.lYiUc ibir ha ·lt ordusunun 

1 

}"raDEIZ Alman işbirliği ll&kkında 
t;_~luk lıuCiutlar:mı geç. Amerikanın !ftphelertnı izale et1ne1< 1-
~ıne babası vazifesi ba.. cın Hilllll pıuııatt.est gUnU prcceflm. 
.~Uşt.U ve anc.ak yimti 

"1ıı1~ iken kat•ı olarak padi. 
~tıı,tu. 
~: .A:hmet'in JlBUJflt!ll OJU. 
~~ ilk fennımı Ol!!lm3nlı 

Hırvat detlet reisi YB 

Bulgar Kralile görUşto 
-Snlı;burg, ,·(AA.) -- Remıf teı. 
illt: 

Hltler cuma gOnO ~eden aonra 
BcrgofılOda. Hırvat devlet reisi ve dok 
tor Ant.e Pavcllçl kabul etmlftlr. At
man ba.ıiciye nazın Von RibeDtrop 

· m Ulllka tta hazır bulunmqtur. Mihver 
devleUerln!.n zaferi neticea!nde Venay 
boyunduru#ıJndan kurtulan genç Hır
vat devleti rclallo yapılan konUJillıılar 
Alman ve Hırvat mllleUertnl blı1eşt5-
rcn samlmf bir doetluk hllvan lçlııde 
cereyan etnıi~tir. 

MUzakcrelen mUt.kip Paveılç :ye. 
d! seM muharebelerinden ve bilyllk 
Frederik dcvrtııdell kalma bir ancaıı 
ve •,::"'tik Frcdertke alt bılr satranç 
takımım Hitlere venııif -.. maiyetin. 
deki zevatı H!tlere takdim ttmıştir. 
Pavcllç gerek geldiği zaman ~erek.le 
aynlırken b!r lhtlram kıtaaı tara!m
dan selı'ln:.l:ı.nmıftır. 

Ohel'8&1zbcrg, 7 (A.A.) - D. N. 
B. biJdlıi~or: 

Hitler, hariciye nazırı Von Ri
bont.ı'Op ha.zır bulun<.luğu halde 
Bulgar Kralı Boriftl kabul etmiştir. 

Şmeling 
hastahanede 
Harbın yakrnda 

bıtmesini 
temenni edıyor . 

Nnyork, 7 (A.A.) - Yunanı.taucıa 

parqUtçU kıtalarm h&rU.ltma fftJ. 
rak eden ve Atina clvarm4a blr bula. 
nede tedavi ec1llmekte bulunan bok. 
sör ŞnıeJing, Oolumbfa Broacaatlııg 

sisi.em muhablrile görU~Urken "17i 
muharip,, diye tavstf ettiği lngiJlaler. 
"•n •ltaYlfll bir liaanla bah.atmlf Te 
lrıaWzleriıı Alman ukerıertne lfken. 
ce yaptıkları haklunda. d<ıla§an 111)'1. 

..... Kadınlar ela ba."":ı erkekler ribi ciı11f da'·~!et ICurlianlan ol. 
maktan kurlulam87lar. Eskiden Lubos ndumm muhibbeleri. 
ne ve güzPl kadm ~.ait' Sapho 'ya atfedilen seviciliğin ruhi me. 
bnizmal.mm dn i k yq cinsiyetlııin marazi inlD,aflarında 
~mak li;.zırnc:rr. Silfoİlt kadm tam manuile dejenere olabile. 
~i gibi. vücu•cn ve ruhça batka hiç bir bozukluk göstenni. 
yen \'e ric1~ içtHı:.y• davet f!dett mükemmel ve gii&el bir kadm 
ela ollbilir .. 

Dr. RASiM ADASAL 
............. ..as ...................... .... 

Eski Türk c.d~b ... ·• 'ı da bazı f :o.evlt duyacakların& billkil nefret 
şairlerJınaln m&r2" " . methU- "'lerler muıuneled<m tiluıinerel· 

Vaşington, 7 (A.A.) - United sena eden sembolfü ıı . lnn yok .ı•n ~üftaade vermezler. Bir k: 
Pre~s ~or; . • l değildir. Bu me ı ·ı i:ı Netlimin .r.ıı kadınlar da vardır ki tıpkı 

Bırleşik Amerika 1le ~ :ı.- aşk hararetiyle .ı r.vJr ettiği gü. ba· lı:~klerin erk<'k ararnal'lı g•. 
rasındaki münasebetler tan~ıin zeller arasında erkek sevgilliero bi. . ır da ke>ndi cinslerlndEo•ıı 
e~ biJlıranh safhaJan_nd~ bfrine ait muhabbet izlerj sezilmektedir. bi, .ıs yani diğer bir kadınla 
gımıiş bulunuyor., Vışt ile Va- G€rçi bu kıta.latdıı eski Yunan 6P.· ıov ıer; ve aynı yatalrta. yat -
~n~ ~ı~kı. m~le. irlerlııln doğrudan doğruya. güzel mumdan ze-.•k ahrlar. Bu sevktta. 
rın ~ ihtımalmden ~rkça delikanlıya hitap eden ifadeleri bii inhil'afma miıptela olan kndıı~
bahsed~ir. Milşahıtle~ yoktur; fakat şüphelenmemek do lar ('ski Leabos kadnılarma ve 
mtl!-file~ma gore .mUnasebetlenn kııbll değildir. ıncşhur kadın pri Sa.pho'ya l&a.fc
kesilınesini Amerika tary.fmda.n Bir ellııde gUJ bir <"ide c.'8m r;eJdln ten (Sa.Det veya Le&bfen) deDJr. 
General 00 Gol, hate~ınfn ta- 8'1dya, Safizm bizim Jlaıı.nmıızdaki 9hici-
nınına.sı takip edecekti!'. Kıuıg•m als11m ı;iilli yahat ki liğin mUteradlfJ.dir ESkiden Roma 

B. Bul'~ ~tından. ııonra 4ım ya .em.. ve kurunuvusfAda ·.Alman CtılDlye. 
öyle zannedilıyor ki ~rikanm Kapalı ı.arem ha.yatmda, IAle tinde kadmlar araamda sevicilik 
~ya. kal'II ~ teiR>ir. devrlnin cünbilş ve mlllannda P yaygındı, Genç yqlarmda ma
len alınası muhtemeldır: gerçi dilber cariyeler de faaliyet· .nastırl&ra bpa.tılan rahibeler bun 

l - 1~ altmda .~l~y~ tedir; fakat bu meclislerde ııül dan kurtulamazdı. Nete.kim kiliao 
~ya. yiyeoek go!"~lmes!· daha ırlyade genç delika.nlıdır. m. larafmda.n telkin edilen cO&alar 
run durdunılmllSI. Şimdt eevki: naenaleyh Nedimin lbu mma1a • bunu mUeyyetth-, Bugilıi dlllıi se. 
yat yapılneyursa da her &~ fki rmdaki gliselin bir civan olmuı Y:ic.Wk .enci bdmlar aruında 
v:ıpur b~ gönderil.meeı der- da kuvvetle muhtemeldir. ıiddetle yanın oklufu aibi, mo. 
pış edtlmi~. Şbndl gtmıiş da.hl tahmltdmcJe oa dern cemlyotlel'Cle de BeYicller 

2 - Fransız Afrikamna aevki. bet Pf1M. ~ktur. Bunlardan bir Juamı ruhi 
yatı durdurmak. Eeaaen bu eev- G11 ,..aldı ~il kensllılll bir hMta1Jk tetldl edecek kadar 
kiyat bugün fiilen durmu!I bu. ' mor......_ 4ejenendlr: .,. adli vakaJara ae. 
lunmaktadır. Ba :lral>Dden m..ıan Omer bebiyet Yerlrier. Fakat bir bı • 

3 - Fransanm Amerikada blo- Hayya.mm "9Chıeler1 gibi dllendiit mmda mY! bir pyrita.billi& bul • 
ke edilmiş olan al~lannm oeldlde tefsir etmek mUmk'llndUr. mak, bafka Babada nrhi bir boauk. 
serbest brrakrlmanıaeı. . Eeueıı Nedimlıı mabbubpereat °"' luk teBbit etmek imkinsıJWır Hat 

4 - Amerikanm F'ra.ntıada'ld lup olmamuı ne bir iddia ve ne ti içlerinden bazısı evli old~kJan 
büyük elçisi Amiral Leahy"yi ge. de bir ihtlyaçtn". F.alrl Oamanlı halde bqka bir ikadnıa da nıuhib
ri ~fıtınak. . . . ean.ylarmda (Oğlan muhabbeti) belik yaparlar. Bu cinai da11let 

5 - Fransa ile diplmıatik mil- nln mergup olduğunu, hediye edf· bilhuu. leyli pemdyonlarda ha • 
nasebetleri kesmek. len ea.ıiyeler meyanmda g{lzel el- pishaııelerde çok görülmektedir, 

~ k :meraklı ibir yapraktır: 
~ "'ll'incikanun 1003 de il. 
:-ı;~~ehnıet acletfl ansızın öl. 

.:~~_geceydi. Erteii sa.be.h 
-aymaka.mı Kasım paşa, 

lrlandada 
Ordu mensubu be' 

cumhuriyetçi 
hapishaneden kaçtı 

I aıan. inaıunedıtmr .cı1'7llyorok demi§. 
tir Jd: 

6 - Fransamn garp yarr kil. vanlsnn da bnlunduftınu ldrıuıe Genç yaşında ölen meşhur Alınan 
resindeki toPraklarmı ve bilha.- ink&r edemez: binaenaleyh bur artiati Renate lıılilllerin temsil et. 
sa Dakan işgal etmek. QUnkU bu 9nirlerlnıizin de ibir Leonard de Dıiş olduğu (Moktepli kızlar) fil -
toprn.k\ar düşmanın eline geçerse Vinci veya bir Şek.c;pir gibi velev min<le scvk:iliğin çok kuvvetti :iz
Pn> yan Jcüreeio.in ~,,-; Jsi etlAtunJ lrlalerle o19ç. ~ lerl mevcuttur. SevlcıiUfin ele ecle
tehlike19 diJeer. ailr temaytlltl ıeetennelert mllll • IQab 1'* ctettıdfr. Dtderot'nun ~~ sonra, halkın. §ilrAyet. 

""'ll~ek Uzere kooağmda. 
:Yerine çıktı; henilz §i. 

bit er ginn~en &..1l'&y. 
~vuş gel~ ka.pıcılar 

,.._ ~afmldı; gitti. l{mlar 
~ isle.meli bir mendil 
-..r tetkere verdi ve dedi 

'~attı huınayunu kayma 
. Ya götltr. 

r Jl' __ ağ:ı. emri ye-rine ge. 
t.... -..un paşa teıJcereyi 
~)le okuyamadı. He. 
·~ ~bam'' üünit 

~ , (A.A.J - BeJtqt; ha.pi&. 
hanesl!ıde yatan beg cumhuıi)'etçl. or
du mennlıu dbn geoe hAplllbaatdela 
kaçmrtlarchr. PoıJ. ve ~nna bil• 
tnıı «•• Beıtuttaa slden yollar Uae.. 
rinde •Taft.nmalU ,apmııtır. 

Beltuttan oaan bOUbl o~ 
vo yayn.Jat cıurdunaımut ft bUfl,etlL 
n teebit oıuımıuttur. 

M:evlrutlar, demir kapıda bir delik 
açarak ve bir :iple dUvan aprak Jcat
mışıardır. Kevkutıat demin delerken 
bunun llMl J§ltilDtemul içbl dlfer mev 
ktltlar da kaPIJI yumnıl<layarak gu.. 
~!til yaprnıflardrt. OUdiyanlar dlğtt 
mevJtullarm ltaçmıuırna mani oırnue. 

Jal"fla ila me:tkör bet kift dııha yakala.. \: karşılcı.dı. Kethudaya. 
ı:.,_ namamqıtır. 

''İngilizlerin eline düşen nrka0a§la
tnnd4n butlan ~- Jyt mu. 
amele gördilklertnl .nyı~ıer. 

lıllde.tlnden mustarip bulunan Şme-
11.a6, JıarbJD Ja)nnda bltemuSııl ft bu 
auretıe .AmerUcadald bf~k dostlum• 
kaV11fM811 temenni ett.ıtınJ na.. et. 
Jnl§tlr. 

Macar Başvekili 
Budapeşteye döndü 

IW<na, 7 '7(A.A.) - Mar başveklll 
ve barlcfye nuın Bal'doeay BuMı>et· 
te~ dtsnmek tıZen dün gece llu.wıt 
trenıe FJoraruıllldan llanıket etmlft1r. 

Ticari eşya yUklO 
Amerikan vapurları Mı11r 

limanlarına geldi 
x..,.on, , <AA.> - N8Y)'Ol'k Tar 

mı. paeta.ınln ~ ıor.. -
gilnlerde moUJr, makine, ~ ~ )'Qkltl 
Amerikan TapW'lan Kıeır liananJanna 
relmlfl4lt'\Ur. 

Bu gazete Kmrm Amenkadan 'kL 
tıtı kauçuk. maldM, yedek &letJerl 
vo df#er efYa almak ilt«ıfttnl 1U" 
ınak~. 

te'bat olvnaz Kemale, Naife fe. ,.ltah!be", Z>luım (Nana). Bal -
aat edim lıesr nmra.ı.z., 1* ta.lam ae'Jn .. Altla ge.ıu lr.11,, romu • 
•eclla ptrlerinin ellrleri çok defa lal'dlda br kadın Alla, MYlclHtt 
llmu.t rakı 90fralarmda mahbub- '3rllyoruz, Beaudelairc de "Ce
perytbıfn fe'lıı!ı~e ve mtıdafaumı hemıemlik lradml•r,. ftiriDde bu 
)'apanlar tanıfmdan söylendiği kab!ld• Jrectm••nn ~ celıDl1• 
~rlllen fe'Ylerdeadir. ltmlnanlanm teptb. etmektedir. 
Kadınlarda da cinsi dalilet az BUttlrı ba 1bc!m1P elkekten 

değildir. Kadınların bir kısmı bdf.. nefret ede!'ler" mdt~ ka _ • 
YaÇ bahsinde !jerhedtldiği veçhile carlar; evli olılalar dahi IBcllvae 
Cinai eofukluk gijsterir (frigjdl. yuvalarmda haldkl bir eudet a • 
te): bir erkekle telD88ta ıehevf ranmaz. ÇUnkil evlilikte her iki 

(•) Diler 7Uı1&r sara ııe 2, 4, f, 1 
12, H, 11, IO, 28, 17, 29, Sl maymta 
a. 5 luuılrandançıkDllf tır. 

lfJia normal GIMlyet ı&rtennelert 
1&rttır. 

~kim verdi? 
Pr atası verdi ve hattı 

~ ur dedi. 

- ------

Homo.ekeQeller arasında. ...... 
la nonnal cinııd mtbıuebetlenı dö
nenleri vardır; bunlar daha ziya. 
de heıtıanct bfıo eebeple mınüka. 

~~asız yazı padf$ht. 
'-~ bcrulemez ve el 

a.a okunmaz; ibabam 
~ h&yatta 'babalan )'de. 

~ ol5a~'dı kendisi 

Paea bunun Dzerine 
. Hasan bey mdeyi 
~ ~ereyi okutma.le ü 

"-'eli. Hasan bey zade 
l'l7.dirdi, sonra vezirin 
~~sokuldu; ya... 

~ k- papsm babam 
ı~Yle vefat etti ve ben 
~ta CUIQs eyledim 
~~ zapte}•llyesin bir 

&enin ba8m kese. 

lronuıruldu, Wdn 
... ~~ gene tatmin edile. 
.~~ iraerlne kızlar ağa. 
~ere yazarak aorma. 

~e:ıildi. y uıldı: 

Hiç konuemuyor, Jıiobir hale 
ce' ap vemüyordu. O da tıpb di • 
ger euJkaet f&illerl gibi, &llMI ken 
di..cüne iç.irilmiş garip b1r illcın tf'loo 
si.ri altında bulanduğuna hUkUm 

"e.td1r(lıCek o bayi-et wrlc.l halde 
bulunm...!:taych. 

Ren&i mramue; g6ileri lıOmnıa 
ıı gibl doııuk ye aabit bekıtlarile 

insana deh§et ~ren halde. 
Fakat mahir polis hatiye6i, eıv• 

vekıe tutulmut olmı mev1lrutl&rm 
tıbbi muaymıelerinin nrdlkl8rl ne 
tieeyf b11m'*teydt. YM.! tıbbi mu. 
ayenelerhı b&yıo bh- illç bulama. 
dığmdan haberdar bulunmaktaydı. 

En garip cihet, kibar ve gtbel 

kadmm tecrit ed.llmit o1dıiiu bı.ı 
otelde hiçbir ıikAyette bulmama • 
dan oturmaya razt obquydn,. Bu 
hal ka.t'iy)ren fÜphe bırakmamak .. 
taydı ki pnç bdm, bulunduğu 

'~ ıaif e bı·r ı. .. u._;.ç 
~W'l'C'A u. muht tin nev'ini 9ftlemıya ;JWl)'aa 

~~ bileme<lik yoh.. •e (oıiallt&tlon fUUl'G) denilen fU 
ııntuıanımırr ya. . 

~ biri mi vardır urdan mahram ediladıt bal11BUJOr. 
· . lbuY\.n'acrz.,, · du. G~ bdm, maldtiıdh Ye ha-
~ SOnu ve padişahm J"&tmın deifeım.tı oldulunu hiıJBet. 

Yann okuyacakSI. miyordu. 

l(~i Keadisiıd muayene eden doktor 
rcan KAFLI w- •e seno Jredmm ı1l\11'Ubda hig 

-------- IJir mov~ olzuıdıl1m llatl 
nrettc bildirdUer. 

Villinin ba hal bnlıblitan Upe. 

ıt ·) - lyt malömat alan tini ımıetp oldu. 
'~dlfbıe gl)re, La.. Poli8 1ıatlyMl O wldt bdnu f. 
~~k uevveı 1940 d hU~· danı ceZ88ile tehdit ed~ eöylet 

tan ıııoıır ,..,. ,., ı,ı 1 •f 
1 ·s"'"'- r.: .,. ., 1 • ·-ııa 'Vlıın du , • • ' 1 

Ylft ct~da lıuluunt:lı'aıtat ıcn~ kad n so, ı, ar. su • 
~ IDılltk'W. ~· iller bıpmda. hayretle balanak. 

- ~ - Wnwlil, ilig • 

a~ Yıı_.t 

CuuD mektebi profeel>rlerinden 
lsveçli 

omr--ı 

B. D. 

A. "4Mghonl 
• 44. 

bir '8Y haf.lrlamaıd.ığmı ıtekrar e~ 
mekten ~ tıb' 18>" 7apmadı. 

Polis hafiyesi Vllli Wtıun U.e

rine ~ lradmm :ide&liet ve tef.o 
~ blr Jtomilnist olduğuna tam 

bir aU'l'ette kani ola.rnk kadınm 

tema.ta bulunmaeı ibUmali olan 
..m hkn.etgAerl ve Jtçlle.ri a.ra-
81Dda 8* Jbtr W*'rata lirifU. 

Praaiı poüs haftyesl, genç ba • 
yum jtimedmı Jr:a:ıanml§ hianet
çlleıri arasmda bizz.at bayanı tem. 
rt altına alalııtlecelr: azılı bir komU 

n6st ~ bldacağmı Omtt &. 

dedtea bayanla blr geetapo ajanı
Jılln temasmı hayretle öğrendi. 

Bu a.jan, A~ ismiyle tanı -
nan profee)'Obel bir Lehli C88U8o 

tıı. SUdet hAdmelerl kaynamaya 
bqJadığı sırada gestapoya hfzmet 
-etme,ıe o.pdığı pli Gmniyet 

t~cıa maıam olaulardandı. 

Halbuki bu b&dl8eyi mh etme
ye tmkA.n gör1llemamf. Çtlnldl bir 
goe,ttapo ajanl)1o te.mua giren ka 
dm tıimat pıltap>ya kal'll mllca • 
rlPleve memur ecWm.lt olan ıepı.. 
ı.'ıt ·ı ı ':ı knı1ııı hulunmıı.ktııyd1. 

Bu zat Çekoslovak ailelerinin f'n 
alll 1'<IC en mtııglftl.erinden idi. Bu 

vazife kea.diafne ailesinin bu tarı. 
hi terefindm dolayı mıniyet e • 
dflm1f billunuyontu. 

eetın hayam da h&U8 Çek kaıu 
t.agımaktaydı. Bioae.ıaleytı idi pro 
:fesyonel bir oaauala münaeebete 
gir.ilmek için ba bdmJ tab.rllt • 
decell eebebl akJl a:lmıyonlu. 

Genç ...e zeDgtn kldmıda para 

zaafı olamndı. Keııdl devlet Ye 

mWetJne ilıanet Jçlıı siyaei her -
hangi 11ehep Te imil tua.VVUl' ~ 

Jeme9di 
Onun :için V.illin.in Plrag emniyet 

~tine verdiği :raporlar eon de 

rece hayret uyandırarak, gayet 
gn.rip ve çok m.Wıim bir meeele 
teşkil etmi§tir. 

Prag hUktllnetl genç kadmm 
kocasını :ınUhlm vazifesinden çek. 
meyi da.hi dtifllnd1l. Fakat bu bir 
kabine buhranı tevkil edecek ~ 
dar flddetll mUnakafa,lara ~ 
oldu. Zira, hlikfunet partal bdJ. 
nın kot88mı blltun nüfuzu fle tat 
makta, lrendiaini ka.namm hare • 
Jı:etinden m8ıl'ul 16nneımeldıe • • 
rar etmt'!ltteydl 

ı<:oııs~n h • d'.sPnin m<'nıl"'l<"tft> 

~ bılmaeı, o vahim gtJ.nlenle, 

ten bu dal&lete aa.pan f&lıııilardır 
gayet mtlbbn blr sk&Ddal tetldl e.. SPorculu a.rasmda e1ı.r ~ 
decek ve bu darbeden .AlmM ta • müteammim olduiu flbt de llert 
:raftan olan muhalif partiler fev. 

kallde 18tifade edeceklerdi. 
Vulyettn fevkalide nemaketin1 

gören mahir poHe haftyelll, gayet 
tchUkelt bir ma.nevraya mUraeaat 
etmek mecburiyetinde kaldJ: 

Siya.si bir gaile çıkınaaı hemen 
hemen muhakkak oJnıaama raf • 
men Polonyalı casusu bizzat tev
kif etti ve tevkifhıln alqamı lı:en
dislnf, yen! teŞkil edlldf olan fey 
kali.de divana verdi 

Divanıharp Polonyalıyı ayni ge. 

oe ku11ıana dicilmeye mabk6m et. 
tJ. 

sllı111nı0ftilt. BUb... ... .... 
larda ftJtt olan tmıas, ~ at
let vtıcudu aeyri ıtbi eebepler ba. 
nun Amillerinden aayıbr httl 
bobta d~ek ve ~ JMi 
Mdism ve mamhbm me;elbm 
clna!Yete baflıyaaJG- ftl'dlr. ı.... 
o;,aç lJa.hsindelcl (Sporealar Ye et. 
trlyet) tahlili eahııd lı:anaaUerlmt 
teba!'Ga ettlmıelrted!r. 

Dr ....... ADA&u. 
----ov---
Habeşistan da 

ino11ız kuvvetıerı 
yeniden 

bir şehir aldttar 

Mensup olduiu Polonya b-,. 
metinden ve «lh'endi#i geetapo • 
dan hertıangf bf.r :imdat gebneld

ne va.kit olmAdrğmı ~ren ve blns. 
enaleyb her tilrlU lkurtulua ihti • Kahire. 7 (A.A.) - Orta IOrk 

" İngiliz umumt k~ teb. 
mali Umldlnl tamamiyle kL1s Pn ~'o 113'1: 
lonyalt CMUeU geceyarıımı rlı:ııı r.nr- J.ıbyada, kaydedilecek mAba 
ra. aekert haplehane hUct 1 ınd<> 1 hicbir şe~ yoktur. 
Polis hafiyesi Villt 80ll defa ziya. .. Habeşistanda, fevkallde mQe-
ret ediy rd kül toprak ve hava p.rtlarma 

o u. l'Bğmen l&ri<i ve glltJI Afrika 
Ona, askeri fabrikaya yapılan kıtalar Pimma'ya dofnı Hediye. 

mıikaatte kadının mtqevviki bira- rek müthiş Omo nehrini PÇDÜıf
dam bulunduğunun kat'iyyoo sa • ler ve ~tlyi ~
bit olduğıuıu o meqlıul adamın 1.000 esır alılUD.Jfbr. 
yerine kencu..ı~in idam edilmesi ~u~ §arlô ~ ga.ri?i 
mecburiyetine karşı yaprlacak hiç Jerffyerek onlar da ='1 ~ 
bir şey k.almadığlnı, falra.t url muvaffakıyetle ~ w IJa 
mtllenik olan Ye kendisinin ida • haıüetlerini fafaJda ...._.,... 
mma ~ veren bu adamı tıklan Dl~ I* tur.' 
bUd1l'Clft1 Uılrıclfrde lı:endillai .. - rm.la ~,..... ......jfl 
beft tNniımaya Çe.t htkfmleU re. da 14 top ft 1,000 illi!' • il'• 
f,.;.,..ı"01 ·ı.,.,n~o nlrrmı lııı br. Düşmanm bh- mt6 lıl ~· 

rıı?' n~r ~'1i:rt venth ........ 
h,' ı • • h :. rdir. lundut; ll .. . • • •• • , L ~ t : • .ı t , 
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Alman havacılığı 
Do n.·ü n · v_e bugünün haber v~e hadise ı eri-

ve kaynakları 
(Baş tarafı 1 nclde) 

malıımeyi inşa edecek kabiliyette 
de bulunul1!a. hasım tayyarecllik
leriyle boy ölçüşebilmesi yıllardan 
ziyade günlerin çerçevcı;ı içine gi-
rer. 

Alman havacılığının mütohassrıı 
uçucu kaynağı daha. ziyade hava 
yolları olmuştur. Avrupada. yirmi 
bet bin, §imali ve cenubi Atlantik· 
te iki bin beş yilz, Çinde ise beş 
bin kilometrelik hava yollarına 
malik bulunan Almanya bir sene 
zarfında bu yollar Uzerindeki uçuş 
mesafesinin on altı milyon kilo
metrenin üstüne çıka.rmağa mu -
valfa.k ola.bilmişlerdir. Bu uzun 
mesafelerin aşılması sırasında bin 
leme pilotun, hem de uzun uçuş. 
Irada meleke kazıman pllotlann 
~esi ka.bil olmuştur. 

Avrupa harbinin vaziyeti icabı 

Almanya daima. mütearnz vazi • 
yette bir siyaset takip etmeğe 
mecburdu. Zaytf bir donanması 
vardı. Kı.ıra ordusu çok kuvvetliy• 
dl Fakat bu ordunun kuvvetini 
lırtimnar edebilmek baık.nnından ha 
va kuvvetlerinin azam! kudrette 
h'eJrflinf ve hazırlamnasmı ihmal 
eıtmeıoUttlr. Bu istifadeyi ıkusur .. 
.. temin için de Alman sanayi.i
nin tam bir eefemerlikle komşu 
devletler havacılıklarmdan üstün 
bir falırikuyon meydana getir • 

~-
Almaıı aanayiinde alüminyomun 

ilam maden olarak yer alm13 bu • 
hmması ve bu madenin gayet bol 
IDilttarda memleket topraklanıı
dm ~ edilebilmeei, bu sana
'1 eefed>erliğinin tam raındmanla 
" mamadan uzun müddet ça~· 
IDaDıI temJn eden imlllerden bi. 
rt olmqtur. 

Almanya hava.ctlığmı tepfl &o 

dmbn dört kumandanlığa ayır. 
imi ve herb.hisine bir cephe tah· 
• etmıştlr. 

- Polonya topraklarma karşı 
~BerUn. 

- Hollanda. Belçika hudutları 
IDeırhıden !ngUtereye karşı mer. 
kezi Milster, 

- ~re üzerinden Fransa.ya 
br§ı merkem Mllnib ve 

- Son bir t8feıildrill olan cen11oo 
bu §8.rklye doğra v-e merkezi VI-

yana olan kumandanlıklardır. Dör 
düncü teşekkül A vusturyanm Al· 
manya ta.ra.fmda.n işgalinden son. 
ra ihdas edilmiştir. 

Bu kumand.anlıklarnı yenileriy
le de ta.In1ye edildikleri ihtimal
leri kuvvetlidir ..• Bu suretle Al· 
man havacılığı ta.a.rruza. uğnyabl
leceği cephe-Jeti ve taarruza. ge. 
çeceği istikametleri hazırla.DU§, 
gerek tedafüi, ve gerekse t.aarru. 
zf mahiyette olmak üzere hava 
birliklerini ~ etmişti. 

Muhtelif rakamlar Alman hava.
cılığmm tayyare sayısını yine b~ 
ka başka kıymetlerd.e gösteııme1<. 
tedirler. Harbin başmda neşred:. 
len bazı istatistiklere göre Alınan. 
yanm 5500 tayyaresi bulunduğu 

söy1enmi§se de, daha sonra.lan 
şayi olan ha.vadiıslerde lbu mlkta -
nn otuz bine kadar yükseldiği gö
rUlmUştur. Fakat İngiltereyi istili 
hazırlıklarmm başladığı gilnJeN 
takaddUm eden zamanlarda, 941 
seneeinin 'başlarmda Alınan hava 
generali Milch'in beyanatı, Al. 
man hava kuvvetlerinin muhtelif 
cins tayyarelerden teşekkül eden 
kuvvetini 40.000 olarak göster
mekte bir mahzur görmemiştir. 
Biltiın lbu birlikleri ve bu kadar 
tayy~i besliyen, ikmal eden 
Alınan kayna.klan ikendi çerçeveei 
içindeki (51) tayyare ve (17) :mo
tör fa.bıikasıdır. İşgal ettiği mem. 
leketlerde bulunan yabanCI mem. 
leket tayyare fa.brlkalariyle mo
tör fablikalan ibu hma.ba. dahil 
değildirler. 

Demek oluyor ki; malzemesinin 
bolluiu kada.r Brmal işlerini de 
becerecek sanayiln de kuvveti ye
rindedir. Kaynakl&n vardır. Ham 
maddesi memleket içindedir. BU· 
tt1n bunlar Alman havacılrğmm 
kolayca yenilecek bir kuvvet ol. 
madığmı gösterir. Net.ekim !ngil. 
tere havacılığı hava hakimiyetini 
942 eonlarma doğnı ka.bil görmek· 
tedir. ÇUnkU e88fllı Amerikan yar. 
dnm anca3' 942 de beşlaıml olacak 
ve Alman sana.yünden çok daha 
verimli bir fabrilıuyon imklnı eı.. 
de edileceıktir. 

Adana çiftçileri Bir ispanyol gemisi 
iaşe Müsteşarının Bismarkm boğulan mUret

tebatmm cesetlerini 
reisliğinde 
toplandılar M•drid. ~0~~~:~'- Hariciye 

Mi 11 et ambar 1ar1 nazın Sunner'in cuma gü yaptığı 
, bir beyanata göre, Canarias is. 

teSİS edilecek minde İspanyol harp gemisi Bis-
Adana, 7 (A.A.J _ Büyük mark Alınan zmhlnmun müreL 

mtista.kil çiftçilerimiz dün bura.. tebatmm kurtarrlmasma yardım 
da çittçiler birliğinde iaşe mUs etmiştir. Sunner bu hareketin 
U!aarmm riyasetinde bir toplan~ 1 Alınan donanmalan arasındaki 
tı yapmışlardır. ~kad~~Iğm .bi: nümunesi oldu_ 

Valimizin de hazır bulunduğu gunu soylemiştir. 
~ ~~ iaşe miia~arı, Yan reJmli malfımata göre 
Mşe _VUl'}'{'ti etrafında izahat Canarias yalnız Alman denizci.
~JŞ ve teSbit edilmiş olan fi lerinin cesetl • • t---:ı.,.-........... 
yatlar U7.eıi.nden nıahsu.llerini ermı """fi <IM"'".l••U • 

topralk ofise vennek suretiyile Sağ kalanlar esasen İngilizler 
hı fevkalade zamanda çiftçil · ta.rafından kurtarrlmış bulunu. 
mizin fedakirlık göetemıeleı~J yorlardL 
istem~tir. ~~~-c.--~---

ma ~e:ui:ıe~er!t~ Anadoluya bereketli 
iate müsteşarmm bu tale. 

~~)~bi ın!::1 i~re~ yağmurlar yağdı 
dilmeden turfanda olan kendi 
mahsullerini ofiee teslim etmeğe 
'll'e !kendilerine 18.znn olan bulgu
nı da sıkıntı !bertaraf olunduk. 
. tan 80DI'& temjn eylerneğe karar 
vemıişlerdir. 

.Yine 'bu toplantıda şiftçileri. 
mız ta.rafından verilecek ~ 
hUbuhlt için millet anbarla.n te
siBine de karar verilmiştir. Çuku. 
rova miistahsilterinden buğda.. 
ym kiloeu 7,5 kuruştan, ar
panın IJdioeu da 5,55, 6,65 ku· 
ruştaıı satm almac:akttr. 

Anadoluya son 
kafile gitti 

-nadoJuya a.rzularile g!Sç edenlerin 
.cıa kaflleal dün akpmkl tıenıe gön. 
deftlmttUr. 

Memleketin muhtelif yerlerinden 
gelen haberlere göre, aon gtlnlerdeki 
yağmurlar malıauJAta çok feyizli te. 
tıirleT yaptnI§tır. 

Memleketlm1zin la§lık msbaultl ge. 
çen aeneye nazaran fazladır. Fa.zla1ık 
blllıaucl orta Anadolu, Trakya, Koca. 
eli, Ege ve Eakl§ehJrdedir. 

Si~as, 7 (A.A.) - Divrikten 
maada vilayetimizin bütün kaza, 
larma beklenen feyizli yağmurlar 
yağmıştrr. Bu suretle ibir aydan. 
beri devam eden kuraklık 7.aİl 
olmuş addedilebilir. 

Romanyanın 
nüfusu 

13 milyon 
Btık.rt'ş. 8 (A.A.) - D.N.B. 

Bir isviçre gaze-' Argus tayyare 
tesinin makalesi • • 

Avrupa ile 
Ortaşark 

arasında 

köprü 
Bu köprünün 

an ahta n 
ismet lnön ü n ü n 

el inded ir 
Cenevre, 7 ( A.A.) - "Journal 

de Geneve" gazetesi, ''Avrupa 
ile Ortaşark arasında köprü'' 
başlığı altında şu mekaleyi ya.z. 
mıştır: 

Harp, Balkanlarda bitti. Şima
li Afrikada devam ediyor. Orada 
mihverin M18ıra karşı taarruzu 
ciddi olarak başlamıştır. İngiliz. 
ler Tobnık ve Sollumda ~tin bir 
mukavemet gösteriyorlar. Dalıa 
cenubu şarkide, Habeşistanda 1-
talyanlar, muhasematı umtmak 
ve General Vavel'in N il, Dicle ve 
Fırat kıyılarında pek ziyade 
muhtaç olduğu kıtalan tut.mak 
için aza.mı gayret gösteriyorlar. 
lhtilM Iraka da sirayet etti. Al. 
man bombardıman tayyareleri 
oraya gitmiş bulunuyor. Fransız 
mandası Suriye topraklan müş
kül bir vaziyete düşmUştür. 

gem ısı 

Ceblüttarıktan 
Atıantiğe açıtd ı 

La Unea, 8 (A-~) - Argua tay. 
yare gemi.si CebelUttanktaıı hareket 
etm~tir. Atlantik IBtika.metinde denf.. 
ze açılan gemiye iki torpido mulıribl 
refakat etmektedir. 

La Linea, 8 (A.A.) - Stratmore 
vapuru cebelUttartktan tahliye edilen 
2000 kifiyi hamll olduğu halde dün 
öğleden sonra Atlantik ıstıkametinde 

denize acıJmI§tır. Bu vapurun meçhQl 
bir sebebten dolayı bir hatta içinde i. 
kl defıı CebelUttanktan ayrıldıktan 

sonra tekrar d6ndlltu maıQmdur. 

Amerikanm Londra Sefiri· 

nin beyanatı 
Vqin,.ton, 8 (A.A.) - (B.B.0.) 
Vqlngtonda la.sa bir mUddet kalan 

Amerikanın Londra aef1r1, İngllterede 
ın.ıllıa meyledlldiği fikrini bir kere da. 
ha tekzip et.mi§ ve: "Ne htlkCmet, ne 
de millet hiçbir tereddüde kapıJ.ım. 

yor. Bugünkü harp millet harbidir ve 
lngiliz milleti bunu bll~r.,, demittir. 

-
POUSTE: 

Cam silerken 
yaralandı 

lngilizler ticaret gemisi .za. 
yiatına rağmen umumiyetle de- Şi§Jide oturan Dimitri adında 
nizleri tutuyorlar. Karada bJkim b!rial, dOn evinde camlan nJerken 
olan mihver, Avnıpadaki kıtala. cam ku"llm.ıı ve Dimltrt kmklarm u. 
riyle şıma.lt Af rikada ve yakm aerine dtıpıllfttır. Dl.mJt.rJ.nin aaı ka. 
Asyıidaki harp sah.alan arasında ıu camlara la.bet ederek dofranllU§
irtiba.ttan mahrum bulunuyor. tır. Yaralı Beyotıu hutanesine kaldı. 
Avrup ile Orta.şark arasındaki nlmJ§tn'. 
köprü şimdiye kadar muıhasemat Bundan bllfka KOçQkpu.arda otu. 
tan dışarda kaldL Harbin lni ran ıı 18f1Dda hikmet adında hh• ,.._ 

neticesi Türkiyenin vereceği ka- cuk da 90kakta oynarken yere dtl1-
rara bağlı olabilir. Gerek Ber. , mtlf ve _, bllettne bir cam parçam 
linin, gerek Londranuı elde et,..f ' la.bet etmiltir. Yaralı~ Şl§ü Et. 
~ - .. fal ~e kal~. 

n~tan lımıet Inön. ' . . ... 15 METRE YVKSEKLlKTU 
dır. Ankara, muharıplerın sıyası D"OŞTO ' 
faaliyet merkezi oldu: Nazik bir 
vaziyet, tehlikeli bir vaziyet. 

Türkiye şimdiye kadar müte. 
madiyen hıgiliz ittifakına sadık 
oduğunu beyan edegeldi. Türki
ye kendi menfaatlerinin en uzak 
ve binaenaleyh kendisi için en az 
tehlikeli olan devletin menfaaL 
lerine uygun olduğunu dtlşllnü
yor. Şarka doğru Alman genif
lemesi Atatürkün vatanından 
geçmektedir. Ge.zi'nin halefi, hl
kim bulunduğu yerin civarlarm. 
da Alman geıielemeeini terviç 
etmekte hiç bir istifadesi yoktur. 
Hiç §Üphesiz bunun için olacak, 
ki daha harpten evvel Btiytlk 
Brita.nya.nm yanmda yer a1ıclL 

Harp emıasmda ise Tilrkiye
nin duygulan mütemadiyen art. 
tı. Samimt bir dost olan eeki 
düşman Yunanlstana ka1'§1 mih
verin taarnızu Ankarada şiddet. 
li bir infial uyandırdı. Bizim bil· 
diğirnize göre, mihvere kar§ı te. 
hevvUr ifadesinde Tür gueteleri 
kadar şiddet gösteren ve Ingilte
re için de iyi tememliler ifade. 
sinde yine Tllrk gazeteleri ka· 
dar ileri giden dünyada hiç bir 
gazete olına.m)ltır. 

Bununla beraber Ttbtiye, ne 
Yunanistan ne de Y1J805)a.vya le. 
hinde mi]dahalede bulnnmem11tır ... 
Onun aiyasetl, bmamiyle-Sovyet • 
ler Birliğintn siyasetine tAbl ol -
mamakla beraber, Stallnin aldığı 
vaziyete kısmen bağlıdır. Niçin? 
Coğrafi eebepler dolaymile: Eğer 
Türkiye Balkanlarda hari>e glriıl -
mit o]ea.ydı kendialnl Rusyanm 
Trabzon ve Erzuruma karfl muh • 
temel bir hareketine maruz bırak. 
mış olurdu. Garpte ça.rpııprkeıı 
şarkta arkadan vurulan Polonya -
nm Akıbeti Ttlrkler için ~ cuiıp 
bir şey olamaz. 

KUçükfustafapqada Şeref 80kafm
da oturan OmnaD Aydın, d1ln, kaaap 
DemlltıUD, çqme aokatmdald camıaı. 
tı lnp.atmda çalJfırken muvazenesini 
kaybederek lakeleden dtlpıtlftnr. 

:eısyıe 1G metre kadar b1r irtifadan 
yere dtlfen aıMleniD bap paUaml§ ve 
vQcudu lıurdeb&f bir halde Uadeye 
pyrt.muktıedlr olarak Cerrahpap ha.9 

tanuııı• kaldlnlDuftn'. 

OTOMOBt KAZASI 

Fmd•k!ıda oturan Rıza Kutlu adın.. 
da blrlıdnin 7 y&fDldakl otıu Muatafa. 
d1lD mebuaan caddesinden geçerken, 
~ ıuımaralı otomobilin aademeelne 
mana kalınq, dlsinden ve muhtelif 
;,erlerinden yara.laııımftır. 

Qoeuk tedm altma almmlf, §0(&
:yaka>amrıp. 

Evlenme töreni 
JmnflTftl' Baykual De gazeteci ar. 

kadqJarmından ''İktiııadl Yllrtl~,, 
mecmuam sablbl Sellin cavtt Yazga.. 
D1D dllğODlerl dtlıı gece yapılml§tır. 
Mtımtas davetWer toplayan düğün 

gole gtbıel olmUlo geç vakitlere kadar 
Dfll9 lçlnde efleD!lmllUr· Tarafeyne 
saadeUer dileıts. 

yeceğjne k&nl idiler. Fakat Yu -
gOlllavyanm yıtılıimdan ve Yuna • 
nist&nm fethin.den eonra ne dUşttn 
m~ldir? Polonya, Bel~, Holan-
4'L. Franı18, Yunaniataıı mağliip 
oldukları halde Tllıtiye için çok 
kuvveW Almaıı ord.una karşı 
muzafferane bir mukavemet CJOk 
mfltldHdtir •• 

Tllm devlet adacJı.la.rmm bugün 
kal'f1laft'ı1dardı meeele fe.vb.!Ade 
çetlııdir: :Eter kararla.rmı memle
ketlerinin da.imt menfaatleri ola • 
rak telAöf ettlderi hWRJ8&ta ı.ti.. 
nat ettlrirl~ müfrit teWdd e -
·deoetıtm ıber tUrUl AJmaıı teklifi
ne kal'fı koyacaklar Ye letikbali 
kqrm:nak için milleti en bUyUk 
tehükeiere. marus bl:rakaeakl.mdı. 
Eğer gllırlhı vazlyetin1 A.cil tebli .. 
kelerin! mUtalee. ederlerae Jant • 
mamak için ~-

Daha geçenlerde Tllrk veidlleri 
MazereGerl dolaymlle munyyeıı aevk 

katllelertne 7etlfemiyenlerdee fimdl 
sttmek anu•nıda bubm•nlar kayma. 
~ .... tanıfmdaa telllıtt dJıerek 
9Ul.yete lıılldlrfJıeoek. 

Vakıa Moskova, Roına.nyadaltl 
Alman lehdan ilıtiWe karfl muh -
teriz davnuıdı, Bulga:riırt.anm tlçlil 
pakta iltihakmı takbih eti ve Yu. 
goelavyadald isya.n hareketini a.l • 
kışladı. Fakat Bolşeviklerin efen
disi duygulu değildir. Onun dil3e • 
ne alAkası yoktur •. Sırplarm aake. 
rl zi.fından hayal suaıutuna uğra -
yan Stallm daha geçenlerde büyük 
itibar gösterdiği elçBeri Gavrilo -
\içi Rusyadan çıkarmak suret.ile 
Srrpla.rı en a.c1 bir tanda reddetti. 

6 r.l.tlanda yapıleıı ntıtwı ııa.ymıma lsm-et !nönUntin vat.andaşlanm 
Edenle ~rlardı. B~ Von 
Papea]ıe mOzalı.leııe eatyodar."Za -
manm mtJıııld!M.tma rağmen 'l'tlm
lerln eilnde bAll 9C:ık glliıel i*- koz 
va.rdlr. Ba kas da Avnıpayı ori& 
'8rila bajl19 an köpri1 berinde leğ 
lam IE& .;a. bir dev~ nü.fu.. 

BunJaw Ml&1ma ~ katneler ba

Unda ~.!1"nr"f ır ........ --
nazaran Romanyanm niltuau takriben dUşllndUren diğer bir sebep daha 
18 milyondur. Btllmaf1n nntaını hemen vardır: Ballı:anlardakl l:ı.a!be vann 
hemen bir milyonu bulmaktadır. ı.ta. ca~"a kadar, muharip ve ~r
ttırttk merhez oftsl iptidal meaaımat J veır 'bir ırkm kahıwnımca :müdatıaa 
bCttmdPlr. Yekmde. aaymııa Mt hfJdJd edeeeii Anadolu ~ her han ,..._ -~ ...... ~- ... -* ............ ~· - -- -'-

Romanyada 'Suriye ve Lubn 
bir tren da istiklal 
kazası 

10 ölU 30 yaralı var 
Londra, 8 (A. A..) - B. B. C: 
Romanyada Bükreşin §im&linde 

Pulest.i civarında demiryolla.rmda 
bir kaza. olmlıştur. 10 ölü, 30 ya
ralı vardır. Kaza olan yer bir pe~ 
rol Baha8ıdtr. Bu kaza ile ild gUn .. 
·evvel Köstencede çıkan yangmlar ettinlmesini temin edecelt bir 
arıuımda lblr münaaebet gWW.mek 1 a.hedenin miizüeresbıi 
tedir • etmekte oldukl&n illve ecWIDeilJ 

. tedir. 

Amerikada yenı 
bir gemi 

(Ha§ tarafı 1 ne.ide) 
t.aa uğrama.!ma mini olmak üzere 
teqihlarm diğer kuıımlarmda ça. 
1ışaıı ltçiler, menudm ~asında 
dahi çalışmalarına devam et.mi§ • 
lerdir. Ancaık yemek tatilinden ie 
tifade eden işçiler merasime ifti• 
rak etmişlerdir. 

İngiliz 
tayyareleri 

Bingaziye 
Yeniden hucum 

ettiler 
Kahire, 8 (A. A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri umumt kara.r8'hı· 
nm tıeibliği : 

5-6 Huira.n gecesi İngiliz tay • 
yareleri Bin.gaziye hücum etmış • 
lerdir. Osler1n.e dönerken birkaç 
İngiliz tayy&l'eei Mantub&'da yer. 
de duran düşman tayya.relerinl 
~-al:,4\..r ... +ıa.ı .... ,., + •• ..._ •• ,, __ ..ı.a..;_ 

Bir devriye eımaamda lıla.ryland 
tipinde bir Amer*an tayyaresi 

Beyrutta Ganeaal Dö 
Lshine tezahürat 

KUdöıl, , <A.A.> - on: 
tngt:ız tayyarelerl Beyruttald 

rol depo.ıanm bombardmıu et 
ııonra oelaJr üzerine beyanname a 
lardır. Suriye ve LObaandaki 
aızla.ra. hitab eden beyannam 
İngiliz ve Franaız milletleri h 
tinin İngiUz zaferine tıaCtı 
bildirilmektedir. 

Suriye f evkal 
komiserinin 
beyanatı 

KadOa, 7 (AA.) - Oft: 
Fnuıanm Suriye fevkalldıt 

sert general Dents, pel"lelllbe 

Beyrut ra.dyo9UDda 116yledlll 
Franııa.r.m Vifi hOkQmetmm 
nl taınp etmeat 111zum11Jld&D 

ca.nt tipinde iki İtalyan deniz tay. UAve etmlftir. 
~e raagelerek birine hil~ Pil 4118U8ta emlll. bir 

- · "1'u:-{affıiiiiffiı İlrl[a. foP • öğren.lldfliJıe göre genen.l 
'ÇUSUDUn tayyareden atladfif·gö • • rıy~ kıtaatm ezctlmle b 
rtll:intıetilr. vatanpener ~ bava ve 

Haheıffstanda, cenubi Afrika. ha. , dafl batarya kuvveUerln!n k 
va kuvvetlerine mensup tayyare.. emnlyet edilecek krt&larla 
ler Vako, Alb&tl. Omo ve Bakama edene .Alman krtaJarile de 
mmtaka.larmda bulunan dfltman llbd Vlp,den latemlftir. GeD 
mevzi ve kıtalarmı mi,tralyöz ate- nca emin surette AlmAD t.1.rı~• 
§İne tutmağa ve bombardıman et. 
meğe muvaffakıyetle devam et • m&k prtlle pilot ve ttaıymı. 
mitlerdir. r1le Tunuatanda . tayyare cWl 

Diğer cephel~. kaydedilecek ma1zemee1 gönderilmeaiDl ll 
mühim bir bAdise olmamıştır. tnguızıer tarafmdan Sfaked& 

5-6 hazirın gecesi, düşman tay lan ttsıyan vapurlarmm bU 
yareleri Malta.ya hücum et.mişler- olduğu muhakkaktır. 
dir. Ya.pılan haaa.r etıemmiyet.afz • General Dents tayyare dafl 
dir. Ölü ve yaralı yoktur. Heinkel nın irullamlmaamı Surlyeye 
111 tipinde bir dilfman tayyare • 
sinin bir İngiliz avcı tayyaresi ta,.. 
ra.fmda.n yapılan hücum neticesin
de denize dfltiirllldüğtl zannedil • 
mektedir. 

Bütün bu harekata iştirak eden 
tayyarelerlmlzden biri üssüne av . 
det etmemişse de müretteıbetı 
kurtulabilml§t.ir. 

Avustralyada 
lngiltere içın iane 

toplanması menedildi 
Oanbena,. 7 (A.A.) - Avultralya 

bqveldl muavini Fadden Avustralya 
paraauıın bot yt re Londraya akmuı. 
na mani olmak makaadlle bUkQmeUn, 

tngiltue tarafmdan harp techlzatı 
ııa.tın almmuı tein bUytlk Britanya 
ya gönderilmek üzere para toplanma. 

llUU, • bu gayeyi takdir etmekle bera. 
ber • yaak etmete karar verdllfnl 
beyan eylemltt!r. 

' 
Fadd.n demiftlr ki: 
" - tngllterenln harp gayretleri 

utnmdn :yapılan bu para teben1ller1, ı' 
ATU8tnllyıuım lılsat kendi harp Bıu. 
yaçtarm: kariılamak için bu aynı pıı.. 

rayı llt.erllng olarak İngtlteredea tek. 
rar iat1kraz etmelllne •beb ol&caktlr. I 
!nglltıeredeld Avustralya kredileri böy • 
le teberrWer dolaygDe 900.000 iter. ; 
llng azalmlftır. llaamafUı yuak, me. ' 
1elA bava bombe.rdmıımluma utnyan 
yerterdelr! muhtaçlar& ,aıdml için ,.._ 

pılac:ak teberrtllere .-mil delJldlı'-

Yeni ltalyan bahriye 
btllçesi 

----co~--

Bağda 
Vaziyet gi 
çe düzeli)' 
.B&ldat. 8 (A.A.) -

ziyet gittikçe düzelmekte ve 
da eeyrtlaefer artmaktaclll'· 
tabit ,artların daha b1r Dl 
meden tekrar teetıB11d 
mektedir. Bafdat civarmda 
diğer ıxıukaddeıl yerlerin ı 
bardımanlan yQsODden 
dıtı haldmıdakl f&ylalal' te 
mektedlr. tngllts ~ 
de8 yerlere boma atmamak '111. 
bir Jlkkat g&ttermlflerdlr. 

SABAH OLU 



8 HAZtRAN - 1941 

Maarif Vekilinin Coğrafya 

Kongresinde söylediği nutuk 

H A B E R - AJCşa.m po:ası 

ııa 

Müdafaası için canımızı esirgemeden feda edece
iimiz Türk vatanını ilim gözüyle görmek ve aynı 

aörü§te biz den sonraki nesillere 
göstermek vazifemizdir 

i 11 
kılav 

' 

uzu 
hakkı tarık us'un buna 

dair düşünceleri Ankara, 1 (A.A.) - Maarif Veklll ğer tfihafl mUeaaeaelerı lc;!n de mil· 
Haaan Ali Yüceı Cofra1'ya Kongresini hlm bl: noktadır. 
aç&ı-Jlen ~dak1 nutku ııöyleml~tir: Terimleri lisenin sonuna kadar gö· 

- Arkad.qıanm, tUrUp yükııek tahsil mUeaauelerinde 
Birinci Cotratya kongreainl huzuru eskiye devam etmek, talebemiz için 

hUZda açmakla bOyQk bir bahtiyarlık bariz bır.•g{IÇ!Uk ve mim kUltUrümU.. 
dtıyUyorum. Memleket Uminin, gerek zUn tt!BelaUI ve istikbali lçlı: tehllkcll 
lhıiverstte ve dJğer okullanmızda, gc.. ' bir a.henkaizlfktır. 
relc ırıemıekeUn muh~ellf !dare tqkf· Bundan kurtulmak llitzıındır Bu 
lltmda mevzuumuz olan dava \'e 1§ ııun ıcın terimleri, a~ttlğim c.bcUc 
bakımından kıymetli m~messillerlnl ı;özön:.ınc alarak yeniden tetkik ettir 
•ramızcıa göpekle mesudum. Hepini meyi ve ilAveat faydalı \"cya zıırur1 
&f bUrmeUe \ıelAmlanm. terimler vaTS& onları da me'l:CUda koy 

Bu kongreye birinci diyorum, çUn. mağa lmkAn vermeğl lilzıımlu gör. 
ku bundan lince cotrafya için prog· düm. Arkad8f1ann bu hususta ilerı 
l'&ınlar. kitaplar ve diğer huaualar sürecekleri mUtaıeaıar, dil kurumuna 
hakkmda birçok toplanmalar olmakla tevdi edilecek ve bu suretle son şe· 
beraber bu mevzuu her cephesinden killeri oraca tesblt olunacaktır. 
llazara alarak her cephesini mUmcssl· Dil meaeleainl mevzuu bahsederken 
ltıu bir araya toplayacak §ekilde glm. coğrruyanın mUhim meselelerinden bl· 
diye kadar hiç bir içtima yapılma ri olarak yer isimlerinin nasıl y11.zıla. 
buttır. Bu ltktfr, CV\'elkl \'e benzeri cağını dilşUnmemek kabl! değ~ldir 
l'oktur. Hayırlı bir ilmi te§ebbUsUn Bunun için 1929 da ?4aari! vekııliğf 
batıangıcıdır. coğraf~ a lslmlcr!nin yazılması bak· 

Bu kongreyi toplama ihtiyacını Ma kında bir rapor hazırlattırmış ve neş· 
•rıt Vekilliği neden bısselti, şlmdl retmiştir. Bunun sonuna bir de lugat. 
bunu atze arzedeyim: çe konmuştur. Aradan geçmiş olan 

Biz §imdiye kadar bütün i~lcrlm!zl 11-12 seneUk bir zamana rağmen bu 
"e ·ıneselelerlmlzl, dalma o iş ve o raporun ihtl\'a ettiği esaslar hiç bir 
lııeaeıe ile aıAkaaı olan Inaanlarıa ko. surcUe tatbik ve kimse tarafından 
llllfarak yapmaktan ve onların fikir· takip edilmemiştir. Bu vesile ile fWlU 
~ almaktan memleket irfanı lçl.n sarih olarak arzedeyım ki, disipline, 
bcıJ11k faydalar elde ettık. Coğrafya inzibat ve Ahenk kaidelerine rt.ayet 
~unda da içinde bulunduğumuz etmek içtimai bayatın bir kıann saf· 
1111itkUUer! bertaraf etmek için aynı halarında lüzumlu görülUp diğerlerin· 
;:-uıe riayet ederek sizlerin fikirleri de aranmamak yanlış bir dUşUnüştUr. 
l&f b'.r araya getirmeyi ve onları bir lnzlbatm en kuvveUislni kafada ve 
~bete llevkedlp netice almayı en ve. ilimde tcslıı etmek zaruridir. Maale. 
~I bir yol olarak kabul ettim. Blr sd bizde bu elbete dikkat azdır. Her 

e.rlni tanmuyan, fakat aynı mev kes, yalnız kendi koydu~ pbat eaaaı 

~ ~lqan ilk ve lbtll!88 sahibi ar. lleri sürer, konulmuş olan esaslan 
~-....ıara da bu vesile ile, yapacak kale almaz. Bu, çok sakat bir usul· 
~ loplanblarda aynı gaye için emek dUr. Bu itiyadı bozmak ve d!Jı:pllnli, 
~l birJe§tittbfleceklerdlr. ilmi ç&1J)m& metodunu bunun yerfJM 
~k ıneaeıemlz, programlan ilkten koymak lAzımdır. Esase.n bugOnkU 
~rak ortaokul ve llaelcrlmizde toplanqıtmız da öyle bir gayenin ta. 
'- ya programları bazı bo§luklar· hakkrıku içindir. Koyduğumuz esa.r 
"ıa lcopmuş zenclrler halindedir. Bu. lar, lkinc:i ve a~n gibi .salA.hlyetu bir 
,"aııı birçok seooplerl vardır. B!r t:a heyet tamfmdan ve tad1l edilinceye 
~C>rt&okullarda okunan rt1dz • ~ ~ ..Jıer f!!r\9-~ ~ ~~ ldlrrl· 
'-. ~raJd'lyerine fen bDglai konul· yeU mahfuz kalarak, t.q.kilA.tnms L 
'-1-t dlfer deraletden bir kısım mev. çlnde Ahenkli H surette dnam ede
Geıı bunun içerlaine glrmlı bu yüz· cek ve bunlara al&kalılar rla)"ete mee 

ten bilgim çok yllklll bir hale gel· bur olacaklardır. Co&nıfl llılmlerbı 
~~ diğer derslerden bazı maddeler yazılma tarzını teııblt lçtn muhterem 
·""'"1nuıtı. BDA.hara ten hllgtsl prog kongre azalarmm meal •rfetmeslııl 

~!ardan kalkmlf, dJğcr derslerden ı.tarım. taım meaeleelnl bult görme· 
~bazı maddeler yerine konul melidir. Biraz evvel arkadqmı kur. 
.. ~ Coğrafya tçin de aynı §ey may RO§lt GUrgen ile konUf\ll'ken, o
~ ObnU§tur. Bugtııı fcnbllgisl oL nun söylediği gibi bir yer lıımlntn kl· 
~it için buna alınan mevzular, ne tapta başka, haritada bafka, halk dL 

• kimyada, ne de coğrafya prog· linde ba§ka oluıu. bazan bir muhare· 
~lııda yer almamı§lardır. beyi kaybettirecek kadar fena netice· 

tı l:>ıter taraftan, programlar ayn ay. tere sebep olabilir. Onun için, meae. 
~&nlarda yapılırken matem iU· leyi nayat! ebemmlyeU'le almamm ve 

ııı.rı)te tam bir inalcam vücuda geU· mi11et mukadderatma bile te8lr ede· 
~~Qılf Ur. tık, orta., llııe programlan cek cihetleri bulunduğunu dllf11nme· 
~.~kandan blrblrlle iyi bağlanmıı miz icap eder. 
~ detıldJr. Bundan batka bazı DördilııcU mesele, kitap ifldir. Kem 
a.._ ~ ı& le ket çocuklarına, kudretimtztn aza.. '-t dera maddeleri fazla. d 06er. 
""'- lac>kaazı g~rUlmektedlr. Mesel! 9 mlaiylo çallJIP lyf kitap Termek '" 
~ . .,.. 10 uncu amıtlar çok yüklU, onlan teşevvüı ve baıkalıklardan kur 
~sınıfta okunan Türkiye coğ· tarmak §Zl§ıranndayız. Bunun zararı· 
..;naı l8e nokaan telAkkl edilmekte· nı çok gördük ve buna mukabil ayn· 
.._~ lfa.ttt ortaokulun 900 amıfmda Jıklan bertaraf etmek !çin aarfettltL 
. 'llll"1 TU miz emeklerin gU.zel neticelerini de 
lltıııt rkiye cotrafyuı. ıı..e aon eıdc ettik. McııelA ecnebi dill kitapla· 
"-lllkınden farklı aytlmam&ktadır. 
~ ba.ıde programdald mllşkfller, nnda yaptığımız blrlqtJrme t.ecrübe· 
ha.. ~tan ıdatem., dJğer taraftan o. 111 faydalı olmqtur. Aynı feYl eotnL 
ı;:.,.~ JDaddelerinin tevzlindekl &· ya için yapmamız lbmı. O>trafYa 
~ t&baiJ. dereceleri aramıda vah· tedriııatmı da bu kargB§&lıklan kur
....._ .._ len. cirleme meaeleal gibi hu. tarac&ğız ve tek kitaba gideceğia. Re· 
~ atm, ısım. harta ve muhteva bakmım-

~davaya geçlyorUm: Bu, coğ. dan tevtılt edilmiş cotrafya kitapla· 
• ~ te.rınııen rmı 6ğretmen ve tal&be eline tevdi e-
~ meaelealdfr. Size ar debUmek. vekllllğimtzin bllyUk arzu.. 
~l'i fazla buluyorum. ll'akat ııöy· ıanndan biridir. Bu hususta koııgre· 
......... de boynumun borcudur ki, bir deri 
.. ~ dllt. her tnrıO düfOnceıdDi ifa.. nln yat"dımını rica e m. 

M....... Saym arkadqlanm, 
i.,-ııf -c vaziyette degnae o mil1ette 
~ lnldpt etmemi§ cıemektir. Biz ilmi, beter :PJekA.ıımm kendi hu· 

• iZ • 
(') işareti nerelerde kullanıhr ? 

dil kılavuzu (noktalama işareUeri) kııavuzun tarlfınc bu kellmclcı1n o. 
ne blr yer ayınD1ttır.bunlann nereler. kunuş ve yazış ı.·aziycUerl aykın dU. 
de kullanılacağmı, bangl adlarla anı- şer: biz ı.akıA. tek başına (ye's)c 
lacağmı gösteriyor. '(yeiıı) deriz ve öyle yazarız; IA.kln 

noktaJMl'l&nın tilrkçe yazılarda gö-
1 

bu kelimeyi bir izafet terkibi haline 
rUlmeye baflamam 60 yıl kadar oldu konak onu (ye'sin), .(ye'si) ıckllnde 
bu kadar zamanda bunlardan bazıla.. yazmak lüzumunu duyanz; burada 
mu gene ba§ka 'bqka keJimelerlc an- (ye) hecesi • alfabeye göre • bir ses
latıyoruz.kullan.ıllf yerleri fllh8J' göre siz harfle bilmediği halde ... eski im. 
değişir. noktalama işaretleri yazıda lA IQgati buna (yeis) ııurctinde tek ~
\ azife görmek bakımından bartlerln kil te.sblt etmiştir; {koyun) keılme

eşi, onlardan tarlaıız uyıbnahdır alnln (koynumda) §eklini almasmm 
kcndllenne kitapta JA.yık olduklan kılavuzda husus! bir bahse mevzuu 
dıemmiyeU veri§ kılavuzun gflzcl olduğunu biliyoruz. ancak (yC'ls) kcli
bizmeUerinden biridir. bunlardan bel- meslni tı"<>yle bir ek allIU§ vaziyette 
ki ileride gene bahaedeceğiz; bugUn fakat {yee) becesile okuyana karşı 

yalnız (') koma ı,areu tize:rinde dü- (yes)diyeblllr miylz?(e) bir .sesli bart
flüncemı söylemek IJıterim. tir. yalnız uzatmakla da kalmayız, 

koma l§&r<eU, kılavuza göt"e, §U~ (hemze) denilen •(may.ı BCS) burada 
lara kullanılır: kendJ mevcudiyetini bize taadık ettir. 

ı) aynı harflerle yazılan iki keli. mektedJr. 
medcn birinde bir harf keaik okunmak (mebde') kelımcainl de eski imılı. 

suretiıe ayn bir anlam veriyorsa. ke.. lOgaU -{mebde)· §eklinde yazml§lı. 
alk harften llODI'&: (katı, bt'J) gibi. (mebdc'den) dediğimiz zaman kelime. 

kılavuz bu -..zlteyi flSyl& teebit et. nin eon heceslnde •gene alfabeye gö... 
mi§tir: re • btr 11C8Slz harf yoktur; fakat 

"iki harf aruma konulan ve koma (den) ekini ulqbrmadan araya bir 
denilen o(') lpreU bir 8Nllizden aonra ses katt§tıfmı tarketmemek mümkün 
gelir ve bu aesalzin kendinden aonrald mUdüt'? hiçbir tUrk (mebdeden) de

aeallyc tıatıanmıyarak kealk okuna. meınJıtir. hlç olmazsa {de) hecesinde. 
cağını anlatır.,, ki (e) yi uzatmı§tır dlyeblleoeğimiz 

koma'nm harf inlalA.bmda ve o za.. bir t.eıAttuz huısustycU g&ıterml§Ur. 

mandanberi karamıf1m1 olan ba Tut.. halbuki bizim uzatma işaretlerimiz 

fesine flmdi. kdawz bir ftslte dalla yalnız (a) n (u) 1lzerine konur. 
katıyor: dedigim fark (tefe'W) de bllsbütiin 

''ôzel adlar, atyY adlan, J1Br adlan açıktır. eski imll l(Jgatlnin (te!eW.) 

glbi özel 1slmlerle bunlara gelmı ek. ~ bu kelimenhı telA.ffuzuna ve bu 
leri ayırmak.. yüzde.il. de iml&nm, sealere ka.rp ara. 

bununla beraber bu adlarm ilk dığl aadakate uymaz. burada [ (meb. 
harflerini bQyGk f8klllerlle yazmak de') keılmeainin{de) al gibi {fc) hece,. 

mecburiyeti bldırı1ınl§ detfldir; kıla. 81 de uzatılarak söy'lCniyor) da dene. 
vuma bunun muctp~'b1emı.t de o- mez. Xellriıeyi'kendi kcndüiıizc birkaç 
~ 1lefa okumak " okudailamua ıtulak 

"Ös ... 1 .... ,....._. Is ... ~ kt.ıld!r. 
...... -.. ...._. n ......- IE«mlı. 1ıı1r da <icra> .. <iı'cıa'> &ibl kelime.. 
- ..,,_ ............ -.. ımnn.e. Jeri g'ÖZÖ!lllne alalım: (icram) deriz; 
tnmn.. JJ1* • J•leldM k? ılt (lrca'h denir. eaki imll l{ıgati bunlan 
lıılr lftlr. Oapldıaa k adlarlll eld!ırla. her Juolfme 80Dunda, fakat. kitapta bir 
dm aJ'll'd .......,... • Jllll'lllı ..-n U) Jptttl koyarak ayırmak iatemJ§ti. 
prtbunelrtallr. Bmmn ( ) ftJ'9 " • bence ba k&bO kel!meleri &OQlan:nda 
içme abmk. ~ ~ ... , • ... 11)'• birer koma ipreti ne belletmek daba. 
~- Olma ._. .. ....... doğrudur • 
llOllJ'a ba t..,.eaa konalmul lmrallae- burada {koma)nm m&lıluıuıı belki 
tuılmlflaı'dD'· Kamal edlardıtıll _... kelimelerin MU t1lrk k&ldeaine irıtJ. 

da 11azr ltenyejjm ne lml'll ielmelt bela ~ takip ettiği zannoıunan ta. 
here ı.- (') kon1lhmal yolmtda bU .eeyre bir engel koymak gtb4. gij. 

ooterH ark....,.... A"ftll Bafmu'm rUntlr; fakat konU§m& dili yazıya 
llert lriirdQtl &ıd&&Jl ...,....'Ph bul. hAkim olduju için, eter bu kelimelere 
dok; ~ ll8dll rHlfN'"' anlaf1la- öyle blr tek&mW mukadderse. koydu. 
1ılW.M bem.erlDder dO.......,.. pek fok.o ğumuz l§aret de o zaman kendJltğin. 
tar. Ballıald lıdlme ne eki blrtblrtn- den llillnlr, gider. 
&. ayunmk .n. ~ m dO burada {ma•mur), (mu'ammer) glbl 
kuralımız olan ~ aymaz." örnekler vererek arapçaıım bllttın 

••• (aym)veya (hemze)lerini kelime orta.I 
koma tpretini bir ae..ız harfi, BIDda aa olsa (') ile göstermek 1at.i. 

kendiıılnl takip eden ııealt harften ke- yenlerin yanı1dıklarmı ııöylemek JA
slp ayırmak lçln kullandığmıız gibi O.. zmıdır. bunlar bir kcllmE:nin kökilııli 
nu dahtL b&§ka bir yerde de aradı#ı- arattırmakla vazifeli olanla?I ilgilen. 
mızı görUyonım. blzlm alfabemlz1n dirlr. dikkat olunursa konulan her 
8e88lZ ahrflerl arumd& arapçanm (') koma lf&reU kelimeyi doğru o. 
{bemze)al ne (aym) J yok. takat ya. kutmaya değil. gôze çarpar blr yan.. 
zı:mnıda '" kelime ortumd& ve sonla. ll§ltğa ııevkelmektedlr ve lüzumsuz 
rmda bu harfi i§arete ihtiy&Ç var: bir tekerrüre yol açmaktadır. (mu' 

ttmıt.aizllk lrellmealnln ql olan ammer)l bu şekilde gören onu, eınsa. 
{yele = ye'•), bqlangIÇ dmnek olan tine be.karak (mu') ile hemze seat çı
{mebde'), fala bakmak, blr ,eye yor• karDUJ veya (mu) Ue ııa~ durmuş 
mak anıammda (tete'ill) gibi. -reya uzatmqı olaun, heceyi kesme em. 

Bunu yaparken dJ.ter Wmleıde oldu. 
tu glb1 cotrafyada da klAalk olmU§ 
tekil a.ttınde tereddüt n mDnakqa 
kalm•mq clbeUeri .eeçmek lıc:ap eder. 
Blç btr memleket için ~ylenemedJli 
stbl ,ardUmUZUD oolrafyuı için de. 
bllton tetkikler yapılmll " 80ll • 
~YleDDÜI delildir· Buna lmk&n da 
yoktur. Fakat ilk. orta. n lllleler na· 
aı1 geometrtDin. ftztlln " dlfer mm· 
leriD mQnehp. dlfmd& kalan kııllm
lan okutuyorsa cotrafyanm da böyle 
olan, yanı klUlk mahiyet al&D taraf· 
ıen okutuımaııdlr· YODek heyetmts
deD ricam 1Udur ki, pnıgT&ID]ar teL 
bit edWrkeD k1&elk clheUer a.ynlam. 
mOnekap mevzuu otmakta devam e· 
den cUıeUer, mtınakap. ve teıtklk edil· 
sin '" bundan a.yn tutulauD. 

Bu ima marmabml& Jıla&rlf Vek!L 

rl almı§ demek olur. bunun isabetsiz. 
llğl meydandadır. ancak, yukankl i
zahlara l§tirak olunuyonıa kılavuzda 
(') nm bir kelime yapısında gördUğll 
tamamlayarak anlatmalıdır. 

(') ya tize! iıdmleri eklerinden ayır. 
mak için bir vazife vermeye gelince 
benim bunda da kılavuzdan ayn dU. 
,unceıcrim var . 

(arkMI var) 

lzmite gönderilen 
dokuma tezgahlan 
lzmitten bildirildiğine göre, 

İktisat Vek!ileti buyara 200 do. 
kuma teı.g&lıt göndermiştir. Tez. 
gi:hlar viliyet nımtakasına tevzi 
olunmağa başlamıştır. 

Birinci aınıl 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
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Çocuk ruhiyatı .. -

Haşarı çocuklar 
Yazan : HALiS OZGO 

• 3. 
14 }aşında bir çocuk oldukça 

mühim birdalgınhk gösteriyor .. 
Posta} a götiirmck üzere kendi i· 
ne verilen mektuplan unutup 
geri getiriyor, biraz evvel elinde 
tuttuğu şeyi nereye koyduğunıu 
bilmiyor, her §e\ i umıtuyor ve 
bir daha ~ulamıyor. Bu unutkan 
lığına ve zaman zaman göster
diği beceriksiztnt ve alıklığa rağ. 
men zeka itibariyle normal du. 
rumunu muhafaza etmektedir. 
Bedeni inkişafı da tabii seyrini 
takip etmiştir ve yaşı ile müte 
rıasiptir. • 

Fakat çok gürültücU ve şa. 
matac1dır, yerinde hiç dura.mı. 
yor, durmadan kımıldıyor. Daha 
fenası hiddete çok müsait olma
sıdır. En küçük şey onu çileden 
çıkarmağa şiddetini en yüksek 
noktasına eriştirmeğe ki.fidir. 
Böyle 7.amanlannda tehlikeli ve 
mütecaviz bir durum alan çocuk 
etrafındakiler ü?.erine saldırıyor, 
nereye geldiğini hiç düşünme· 
den vuruyor, bir kelime ile artık 
gözleri hiç bir şey görmiyor. Bu 
sebepledir ki bir gün çok sevdiği 
büyük annesinin fuJerine hücum 
ediy-0r ve onu dövüyor. 

Çok kavgacıdır. :m.erihamet de
nen şeyden haiberi yoktur. Bazan 
içi sıkılıyor. hayat, uğrunda. 
katlanılan eziyet ve ~tlere, 
acı ıztıraplara değecek bir şey 
olmadığını söyliyerek bıktığını, 
yaşamak istemediğini söylediği 

halde zaman zaman sıhhat ile 
yakından meşgu1 olmaktan da 
geri kalmıyor, kendisine iyi be... 
kılmasını, doktorlara muayene 
ettirilmesini istiyor. Bütiin bu 
hallere karşı bu ~diğer 
t.iğerde olauiu aibi uyku rahat. 
sız geçmıi:yor. Yalnı:s anımı sa.. 
man bu çoaıkta bam garip ndıl 
tezahürata rastlamjOI'.. Bir 
gün eakin bulunduğu bir anda 
annesine "seni seviyorum, fakat 
öldürmek iç.in de bir ano. du. 
yuyorum" diyor. 

Maamafih bütün bu t.erzahü· 
ratta ebeveyninin akU durumlan 
da büyük rol oynadıldan mu_ 
hakkaktrr. (Her iıki tarafta ebe.. 
veyninde akıl 1wrtalığı vardı.)1 

Gerek ebeveyinleri ve gerekse 
öğretmenler c;ocukta zahimn 
temt teşkileden betaat ile haşa· 
rıiığm aynı zamanda meynada 
geldiğini gördükleri sebepsiz ve. 
ya sebeplerle uygun olnuya.n 
şiddetli, kör hiddeet, gürültü. 
merhametsizlik. keder, sıhhatile 
meşgul olmak. da.lgınltk. Bu 
gibi şeylere rastladıklan zaman 
sar'ayı düşünmelidir ve hiç za... 
man kaybetmeden icaıbeden teda.
lilere başvurulmak il7.erc mUte. 
hassıs doktorlara gitmelidir. 
ler. Sonra her hususta olduğu 
gibi aile ile m~tep arasında ço. 
cuğun mazisi ve genel durum.unu 
da.ha iyi tebarüz ettirmek gaye_ 
sini istihdaf eden sıkı bir iş bir
liğine tevessül olumnalıdrr. 

Çocuklarda rastlanan haşarı. 
hkta sar'anm çok büyük ve mü. 
him bir yer tuttuğunu misallerle 
ızaha çahştıkta.n sonra. şimdi de 
bu anonnal durumun zuhurun
da müessir o1an başka amilleri 
inceliyeceğiz. Yazılanmm başın. 

da da işaret ettiğim gibi bunlar 
arasında tesir itiıbarile asabt 
cümlede mevcut anormal fa.ali· 
yet (fazla çalışma.). zihni geri. 
lik ve dimağı dejeneressans ol. 
dukça kuvvetli olan sebeplerdir. 

Asabi cümlenin lüzumundan 
fazla faaliyette bulunması halin· 
de çocukta yerinde duramamaz.. 
lık (instabilite) tan başka fU te. 
zaıhürata rastlanır: Sinirlilik. 
heyecanlılık, fazla hassasiyet. 
Mesel~ en küçük bir sedme ve
ya hafif bir gıdıklama çocuğu 
yerinden sıçratır. Hareketleri 
ant ve şiddetlidir. Umumiyetle 

Maamafih asabi ciunlenin müf. 
ıit faaliyetinden doğan bu hal 
numumi ve mutlak değilwr. Ba· 
zan da çocuğun ak ülameli ani 
olarak değil, fakat bati bir şe. 
kilde tezahUr eder. Yalnız ara.da 
geçen zamanla aksül8.mclin şid. 
deti arasındaki münac:- beti araş
tırdığı zaman bunun zannedildi. 
ği gibi makus değil müsbet ol. 
duğunu görüruz, yani aksülamel 
müddeti uzadığı nisbettc şiddet 
fazlalaşır. 

Bu hale daha ziyade yukarıda 
da bahsettiğimiz gibi &ar'alr 
çocuklarda tesadüf olunur. Bun· 
dan evvelki ~ azılannnn birinde 
bahi mevzuu ettiğim çocuk bir 
gün yaptığı ka.bahattan dola}'I 
öğretmeninden oldukça kuvvetli 
bir azar işitiyor. Çocuk bir mü<l 
det sonra uzaklaşnor ve.bahçede 
arkadaşlarl) la dolaşıyor. Yarnn. 
sa.at kadar bir zaman sonra bu 
çocuğun bayıldığı görülüyor. 

Zihni geriliğin de haşarılıkta 
mühim rol oynadığı müteaddit 
müşahedeler neticesinde anlaşıl 
mıştı:r. 

Bunlan teşhis etmek. diğerle. 
ri kadar güç değildir Zıhnen ge 
rile.rde muhakeme ve kontrol 
~ekeren zayıf olduğundan 
btm1ar yaptıkları şeyin farkın. 
da olmazlar, adeta otomatik bir 
şekilde hare.ket ederler. 

Şimdiye kadar haşarılıgm 

zuhuruna sebep olan amilleri kı. 
saca gömen geçirdik. Bınıdan 
sonra da bu gibi çocuklar karşı 
&rnda alınacak tedbirlerin mahi. 
yetlerile kencliterile uğraşan 

kimselerin taXınmalan ica'bedcn 
clurumlan incell~z. 

Aw -ve babalarla öğretmm 
Jer çocuklannda fazla hiddet 
yerinde duramamaZJık. şiddetli 
hareketler, mü.zm.iıı başağrılan. 
uykuwztuk, korkunç rüyalar, 
~er. uyku eanumda gezin 
me, sinirlilik, heyecanl:dtk, bed. 
binlik, ilih ... Gibi hallere rastla· 
dıklan zaman yapacakları ilk i~ 
iki muhit, yani mekteple aile a_ 
rasmda sıkt bir işbirliği tesis eL 
mek, çocuğun bu duruma düş. 
mesine .saik daolabilecıek imili 
&l'8ltnmak, zihni geriliğin. di.. 
mağf dejeneresain, cümlei asabi. 
yede fazla faaliyet olup olmadı
ğım bulmak, aa.r'amn rolünU ta. 
yiıı etmek için saWıiyet abti 
bir doktxxun ~ temin 
etmektir. Bütün bu. faaliyetler 
neticesinde gayeye ulaşt.ıtI za.. 
man JBani sebep bUlunduğp he
men hiç vakit kaybetmedıerı bu 
hastalığın izalesi i~n mümkün o. 
lan her şeyi yapmalıdır. Diğer 

taraftan bazı yerlerde yapıldığı 
gibi çocuğu hareketlerile mes'ul 
tutmak büyük bir ha.ksızlrk ve 
tehlikelidir. Evveli böyle haller
de çocuk evden ve mektepten 
kaçar. Zaten bık-tığı hayattan 
umklaşacak kadar ileriye gider. 
Bilhassa sar'alılara karşı şiddet 
tamamiyle faydast7Jdır. Ve ıa.. 
rarltchr. Şu halde onla?'8 karşı 
daima insa.m hislerle, merlıamet_ 
le, şefkat ve i-htiyatla hareket et
mek çocuklarla uğraşanlar için 
bir vazifedir. 

-SON-
HALiS ôZGV 

iş emniyet 
nizamnamesi 

\: cSe Olamaz. TUrk milletinin bey- dut:.&ı'l tçtııe kapanıp bir takım mah&. 
~ kıymette bir film ııeviyeatne retli oyunlar yapmuı teklinde anla· 
....._ ~ı~eat için dillnln bu mertebe te· mıyoruz. Btzco bayatta mtıtevecclla 
~-etnıe.ı ıt.zımdır. T.-.rim için. olDpyan ilmin, kıymeti yoktur. tnu.n, 
~-~ TUrk ilminin bu yönden yapmak ve yaptmak için nr olmU§· S daYaazdir. Yokaa fU veya bu tur. Eaerlerl de böyle olmalı. Bu ttL 
'..._: fU veya bu tekilde bir ıtaroı· tıe.rla yQkaek Ulm mQeııaeselerlmiztn, 
'- tlt~up geçmek detlldlr. Bu IUbar· batta en zanırt mevzularda bile, ha· 
~~ l.Umıerde olduğu gibi coğrat. reıtet noktuı olarak, bizl en yakın 
~ltCla lertmıeri bu zlhnlyeUe teabit realite c-lan Tllrk mWeUnl '" onun 
~ lllecburiyeUndeylz. YUkaek yapdığl aziz Tllrk vatanını, toprak· 
~e kadar olan kademeler için ıanmızm altında ve llatilııde, canlı ve 
~ terimleri alAkaU heyetlere canaız bUtlln varlıklan tetkik mevzuu 
'-t cın kurumumuz tara!mdan tea- ittlhaZ etmOJti, ilk pren.aibimizdir. BU

~lt,.'tuz.unıı,, bunlar da proteııörkıri· nu ben. yıkılmaz blr lman ve bir emel 
~ .._ Öfretmenlerimlze dağıtılarak halinde içimde tqıyonmı. Ve dalma 
~ lllnımıotır. Geçen yıldanberl arkadqtanma telkin etmeye çaI111· 
~ ~ bir eaaıılı noktayı yorum. Coğrafyanın ilk mevzuu, her 
"-.. "'l'aede)'lm. o da, muayyen taball aab& ve cepııealle kendJ vatanımır.dır. 
\.~de blzlm terimler bir had. Türk rnemlekeU ve Tllrk milletidir. 
~ ~ 70ı1lmekte, ondan aonraam· Yur.1umuzun müdataam için cam. 
~ bir hıkrtaa uğramaktadır. mızı esirgemeden verdiğimi.& ve .eve 
~ ıtıanı olmak için llnlvendte ve seve her varlığımızı yolunda feda e
~lzl ter!mler U7.eriDde çallf deceğlmiz Türk vatanını U1m sözlyle 
~ Cla•et eWm. Bu it yalnız maa· görmek ve aynı görtl§te blr.deD aoo· 
"-~t nıUemeeeler tçlD detD, dL rald ne.ntere g6ııtennek vulfembdlr. 

ııttnlzln cofrafya mevzuunda içinde 
bulundulU mllfkWlerl ve eizlerden dJ· 
ledlli hU8U8lan ifade etmiş bulunuyo
rum. K•tlntzln memleket lrtanı için 
çok faydalı oıacatma 1n&n1yorum. Ve 
bunu tekrar mze lbl&I' etmek ı.atıyo.. 
nım. GlDel c;alqmalarmd&n verimli 
neUce:er dolacak bl.rlncf cotraf1& 
kongrutnln muhterem uumı anı 
... ..,. De tekrar ..ıAmJanm. 

slNtB ve BUR BASTALIKLAJC• 
Ankara C&ddeal No. 71 

Muayene aaaUert: 15 den ltibarer. 

J 
teessüıi durumlarında. ga.Y.ri ta. 
biilik görlilmez. 

İş ka.nwıu mucibince neşredi
len iş emniyetini ve sağlık ni. 
~ bundan sonra açıla. 
cak ış yerlerinin bir n.immna· 
menin koyduğu esaslara uymağı 
ve lizrın.gelen tesisatı vUcuda 
getirmesini mecburi kılmaktadır 
Fakat mevcut iş yerleri ba tesi. 
satı hami bir sene içiaae vUcu 
da getireceklerdir. Bu eilıet i 
yerlerine tebliğ olumnuştuT. 
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YABANCI Dil DERSLERi r ücut güzelmii!i 

(56) 
Siz de bu vücutları 
kıskanmaz mısınız? 

C>OLOllBA 

P. Jllmrtle 

-·-
1. MiM L1dla, e11 .. ıepıdMt 

dana • sJaee. ee trona pUe. 

ı. - QM c!ott peaser 4le .... 

ce je9u •--•f clltotılle, et met 
qae pne&.je de lal f et poutpMıl 
, pea9'je? .. ., __ .......... 

vo111ı1oı.. Qae la)pJe ..._ f81re 

un eonet.. Glll Je M r..a 
polat... Non, 11011; d'alllean eeıa 
eB& lmpomlllle... • <JolomM... 
lftOi .. bellc..-r t1'ae 'fi lllV 

tricel ... part.e - ..... ._.., 
- && elle e'apelllit ....... temıılt 
ı\ ........... «hl .... ftjı .. ... 

l'.lle le Jet.a ... - ...... -
C::W..• • L• lreet ıl .. • Al. 
mak'al .. q.el .._,, ..... Dleal 

• -tıwt. o.- ca'• "'* ........................ , ... ..._a ........... .. 
....... , .. laten_,. .. ... 
111ı ................... ...... 

.............. .. ftmpr -

.-.•1aeone• .. O'Mıll&twı'P ...... --.. ~-- .... .,._ 1'• al bit ..... ....,., .. 

-~-· .. ····---
a.ae .. ,... --•• 

wal1lt ........ • 
lmposlble: ej Je lf~HllNI 
.-4e .. ClneP ..... ...... 
............ eli'! ....... .. 
eea&t•.-eM. ......... .,... 
..at Mj, .... fit .. - .. ................ 

-·-
4ı. ~o.. .. o ... 

avee • ...,_ 

ı ................ .. .......... ... , .... .... ...................... ........ ...., ........ .... 
SHI ............ ...... ...................... ....... -. ...... , .... 

I 

nJ u.: tı ••* ..._., 
.. ~•·ıldede ....... 
................... 11' .,.11 .. 
...... ~ (1) 
:ralN ,.....: ,... nlbet ... 
....,_. ........... tir. 

KOLOlllBA 

P. JllrimH -·-
ı. AJnada lrtbdlnl tetlı~ edn 

mla Lydfa blru earanDJI oldula-
11 gfJrdll. 

Z. Dedi kl: 
- Bu genç benim tı11Jttımda ne 

duyabfltr? Ben de onun için naad 
blr ttk1r beıallyorum? hem bunu 
neden Jlfhnhndema kovamıyorum T." 

Bult bir 7oloaJuk arkadqı l Bea 
Koralkaya ne yapmafa ıetmlt
thn ! Yok, hayır! Onu lılg aevaıl
yonma... Bayır; btm lftlllekUğlm 
tmk'aem .. Ya Kolomba.. BelD bQ.. 

,ak bir hanter t&tt1Ul 111 weera 
dls'olıdntn ! ,...ut!" Bu ml4a 
Knl 'l'Modore'• banoerSm ..... 
dt tattaimnm fubla ftl'Cll, -· 
tuval9t malUllUD ........ tırıattı. 

Kolamb&JI LoDdnd& A'mMk'el c1a 
dam ederkea sGnulit- .Amu 
AD .. m, ~ • b1J1k lılr 
IÜli)'e\I BeDd de lltlllll bir 
nlbet balaeall... o b8ld llftlyor, 
........ .. tebllls•ll •••• 
~ 1ılrütlN1ID ,... ...... 
bllwm... J'abt -- hMb
teıı ..... ..,.... ta~ 
1111111 almak ..-da _,_ lla 

...... ar Oalıftdl De ... Waat ....... _....,., ..... ..... 
llaUI MI' -- ..... ..... ...... '*--~,. 
tatıat .. • 

h oldu; - .. ı.,,.ua.. 
mn •1 <1ena Rebbla'mn kendlll 
lala bir .., tetld1 etmemtt oldu. 
ln1I. etmldlllal .,. ula e...,.. 
eellnl ,.. clefldan ful& t.tbarJa., .. _...._ ......... 
.. fe .teııW.. etmlıfHlltn 

-·-

Tu gıldl.. Hm. sayfiJelue 
gitmeğe bqladı. Tablt ctınOn 111.. 

caklığmı blru olaml uaut&blbn* 
lçln plajlara, n teurlanu toeu 
lar da yok değil.. 

Aylarca kapall b1an ricatlar 
bğm ctneı altmda )'ine kendile. 
rin1 göeten .... -.ıw1u. l'ab\ 
bu g&sterifte etrafta pzlnen &6&
ler biru da sbellJk pupazlır 

mı? •• Kadm olnn, emek otnn 
herlıleate gbel bir 'flc11dtm •yrle 
ne doyulmu .. 

Mesell SJ.nem& artiatlerl ara.. 
sında lSyleleri varda kl. milyonlar 
an.anıda nadir bulunacak yapıda 

ve IOHllikte ldma@lerdlr. Maama. 
fih bunlann ıttae11iklerinln Voiu
nun da IODradan yapma oldufuıav 
unutmamak Jbnndır. 

Son .eaelerde yapıJu te~lkler 
netlceabıde Betty Grabl• yıldızlar 
ai'almd& laaldkaten ideal bir vtlou
da alılptir. B11 8"tmll artJatln rol 
lerinl 16rmedlk delU ama g6rme.. 
m1sle kaybetmecılz bit oldu .• VU. 
oat slselllil 1 tibartyle BeU)'Dbl 

blriolk " Jınınetl1 nııdlıl de Do
rotıı1 Lalnoardu. 

J>ocoot-'1 Llmoar elllltr fakat 
ma~ ahlll olu yıtdmn yesin• 
kMah•U belinJn kaim olmulclir. 
Gbapır ...,. de ıdaema dla 

,...... ..... 't1hıatha ~ 
dan lıiıtdlr • .Bitin balarm fn 
ldnde 111aa 'boylu, ..U, lDee 'ftl
ntıa o~ )'deha tUPhem Jd Oall 
Patriok'dlr. .,,..._ UUDhlia 
l,1' o1ülu bücll • Jdlodar. 

Slawa 11......,ekl bdm Jda 
dll1uta • ... bo)1111111laa irim 

ol4atuau .e,tearta 8CJllra -
bide bUDa abbıe oJarü: • ki. 

Janet Gaynor beyaz perdenin 

en na bo:?t• D.m arüttldlr. Bo-
111 1.84 tir ... 48 kllodıır. 

Norma Sheanr, bo111 t•, Jdlo. 
- u.a Ur, Bette na. .,.. 1.11. 
klıc.. .................... .. 
..... ..,. ....... .,,.. ola. 
nk tamlua Loretta Yoans W 

Claadette Oolblrt 1.11 '°1mada .,. 

...... -- Ol'IO - -- t9 kOo ~. 
De 1*üel' ,._ de..- e41,_. Jou Oıa~'a '°111 -UM,_.. 
... loh ... Olllpr'la .,. 1M, klJo. 

1. A...._ 11rat11 ,.....,..., "' n dlr. AHee l'aJ9 boJa urr. 
IMeled G8lam 1ılrlııbi)1e --- kflola 11,ltw . 
......,.. -.et oımatta: Mat 8lmdl ~ JMmn boyaaa .,. '* .... ~ .. aclmlJa llt- kdaMuna ~ ..,. tabii 
.. ...... tnrd:tlkta yeDl .,. bil Hfw de ...... •eell JtaMtte 
..... olılaklarr atlar )tJr1nMa Mü DoMltl ....... •erü ed• 
lııllllat b1llM ~ obmlttar. Oll1la ta boJD l.81, kt-

(l) A,_..,.11: Yllbelt ..,ete 
waplm~bl-
1* ..ıc... • m Omrld: lord 
...,.._._ "ConaJre, Kormn .. a.s. 
h eMdDdôS yarı kOl9IB bir kah. 

n-• adi. Koa.t. banda ıan 
..................... ı1. 

lılr ...... illa bll tabılm ... 
lnaDamJW, Onafa ..,. bir .... 
.. tlil)w. 

Jon 11e a.s tv. 
Bunlarda 1lelk& ...... dllDJL 

IIDd& b yu perde a.rlncle ook 
ulak tetik g&rtıan ıı,._ Loy'aD 
bo)'U 1.8T dfr.,. 80 kilo allrblm
dadır. Bu lk1 nlwn arumda ... 
bet ,apılrr. boya çok U\lll olarU 
Jrabal edlhneBdlr. 

Oreta Oarbo ı.• boyunda ve 81 
kilo ~. Bertes tarafın 
dan 88Vflen yeni yıtdm1arrmmdan 

ANALiZ n TEORi 

tmpmdf • .,.... ..... kqDe. 

mı. b ...... daha ... bir a.. 
lrlr edinmek lcl& .. .,,... .. ollllle. 

ıere dikkat ed1nls Cbtl lllllll•r 
metinden alnumıltlr) : 

.. La lnllt 6bdt belle, la iane 
me joaalt nr ı. flota, le navJre 
VOfUft 41oucement. 

•. iM Joal'llff9 poar DOi "Nya. 
...... ,...t•t ...... il 8'lit. 

e. La, .... Pletrl montalt aa 
Ylihıl9 lol'llaa'eUe reDOODtra il. 
ıe llalre. 

Batla 1ııD dmlıelerde beyaa edi
lb llbı bir de..- •tnı•ı .er. 
dlll r&11J11W. 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kcsmı,ıı 
tanıım edip 

qe11iden 
aı;mıştıı 

Kita1t, m~ua. g:ızete basar 
nhifH ,.,....,, ... "":~;;.: :.1 ..... : ahr. 

Hed)' Lanıarr·ın boyu ı:ro •• ki
losu 51 dir. 

Sizlere bir ~ kadm arU.tleri.. 
nln vUcut tenasUplerlDi aıra ile 
söyledikten l!l()nta bir rarça da er. 
&ek :ırtistlero g~lim: 

Georae Raft'm boyu 1.71, kllo
• 11, 8ing Oroib1 boyu 1.-IT, ki
lon 7-1, John Garfield. boyu 1.T-1, 
kilOA 115.S, Tyrone Pover, boJ1I 
1.GT, kiloeu TO; J'red ..utalre, bo.. 
yu 1.76, kilosu 64, 8peDcel' Traq, 
boyu ı. 77, tlloeu 75; Robert Tay. 
lor, boya 1.82, kUOlll 'l'IS, Claıtc 

Gable, boyu 1.84, kilo8u 86, Erro1 
Flynor, ooyu 1.87, kiloeu s:, Nel
son Eddy, boyu 1.87, klloau 78: 
Jamee Stevart, boyu 1.89, ldl01u 
80, Gary Cooper, boyu 1.89, Jdlo
su 79 dur. 

Bu liateDi.D tetkikbıdn d anla.. 
ııld iı Gzen beyu perde Userin. 
de gGrG.nen mntenutp vtır.utlann pek tok 111ratmaıar 

v"cutlanrıı ba hallere ıetll'elıDmll 
lerdlr. -"'!'"'"-.a beyaz perc!~ 
lulkıvrak ballatan a.uın••~ k 
ideta bu uinfmaJara blr kll'ba9 
ldevlnl pmnektedlr. 

VDcut tenulbl " kilo llltlete
ıert Holffttt& b1tJr bqma bir it 
teşkil eder. Hemen hemen her ar. 
tiıt IQln ıı.tenJlea kilonu dqma 

çıkmak, .. lmsk ft)'a toialıaü 
ea 110nımcla bunlarm av Jıaımumı 
bile .ebep olur. Budanlla c1a •161 
klloda blmalan .eya elllllanl ... 
fa ça1ıwm1ı tan llıtenehlllr. 

Jıl.ell: OUftr Haıdy lrGmild• 
arumda işi bir um "•emlfbr, 
Hudne 1-tedtjt bdar ...... Jt .. 
mam lgla ıdlude flfMlll ft 
battl attıd10 t.araflDdall mv e& 
dW halde o dalma a,ynt kiloda 

~ ............ ..._ ıtlıaılaUıllr. 
Çok eski artiltlerdeıı F.aty'dlD 

de HU'dY llbl çabwtıfı fb'llette• 
tflmanlamam ktenmlır n boluf.. 
na hJç bü ttYI. feda ed~ 
kac1ar dutldln olan Faty' ne b11lv. 
M Jeaektea pli kaJm-110 llD
de altı, Yedi dlfa .,_ü w ~ 
Wı bqlra da aba!' caba!' ~ 181 
yemeft' kaJkmılJ, bunlarm bepetne 
ıOz yur,ıulmat ve bir ıta 1emeel 
yl&UndeD l'aty Mhlriaertk &1. 
müıttl. 

i 
f8u Ut .zulıl olcu7lM!llll.,_ .. 

zewnuı , .. nıudeld kuponla .,,llldt 
4,~~rt 

·' bepelnJn· Jr.tlHl•HlhM'- b67le o'd\l-
tuna ın.......ır,a.. Ekaerl yı:• 

dıslar bugtlnktl Ylcnat 11nuaıer1. 

ne, 1llD wlralmalar IODaada vara 
bilmlflerdlr. Bir ~k muaJlar ne. 
tkethlde ba "flloutlan bMaabU
mltlerdir. 

Artlatlalll· hemen hemen heplll 

&V~MS rEICLtn.&IU ... AU 
lllA. llt V'EİtM!:. &LDI. Mftll 
allıl tlt9rf maDl)<'tl ... ıı .....,_ ... 
tlM IAna.n pan111 Hfr ...... , 

1 f o~ ifçi arayanları 
• 4MI 78flllda blr lıa7ADt .... 

nm lltb4GaClla -.. .-ın .-ı lal 
doltlan,.... ................ 
as lılr aeaı.tJe 1J1 lılr alla ,.... ... 
lıfmalt lltelu1ctedlr. Olta 111911 " 
~ maada mtllmmMI abglbll 
bilt1', aıatraap .. alaturka ,......_ 
ı ·:? sace ballUU' lfJertndl lll1Sl.t ıu. 
l ·ıı. (Bayan Af91) ,.... • .... 

t t! l • l:K) 
~ '>t taaaektı9p taıulDI .. l&Wo ft 

olduk 'lA .f" cıa lıllea 11 ,._.. 
ı ne: tılr laa tahf'D.llF meolııal'Q'eU.. 

t 
dt<lir. Na' ili ebwa lıir tkntle ,.,._ 
blllr. t81DUllD) ı ı r slaı alWs.. 

•l'Wn ı .,.. .... ...,._w,. 
... lıılna .. &lbll09J'I ..... ... .. 
b6r'lıa~---- ....... , .. ...... 
~ •11111 .. ,. 1M&1e er....,. ...,. 
melmdlr. llu cll181'da ........... 
....... Ur. (A.B. il ,._ lllrt•lt 
•ıı~ ........ ..., ... 

.... ... ,..,.u ....... ...,,._ 
maal"1 .......... ~. 
(karaklrtal) ........ ........ 

• \Wt ,..1armı11a lılr ... '* .. 
cat ,aemda ..,_ a.ttır ... Mr tllll9 
NtbaMde ............. - ..... 
tXl11'UISllll_.....t. 
.... ,. .... dil ............. ld., 

bar bir 11&,.• flCN'dll'I din ftft'bl. 
iti', onlr.n ..,....a!r. dolrtw ..... 
~ J'*IUI* .. '* lcNUe -.11111r. 
1 Ktbart rellllllH alra•M 

t • u.. ...... allt!IO .. - ,.. 
daft an. lılr ,_. il .. ._.,,.., 

1
,,... .. , ..... -·~·· .. 

• orte memmu ıt )'allDdıa. ........ 
baJunic -.runtbde ' •••• 1ılr .... 

- 1!'f? 

ŞffmanIUllDUI Jatallq arı
ter olcluiu llbl a)'lllMlam ara 
e4Uealer d• n.nkr. x .. ıa :Zlpto 
.Malelr, bunlar Paty'mn alrllne o
larak yflmemekten zayıf dilemlr 
ter ve blritl verem olup 6lmlf, ft 
nyıflamanua IU'Wlan bu tüild• 
meydana Qlkmılt;lr. 

Hollntta lttld)"Olan gtrme.., 
gelen kızlar ayn ayn muayeııe. 

Ierden seçirillr n \'Ocutlannm 
her tarafı ölçWUr. Çtb:aki1 .ın ... 
cdar riaat teudblDe pek tok .. 
!ıemm et verirler. Bmmrdan ,.a 
ms \ftleutıan lbel olanlar detti 
gtııellepaele iatidatlt olan vtıcat .. 
hılar da MCWr. StOdyoya bajlaa.. 
Mtan 90nra masaj, llseWk ~ 
bedea terbiyem eutiUU.-tn• se., 
derlUrter. tJ'o, d&t ay bl'r 'rint 
" J1ts terbiyesi fte ufrqdır. 1111 
vaffü olanlar ufak 11cretlerl• 
atQQoJa daha. ...... •.ı.mıır. ~ 
.,.... da tabi! 7Wlmine 

bMep ... ,... ltlerlnde ta' fftlak 
melW!dlr. C8. B. o..rt) tıedıtlM 

• ~ IUl11JUl bir ~ .. ,... 
tdmalı tarmetlldecllr. ....., 
it ••maktadll'. (f!laoet Oral) ...., 
aaanıeaat. 
... talltDWıl taletMaadell ,.. 

~ 1ıllm ..... PllO tatil -
da lleltlaql bb' mtlHHllde 
kabul edelılllr. Talebe)ıw tntıU-"' 
l.t de ftrelılllr. <11.D. N> -
ldnıeaat. 

• Aaertflbd bltlnDlf 1ıılr 
aMl&tıılp, ......... ..,.. ... 1111 

tolftlltma u '* llll'etle 11a1111Jt 
(Ta1ft) .............. 

•U..lflDtale....,.. ... 11 .. ........... (H='••••• .. 
•U•bdlteetı.._ .... ......................... ~ 
Qftpaer .. eabM .. •,,,.,.. 
ı..- IOltall • clt. ........ 

• ,. ,..... .... 111111 11td 

tlb1IDlll lnlneCll. mt dadlO .. ... ..,... ... ---· tat ,....,. ............ lltl 
w ......,. tııllf8eM&. 

• ..,. ............ ili u-. 
da ....... ..... ..... ..... 

edill1ılleollı '* .. tatla --
• .. llOeoelt 1ılr .. ~ ....... 
vaa n,.aa ına... w oeblt' ~. 
WNllDlt. ~ ela il~ 
(J'daıtt) ....... mtlıMUL 

• 11 ,..... ~ 
lllr PDC lleltmllt tılr 111mıe.-~.aı 
.,.,... (D. 411) ......._ 

A.Wırmı 
....... 7 9" ,..er 

..., * 
• t tq ,, .. ..... 7 p • .,.. .... ....,. ...... .... 
--•lk ' b'I ... 
(PQ ITt (& 1) C& llJ 
<•? ., ,., lts 1) 
(8.K.) (İmdrtl) (Btıtik) 
( __ __, 
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. a. 
- Ne dQııe gelipte IMl1an 1ıa. 

'la anlatıyoırsun1 
- Sen avukatmn, ağabey, bu 
~ bilinin. ka&ten yapmadım, 
tt... .... eeviJorum. Ne yapa.yrm 
-~7 

~ 'N,e ba9it ICY! Sanki bir hal 
~ ersi VarmJI gibi ne ya.payım! 
% soruyor. Huy ,en müthi.s 
~ lket k mda bile d -· ~. 8.l'§Ia egl§IDC. 

....... ~ görmedi zannodiyor. 
öyle ınl! 

~aranlık bir sokaktı, kiımc 

t..::-- Kızm yanından ikinci dcia 
~ ayrıldm? 

....., Yedide. 
...... Nereye gittin? 
- Pansiyonuma.. 
...... Girerken kimse gördümu 
'? 
'liayır. 
-;-- O zamandanberi ne yap. 

' Odamda oturdum. 
' Dışarı ~ıkmadm mı\ 
'liayır. 
::: lfızı de. göranedin c 

vır. 

' Dernek o z:ımandanben o. 
? ne ya.pttğmdan haberin 

'liayır. 
-::_ " i ele verir mi acaba ? 

.q,~ la. 
~ ll{C'bdi gidip teslim olma.. 
~ ~terı falan? 
...... ayır. 

~n onunla mUnasebetin. 
, lı· n ha.beri vnr? 

4llc; kim.senin. 
btfu gece ona giderken 11e. 

,~Ya girdiğini gören oldu 

' lia~r odası birinci katta.. 
, anahtar var. 

.. nana ver anahtarlar1. Sen_ .. ~ . 
l"e aıt bir şey var mı? Odan. 

, ~lttı, nıektup falan? 
, lJ Yır. 

lkkat et! 
\>oktur 
'l'aı.. · d •n varmış. Otur baka. 
u.şun yim. 
~:ınrnek. Bu mütiıiş fclake_ 
~ek kabil değildi. A vu. 
~ Crı~, .m~tıki, makul hiç 
~ dllE!unmıyordu. Tekrar 

~a ?aqlnclı: 
hıı,ı acı o gece kızı ilk defa 

ltıu.c;? 
~\ t 

~ı rnı soyledi ? 
l< et. 

1tın evini nereden bulmu. 

tltni; onım. s!. rnu sarhoştun! 
~ hO§ değildim. 

b· e kadar içmiştin? 
~I' 8İ On şe konyak .. O kadar. 
r· u öldürmek niyetinde 
A..tın.ı eöylUyonrun? 

\ı .. L b"}" • } b 0 

~ l ır ya, oy e . ır şey 

~"~ ve arkad:ışlan ay
cbı Niğbolu kalesinde 

B tılunuyor nrdı. 
~1 en bir şey bilmiyorum. 

tı { 
1
c de, bu sözleri prens 

"~t l.ı ağına girmiyordu. 
cm kale içinde mgevcut 

., ~.buhafızların adedini 
l ~ lı1 _ alağalı söylemekten 

itaan bir §ey söyleme-

ıı bitd b• .. 1 .. ba.. en ıre goı enm a· 
~ ({rrdı: 

dularımız yakındn E-
" dot; ·· · k p ltı· 1:ıru yuruyece . a· 
~ld; b .. k l)l\ a. utun ·uman· 

"tılıQ·~ da esir alacağız ... 
~~ \llkeaini bastan başa 

c-cğiz... anlıyor mu-

~ 
'ı:ı~"'.vct elinizdedir. Her 
\ 11,(:

1 Yapabilirsınizl Fa· 
r} tı bana söylemekten 

~ ı) Renim adım Yıldı
Bcn bir ki.ic;iik ada· 

Nkladen: iLHAN TANAR 
aJrlnnden gegmemifti 

- Bu iJ.i. Niçin kemıerattuu 
~? 

- En ,.tm bramk yer ora_ 
acydr. 

- Boğutmu.J okJUğu yQzi1nden 
b3lJi miydi? 

- Ah, sorma! Acı bana! 
- Belli miydi? 
-Evet. 
- Q:>k mu ~ulmuştu? 
-Çok. 

- Eli>isclerinde terzi damgası 
var mıydı? Buna baktınız mı? 

- Hayır. 

- Nir;in! 
- Ni~in mi? Aman yarabbi, 

ttn yapmrş olsaydm ibu i!Jf ... 
- Çok bozulm~11, diyorsun 

tanıtabilir mi? 
- Bilmiyorum. 

- Evvelce. kızla beraberken 
bu mahallede mi oturmuşlar? 

- Hayır, çok uzakta.. Tren. 
le bir saat. 

- Kıznezamandanıberi bura_ 
da? 

- Bir sene kadar oluyonnuş. 
- Hep a.ynı odada mı? 
-Evet. 
- O evde veya so!takta Naci. 

e ait bir şey bilen var mı? 
- Bilıniyonun. 

- Adam neclydı, kimdi? 
- Profesyonel kaçakçılardan 

biri, zannederim. 
- Ya, oyfeyse ~ok zamanı 

hariçte geçer. 

- Öyle olmalı. 
- Po1f sce tanılıyor muydu 

acaba? 
- Bir şey duymadnn. 
- Şimdi dinle, Cevat, buradan 

cıkınca doğru pansiyonuna git 
ve yann sabah ben sana gelin. 
ceye kadar bir yere çıkma. Söz 
veriyor musun? 

- Sözveriyorum. 

- Ben bir ziyafete davetli. 
yim. Bu meseleyi düşüneceğim. 

::Z!lkın içme, kimseye anlatma. 
Eı>ndini t"Pla. 

- Beni cok bekletme, ağabey, 
mümkün olduğu kadar çabuk 
gel! 

Bu bembeyaz yiiz. bu gözler 
'itreyen eller. Bütün ısyan, kor. 
cu. hatta istikrahrnm arasında · 
1vukat. birden bir merhamet 
hissi duydu. Elini knrdeşinin o. 
muzuna koyarak mırıldandı. 

- Cesaret. karde.~m. 

Ve dilşilndil. Cesarem ihtiyacı 
olan kendisiydi. Bu hadiseye 
rağmen ziyafete gitmekle, i~ti. 
mai mevkiini sarsnıamağa :mec. 
bur olan avukat .Ferit dinlet·. 

(Dcuamı uarJ 
W R 

mım .. 
Prens Jan, arkadaşı ıövalye 

ile bir hayli içtikten sonra, cel
lutb ~<l ı~aret verdi: 

C ı i.lar kızgın şi i ateşten 
çektucr ve znvallı Rüstemin 
cıplak sırtını bir daha dağhdı· 
!ar. 

Bu sefer Riistemin cam 
çok yanmıştr. Gözlerini aça
rak: 

- Alçaklar... canavarlar ... 
bu işkencelerin intikamını siz
den f . .darile alacağız. Siz da· 
ha Y ıldırrm Beyazıdm kim ol
du qlınu tanınuyotsıınu?: (),,. 

o 
marlannızda zerre kadar mert-" 
lik kanı varsa. beni serbest bı 
rakınız .. bu atıp tutmalarınızı 
padişaha gidip haber vereyim. 

Korkusuz Jan çok mnğrur 
bir aclamclı.Rüstemin bu sözün 
den miiteessir olarak: 

- Pekala, dedi. seni sel"' 
best bırakacağım. Fakat, be-

roiinkü aüflıl;adu devam) 

atı arkadaş fu'.erinc aldığı işi 
gür.el başardı. Fa.kat bana getir. 
diği haberler çok korkuçtu. 

Gül'ün, zavallı Gül'ilmUn başı~ 
na neler gelmiştL 

·~~ 
Seni Bekligeceğim 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 

Babası polise başvurarak kı. 
zmdan şikayet etmişti. Mıı.hat 
leli ağustos ayı i~risinde bir 
delikanlının Cafer babanın dük. 
kanmm UsUtnde olan evine girip rum. Bu zavallı kızı büsbiitün dım. 
çıktığını görrnUşlerdi. Bir gece mahvetmı:'k olmaz mı? Gut bana şunları yazıyordu: 
bütün ma.halleli feryatlarla u. - Ben de hemen 'bu köye gi_ "Sevgili Danyal. ba.aıma ge. 
yanmıştı. Gül, saçı başı perişan dip GUI'le konşunuz demedim ya. tenleri biliyorsun. Bu işte tama.. 
bir halde dükkandan fırlamıştı Siz bu işi bana bıra.km.rz. lca'bı_ miyle suçsuz olduğumu da her 
babası da. arkasmdan. Cafer ba_ na bakarım . halde anlamışsındır. Fakat bü. 
ba h,...,.1 - • en knma Cemilin tahkikatı günlerce tün bunlara rağmen artık ben.. 

sar V'l]'ugıma ragm . Nih &..:- M ak 1 · çabucak ret• ı.s onu omuzun. devam ettı. ayet uu gun • den geçme isın. Sana layık bir eş 

dan kal
y .şmk ' dogruv 

81
••
1 

flam üzeri beni bu köye go'"türdü. olatnıyacagı· m. Bütün kalbimle 
ya ayara eve - · • • , 

rüklemiştf. Fakat dilkkft.na giren Kararm.nga .. b~la.mI§ )Oldan gc. senin hayntta mes'ut olmanı is_ 
Gül terazinin dirhemlerinden bl. cerek bır kopru ~rı::; kadar ti)·orum. Yuvanı bensiz kur. 
risini kapbğı gibi OO:lxı.smm ka.. geldik. Tam bu köpnınun karşı_ Gül'' 
fnsrna fırlatmış, adamcağızı s~ ~~!ifil~ gÖ'Ziln? çok b~- Birkaç gün sonra kasap çırağı 
boylu bo a ere sermişti. yuk görunen iki katlı bır ev go_ vasıtasiyle Gül'e bir mektup 

yun y .. .. r.d B Gill'ti g·· M dcrd0 Zarf . 0 sind Bekçi kızı yakalamış kanıJcola. runuyo . u. ura.sr n on_ gon un. ın ıçcrı e 
"'Ötürmütttü. Mahalleli bu hML de~ldiği,. daha doğrusu kapatıl. parkta oturduğumuz kana.peyi 
C> d - dL gölgelendiren ,.;;..,,,....... diü:ımU,. 
se olup biterken her gün eve gi. ıgı ev. . ~~,.._ ..,.--"9 

rip çıktığını gördilkleri delikan. _Oemıl bana rehberlik ederek kuru bir yaprak ta vardı. Mek. 
lmm de gizlice sokağa fırlayıp cvın etrafını dolaştırdı. Etraf 'tubumda ölüncerc kadar kendi.. 
kaçtığım görmüşlerdi. Cafer ba. tamam.iylc kararilıktt. A{,'açla.rm sini terketemiyeceğimi yeminler. 
ba da ayıldıktan sonra karakola kenarından ihtiyatla yilriiyerek le temin ettim. 
kadar gibnisti. Bu işin içyüzü.nn eve yaklaştık. Penoereler tama.. 
kiıMe bilmiyordu. miyle kapanmış ve kalm perdeler 

Yalnız mahkemede yn.şrnın indirilmişti. Dşınya hiç bir ı. 
k ü ç ü k olu.,n dolayısıyla şık sızmıyordu. Ansızın pence. 
zUm görmesin, diye tıu.k akra. relerden birisi acddı. Ve dI§an. 
basından birisinin yanına gön. ya bir ışık ,sızdı .. ~ bu ~a 
derdi.;.i söyleniyordu. yambaş:mıda hafıf bır glirilltil 

Bu \azin hikayeyi boğula bo_ işittim. Ve bir ağacın arkasmda_n 
i:'1lla dinledim. Gül'Un hiç bir o dakikaya kadar hiç görmedı_ 
suçu olmadığına ka.t'i surette ğim.bir delikanlı fırladı. 
emindim. Bunları bana anlt\t.ın Pencereden tekrar bir ışık gö. 
arkadaşım sanki bu düşüncemi rUndfi, tanımadığım delikanh 
sezmiş gibi kendi fikrini ek HA. • ateş gilii ~ bir hareketle 
ve etti: pencereden dilşcn beyaz ve mini 

- Bana kalırsa mel'un ihti. mini bir cismi daha yere dil§me. 
yar, kracağızı o delikanlıya sat. den yakaladı. Sonra cebinden 
mak istedi. Fakat kız razı olma. çıkardığı bir fenerle pencereye 
ymca krzıka kıyamet koptu. doğru bir işaret verdi Herhalde 

Bu muhakkak böyleydi. Arka. mektubu almrş olduğunu bu işa. 
daşım hadisenin en güzel tefsir retle anlatıyordu. Işık söndü, 
tarzını bulmuştu. delikanlı fenerini saklayarak ku.. 

On iki ya~'llldanberi ilk öef a lağım!'- iISllda.dı. 
olarak bugün, parkta her vakit - Kaçalım buradan. 
birleştiğimiz k&jeye ookilerek tki saat kadar yol yUrOdWc_ 
hı~lnra hıçkıra ağladnn. ten sonra Balorkö)iinde hayalı 

Bu korkun~ sııhne. bu apaçrk bir kahvede oturduk. Cemilin 
haksızlık beni ~ileden <'ıkarmr~. tavsiyelerine tamamiyle riayet 
tı. Yine eskisi gibi zalim insan. et.mi~. milmkün olduğu kadar 
tara kar§ı ymnruklarımı sıktım. ildi bir elbise giymiştim. Onwı 

Omuzuma Qir el dokundu. gibi henüz ismini bilmediğim 
Korkar gibi bir hareketle dön. arkadaşımız bize çabucak ısım. 
dilm: bu arkada..,ım Cemildi. Sa. verdi. Bu delikanlıyı Cemil n... 
rarmış r.ehresinde ook ciddi bir rayıp bulmu.,tu. GW'iln meobu_ 
mana dolaşan Cemil. ren evinde misafir olduğu 

Büyük bir adammrn gibi ağır ihtiyar Hatice ninenin kızıyla 
bir tavırla: bu delikanlı mercimeği fırına 

- Beni dinle ... dedi. Bu kadar vermişti. Fakat ihtiyar cadı kı. 
üzülmenin manam yok. GUI öl. zım ne sokağa çıkaıdığı. ne de 
medi ya. elbette günün birinde kimseye gösterdiği için ancak 
kavuşursunuz. bu §ekilde işaretleşiyor ve mck_ 

- Fakat o gün gelinceye ka. tuplaşıyorlardİ; Ccm.ilin ricası 
dar nasıl sabrederim! GU1'ü gör. Uzarine bu delikanlı sevgilisine 
meden yaşayamam. Gül'ün bana mektup yazmamaı!ı 

- Onu görmenin de kolayını ıçin haber uçurm111tu. 
bulunız. Çakır Ali - yeni arkadaşımı. 

Sonra bana doğru iğildi : zm ismi - gözUmiln önünde 
- Babasmm GUl'U gönderdiği pencereden uçnn mektubu açtı. 

kadının evini biliyorum ben... Zarfın içerisinde iki kAğıt vnr_ 
Bakırköye bir saat ötede bir köy dı. İlk kağıt 'knrmakarığık ve 
de oturuyorlar. okunmaz bir yazı ile yazrlm~. 

- Bu kötü bir haber Cemil.. İkinci kAğ:ıdm üzerinde iee GUl_ 
Köyde ben Gül ile nasıl konuım. .Un m~ecik yazısını derhal tanı. 

zır«•--

Yazan: lskender F. SERTELLi 

- 36. 
nim sözlerimi padişaha aynen 
anlatacağına nasıl inanayım? 

Rüstem kurtulmak uınidıy
le bi..ttun bu işkencelere tnham· 
mü! diyordu: 

- Size soz \'Crıyorum, de· 
dı, l erkim yol m so en c" bil· 
mediğini elbette duyr.ıu sunuz 
dur. Tiirk kararg:ihınn gider 
gitmez bütün söylcdıkl~rinizı 
padişaha anlattığıma inanma• 
nız için.-size Allah huzurunda 
yemin ederek sÖ2' veriyorum. 

Prensin yanında duran şö
valye yavasça fı ıldadı: 

- Türkler yalan söylemcz
dcrler. Bu adamın doğru söy 
liycceği yıiziinden de belli. O
nu serbest bırakalım .. Çok gü· 
vendiği padişahına gıtsin ve si• 
7ın nt k.,dar l,uvvetli, ordunu· 
zun ne. .... Jd:.r. büyuk ve kala
balık okıuğunu anlatsın. Uma· 
rım ki, bu adam burada gör
duklf'rını padişaha aynen an· 
ı ., h3rp kendiliğinden bit9 
mi olacak ve Yıldınm ters yü
züne dönüp kaçacaktır. O za• 
man bize de peşinden Edime
y~ kAdar kovalamnk vazifesi 

Dört sene nasıl ~I 
hi~eden geçti. G&ilntlfte 
çalışkan, profesörleri tanı.fmdan 
beğenilen bir hukuk taıebeısfy. 
dim. Arkadaşlarım ise fazla cid. 
dt ve çalışkan olmamdan bafb 
bir Jcusunmıu bulamıyorlardı. 
Bu çalışkan ve clddt çocuğun 

haftada hiç olmazsa bir defa, 
Bakırköy civarında bir kôyde. 
harap bir evin etrafmd:ı 'bir ışık 
görebilmek için gece karanlrk1a_ 
rmda. gizli gizli dolaştığını biç 
kimse batırma bile getiremez.di. 

Ancak bu gizli gizli görO~ 
hem yakm, hem de lJ7.al.t san ve 
solgun çehre bana susmak ve 
sabretmek kuvvetini vcrcblll 
yordu. Zavallı kızın bu zalim 
halanın hapisba.neye benzeyen 

evinde ncler çekt.iğiiii çok iyi 
tahmin ediyordum. Ne yapayım 
ki kızcağızı kurtarmak ıçtn e. 
!imden bir şey gelmiyordu. Yal. 
ruz baza.n sevgilime l!yr.k olabil 
mck için kendimi kahveden, ~
nemadan, her eğlenceden mah. 
nım ediyordtmı. Arkada§]armı 

bu yüzden ndnnı "Çile ~karan 
papas" koymuşlardı. 

Serlnt zamanlarmıı kUtüp_ 
hanelerde veya mahkemelerde 
geçiriyordum. Bilhasea çocuklar 
ta.rnftndan işlemniş suçlar en 
essalr tetkik mevzu1anmd&n bi. 
ri~ olmuştu. Hatta mezuniyet 
tezimi "re3it olmayan çocukla.. 
nn işledikleri su~lar" mevzuuna 
hasrettim. 

Tezim yalnız fakUltede al!ka 
uyandırmakla kaJmadr. Profe_ 
sörlcrden birisinin tef}Vlkiyle 
bazı p:ı.rçalan bir gazetede in. 
tıpr etti. Bu yazıla.nn okundu. 
i;'Uilu gören garete sahibi bana 
gazetesinde bir sütun ayırdı. Bu 
sütunda heı ~.eşit ~kla.nn, 
bilhassa kimsesizlerin, suç işle_ 
yenlerin yaşayış tıı.rzla.n llrerin. 
de anketler yapacaktun. 

Bu uğraşmalar arasında Gül 

düşecek. Kollarımızı sallaya~ 
rak Meriç boylanna kadar at 
koşturur ve nihayet Edimcde 
Yıldmmı yakalar, papaya he• 
diye olarak göndeririz. 

- Evet. Bu fena bir fikir 
değil. Fakat, ben Yıldırımı esir 
alırsam, Parise götüreceğim. 

- Papaya söz verdiğinizi u· 
nutuyor musunuz, prensim? 

- Evet ama, amcam kral 
Şarl da benden mahrem ola• 
rak ricada bulundu: .. Yıldırı
mı yakalarsan, ilk itin onu 
mahfuznn Parise göndermek 
olmalıdır!,, dedi. 

- Pe-kula. tik önre PArise .. 
c:onr,\ Romaya gondeririz. 

Korkusuz Jan nihayet • sar
hoşlukla • Rüstemi Tül'.k karar 
gAhına göndermeğe karar ver
misti. 

Baska bir yere kaçmaması i· 
çin kollarını bağlattı. Yanına 
iki nth v~rdi. Atlılar beva7 bay 

haklarııu ~ ınUdafaa. e... 
:ie~ ~ ~ %tte o "'*it 
GW ile kargılaştiğnnız ilk gilnü 
bir türlU unutamıyorum. 

Gül'ün güneşten gözleri ka.. 
maşa kam8§3 kaldmm 1l7.erinde 
beni bekliyordu. YUzil sapsarı 
Vücudu fazla aı:ııkal8fDUIJb, ta. 
kat eskisi kadar glbel, eekili b.. 
dar şirindi. 

Sevgilime yaklaşarak kolun .. 
dan tuttum. Hafifçe haykm:b. 
Ve titreye titreye duvara da. 
yandı. Sevgilimi doğruca alarak 
kiralndığmı küçük bJr oda.ya 
yerleştirdim. Ölünceye kadar. 
Gül bu odada oturacaktı. 

Ertesi gün k{ığıtlanmm astu .. 
ma.k ie]in belediye dairesine git. 
tik. Bir ay 80l1J'a evlenmi§tik. 
. Gazeteden bu vesile ile bir 
haftalık iblr izin almıft,Dn. Bu 
hafta çok güzel geçti. Gilndilz.. 
leri iki eevgili gtbi parkta dola_ 
§arak eski hatıralan andJk. Ge_. 
eeleri mini mini odamrıda brft 
ka.raıya Öturarak ıztıraplanmmı 
ve limitlerimizi naklettik. 

Bu bir haftalık izinden 8CJIW"a 

babamın evine yahm cıiarak git. 
tim. Ve her teiılilceye ~ cer. 
meği görıe alarak sükQnetle hWi. 
seyi anlattım. Fırtma tahmin et. 
tiğimden daha hırlı koptu. 7A
vallı annem sinirlendi. ltiraflm.. 
mı lakin, hürmetklr bir liwnJa 
yapmJlbm Aileme bu ifl.n ~ 
geçici bir heftllteo c1oimadtğml. 
aşkımm derin ve ciddi oldufum 
anlattım. Sakınılmuı mümldln 
olmayan bu kader cilvesine ruı 
olmalarını istedim. 

Onlar bu işe :razı olmadıi•. 
Fakat ben bu dargmlığm mu. 
v8kkat ola.cağmı seziyordum. 
Zira yaşmım küçük o1masma 
rağmen ~te kuandJğllll 
şöhret ailemin hoşuna gidiyor • 
du. 

Ta.savvurlarmıı, ilk verdiğim 
kararlar dairesinde ~. 
Gazeted~ aldığım parayla ~ 
birkaç çocuğa husust ders ~ 
rek kazandığım birkaç kuruş kıt 
kanat geçinmemize kA..fi gell)ıor. 
du. Gül de oda konu kOID§UDUD 
diki§lerini dikerek birkaç para 
kazanıyordu. Bu suretle kimse1'e 
muhtaç olmadan yaşaya.billyar _ 
duk, haJimtmen hiç bir Ft!,.e. 
timiz yoktu. 

Annemi ve babamı ara mra 
görüyordum; o:nlan her gM. 
şümde dargınlıklarmm biraz da.. 
ha azaldığını hissediyor Te .._ 

viniyordum. Bir 8eJ'le ~. 
"Zavallıların hayatı" ismJncle 
yazdığım bir kitap bir mtııla.bL 
ka.yı kazanarak bana biras para 
ve oldukça ibU}11k bir ~ te.. 
tirdi. 

Annem ve lbaba.m adımın git.. 
tikçe bir şöhret olduğunu l&'(ln. 
cc bUtün muka:vemetler:l eridi . 
Bir gün annem hiç ham W!l'llle. 
den evim.f?;e geldi. Gtll'il g&1lr 
görmez ağlayarak gelinini Jm.. 
cakladı. Hep beraber babama ıra. 
dar ber&ber gittik. 

.Babam da bizi sevın~e İarrşı_ 
iadı. 

Artık saadetimizde hfc bir ek - .. 
sik kalmaml!Jtı • 

CSON) 

rak çekerek Tuna boylanndan 
Türk karargahına doğru ilerle· 
meğe baıladılar. 

Rüstemi iple bir atın arkası· 
na bağlamı§lardı ... yaya olara1' 
götürüyorlardı. 

. . . . 
RUSTEM YIL.DiRiMiN 

HUZURUNDA... 
Rüstemi Türk karargahına 

yaklaşınca bırakhlar: 
- l§te, hudutta nöbetçileri· 

niz dolaşıyor. Oraya git. Padi· 
şahı kolay bulursun! 

Dediler. Aatlılar dönerken. 
Rüstem de bitkin bir halde ka· 
rargah smırlanna girmişti. 

N~->betçiler Türk kıyafetin· 
de bir casusun gelmesinden 
şüphelenerek Rüstemi derhal 
tutmuşlardı. Rüstem: 

- Aman, dedi, beni ölme
den padişahın huzuruna 9ka• 
nnl 

(~mı'Mt") 



8 H A B E R - AKşa.m posası 

Hususi bir maçta iiiiiiiiiimiiiiim ___________________ ___ Ankarada Milli 
GALATASARA VE FENERBAHÇE küme maçları 
BUGÜN YiNE KARŞILAŞIYOR ! m;':.-:,:.~:'n"'~:·~.;:r:..: 

1 10.000 seyirci önlinde yapılmışlu'. 

Povan telaşı, şampiyonluk endişesi k:!rm::: c!::~u~:=:v:rı: 

İkinci müsabaka. !st.aııbul şampiyo 
nu ile Ankara ikinci.si a.rasmda ol. 
muştur. Bu müsabakayı 2-1 lstan 
bul pmpiyonu Beşiktaş kazanmıştır 

Ya.rm (bugün) Maske..~porla B~ik 
ta§ ve liarbiye ile tsta.nbıılspor ta.. 
kımlan yapacaktır. yok!... Sadece ustalığın ve üstünlüğün ;::ı: !e:ÇI~::= :ti~~ı!~:.a· 

kOnUŞ8Cağl bir maçta kim kimi yenecek? -B-ed_e_n_T-er-b-iy-es-i -m-ük-e-1--G-u-.l-ku_p_a_la_r_ı_ se-çm-e-le-ri 

Yazan: Sacit Tuğrul öGET 
Galatasaray • Penerhahçe bu- de var. 

:,;ün bir kere daha, fakat bu se- Öyleyse iyi bir oyun seyrede. 
fer hW:>ıısi mahiyette bir kaI'§l. ceğiz demektir. 
laşma yapıyorlar. Galatasarayı geçen hafta iyi 

Fenerliler sıcağı sıcağına. bir bulduk. Fakat muhakkak 1d pek 
frrsat yakaladılar sayılabilir. müstağni idiler. Hatta bu az 

Çünh-ü geçen haftaki mağlu- daha berabere kalmalarına bile 
biyetin hemen a.cısmı çrkannak sebebiyet verecek-ti. 
fırsatı ellerinde... Sa.rıkırmızı takunda ne giibi 

Galata.sa.ray bu maçı kalbul değişiklik yapılacak bilmiyoruz. 
etmekle hata etmiş sayılaıbilir. Fakat bize göre takımda uzun 
Çünkü geçen haftaki galebenin boylu bir değişikliğe lüzum yok. 
da.ha tadı iyice yerleşmeden tur. 
taraftarlar bir heyecana. daiba. gi- Yalnız geçen hafta hasta olduğu 
recekler. Bu sefer puan mevzuu için takmıda yer alamamış olan 
bahsdeğiL Fakat renık meselesi Eşf ala kadro içine koymak la· 
var. zım.dır. 

Velh.astl, Galatasaray dunıp Enver, orta.haf mevki.inde yj. 
dururken başına iş açtı, denile. ne göz dolduran, derli toplu bir 
bilir. Çünkü Fenerbahçe kadro- oyun çıkanrsa. Galatasara~ ağır 
sunu, maç hususi olduğu için basabilir. 
iyice takvi~ edebilecektir. Me. Galatasaray müdafaası için 
seıa. Melihi merkez mııhMim fikrimiz.e göre şu şekı1de tertip 
görürsek buna hayret etmiyece. edilecek Fener for hiattr, ~k 
ğiz. tehlikeli olabilir: 

Biliyorum: Fikret, Ali Rıza, Mellin, Niya. 
Bütün bu satırları acele ile zi, Naci. 

okuyup maçm tahminine geçme Buna mukabil löıvvetli bir 
mi bekliyorsunuz. haf hattı . mümkündür: Esadm 

Hele geçen haftaki 2 • 1 neti. oynadığını k1l!llUl edersek. O za· 
ceyi evvelden bulup yazmış ol- man haf 1ıatti Şö}lie olabiltt: 
ınam, şimdi aynı şeyi size ylıle ömer, Elsat, Lebip. 
aratıyor. Müdafaa: Muammer, Murat. 

Feııerbahçeliler bana şom a- Ve kalede Cihat. 
ğızlı değil de - şom kalemli - Bu t.ertipte bir Fenerbahçe 
nazariyle bakacaklar, Galatasa. ta.lamı Galatasaray karŞ'JSJllda 

raylılar ise, belki yine bir galebe iyi netice ala:bilir. 
tamin ederim de gönülleri fe- Buna mukabil şöyle bir Ga
rahlar düşüncesiyle bekliyorlar. latasaray takımı da düşünebili. 

Bekliyedursunlar.. riz: 
Çünkü rakanılı bir tahmine Osman _ Faruk, Adnan· Musa, 

yana.,.cıacak değilim. Yanj ezeli Enver, Salim - Salfilıattin, Arif, 
rakibine karşı bir galelbe temin Gündüz (O:mıil> Eşfak, Mehmet 
ettikten sonra şöyle rahat bir Ali. 
nefes almaıian ikinci bir (derde) Bu tertipte ibir galatasarcfy 

lefleri arasında bisiklet h;:~uı Bölgesi Atıethm Ajan. 

teşvik müsabakası 
İstanbul Bölget>i Bisiklet Ajanlı_ 

ğuıdan: 

1 - 15-6--941 tarihine mü. 
r.adif pazar günü sabahı Beden 
Terbiyesi mükellefleri arasında 
bir bisiklet teşvik müsabaka.st ter_ 
tip olunmu..,c;tur. 

2 - Ya.rrş Mecidiyeköyü ile Ha.
cıosman tepesi arasnıda 'bir defa 
gidip gelme suretile 21 kilometre-
dir .• 

3 - Yanşa tam sa..e.t 9 da ha§. 
1.aruı.caktir. ' 

4: - Mükellefler bu yarışa. iste. 
dikleri tip bi&kletle i§tira.k edebi
lirler. 

5 - Koşuya iştirak edecek mü
kelleflerin yarış saatinden evvel 
Mecidiyeköyünde haztrlanmış ol . 
duldan halde bulunmalan ve isim 
lerini hakem heyetine kaydettir _ 
meleri lazımdır. 

6 - Geç kalanlar yanşa iştirak 
edemezler. 

Katip aranıyor 
Matbuat Teknisyenleri Birliği Bao· 

kanhğmdan: 

Ayda 2S lira tıcret.ıc biı'llk he&a.ba.. 
t.mi. bakÜiak tiZere bir kAUbe ııızum 
v&rdır. Daktilo bilmesi ve uaul defte· 
rindeı:ı anlaması prttir. 

!atekHlerin Pazartesi, Ça~b& ve 
Cuma günleri ııa.a.t 17 den 19 za kadar 
Ankara Caddesi Adalet Hamnda Bir 
lik merkezine mnracaatıan. 

15 ha.ziran 1041 pazar günü sa 
at 10 dan itiba'ren. Kolej sahasın. 
da gül kupası seçmelElrine başla 
nacaktır. Kayıtlara öğleden sonra 
saat 14,30 da başla.nacaktır. 

Yapılacak müsabakalar: 
BAYANLAR 
100 metre, uzun, yüksek atla 

ma, disk, gülle atma. 100X4 bay 
ra.k. 

iV üncü kata.gori 
100 metre. 150 mania, gülle 

disk, yüksek, uzun 50X4 
m üncü katagori 
200 metre, 400, 800, 200 mania 

gülle, disk, yüksek, uzun, sırık 
4:Xl00. 

1 inci katagorl 
200 metre, 400, 1500, 400 ma 

nia, gülle, Yun.an diski, çekiç, cirit 
yilksek, uzun, üç adnn, sınk 
200 X 4 bayrak. 

400 metre manialı koşu 19 ha 
ziran 1941 peırşembe günU saat 18 
de Fenorbalıçe stadında yapıla.cak 
tir. 

Mfuıa.ba.k.a.ya. iştirak edecek klüp 
ler 13 haz1ran 1941 cuma akşa.mı
na tadar listelerini Atletizm Aja.n 
lığma. göndermeleri Iazrıpdır. 

" 

Şubeye Davet 
Beelktaf A,skerUk_.Şp~lnden: 
~b6mtuı kıı.yıtı.ı 2f1T doğumlu ('), m-

rut hesap memuru Melimet nğlu Ra.. 
!dm '(323-13) ve Yd. l.<ıtihklm tet· 
meni 316 doğumlu Sadık oğlu KAmil 
Baran (23577) tn pek kısa bir zaman
da şubemize müracaatı. Etmediği 

takdirde hakkında 1076. sayılı kanu· 
nun ma.ddeyl mah8usuna göre kanunJ 
muamele yapılacağı Uln olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Haydarpa,a silosunda krible edJlen arpaların bakiyesini teşkil eden !la

ma.:ı, kavuz, tnct. kepek, zahire tohum ve aa.ire pazarlıkla. saWacaklrr. Ta. 
Uplerln 9.6.941 pazartesi gUnll na'!.t onda Liman hanmdakl dairemize mUra. 
caatıarı. ( (357), 

8 HAZIR.AN - Dil 

1 
ıstanbul Levazım Amir.iğinden verilen 

ı1ar1ei askeri kıtaatt ilAnları · ~ 
1000 ton yeşil çayır otu paza.r.ı.ıkl& satm aJmaeaktır. Ta.bmfn bedeli 40. 

lira ilk teminatı :SOOO liradır: nul.l'!.ı:l 11.6.941 ça.qamba gUnU ııaat 11 de 

kara:ia Lv. Aınırliğ! sa.unaıma kcın!ayonun<ll yapı.ıacaktır. :rauıuerm 
vakitte komisyona gelı.oeleri. (11S .. •3ü), 

• • • J 

so.CıOO kilo.51ğir ett:aımaca.ktir. Kapalı zımıa. elaılltmeai 13.6.941 ~ 
nünü saat 10 da Ada.na. asken r.a.tmaıma komisyonunda yapilacak.tır. tıktı'! 
~inau l215 liradır Tc:.liplerin ka.r.ı:Iı1 veaika.iarUe tekli! meldııplanm :nıP 
ssatinden bir saat evvel komla.V ..xıs. vermeleri. ı(2463dl.61ı 

••• 
Be:ı(.: kilosu 6 kuıuş 40 sa.ntimden 1000 ton kurU ot alınacaktır. Ka 

zarfla. el<eiltmesi 26.6.!ı41 pcqe?D.be g1l nü saat 16 da SIV&Jrt& askeri 
ma komisyonunda yapılacaktır. !!k teminatı 4800 liradır. Şartnamesi . 
ra, İstanbul Lv. §.mirfürleri satma.:.ma komlsyonlarmda da görtllUr. Tali~ 
rin !hali! Eaat!ndcn bir .ı::ııat evvel kanunl Vt)Sfkalarile teklif mektlpla~ 
misyona vermeler!. 100 tondan a~ğl olmamak oarWe ayn a.yn taliplere 
lhale edilebilir. (1.1271) 

••• 
1440 ton cdUI? &lmacaktır. K.apa.11 zarfla eksiltmesi 23.6.9U P 

gliniı saat ıı d'! Tıa~z.onda aa.ıı:e•1 satma.l.ma koınl.syonunda yapıla. tJ 
18.000, !ıra ilk teminatı 1350 Ur.ıdr.. Evsa.f ve §artnamem komlsyond& g J, 
ltir. Taliplerin kanuni 'l:Sikalarile cekli! mektuplarını ihale .ır&atindeı:ı bir 
at evvel komisyona vermeleri. 1 O) t 4293) 

~:{.:(. 

16.00& kilo sade ynğl aımac.'\ktrr. Kapaıı zarfla ekıriltmeye konmu~ 
ihalcs! 16.6.94' paz~rtcsl gllrJ,ü saat ıo da Adanada askert ııatmalma. kO 
yonunds. yap:!acaktır. t:k temı~";Ltı 1680 Liradır. Taliplerin kanunl vesi 
rile t'!klif mektuplarını ihale ~Untlen bir 113.at evvel koml.syona ve 

ri. (:!459 • 4157) 
~ + .y. 

13.6.941 cuma. sünil saat 10 d.ı. ÜskUdarda Atpazarında üç baş b~) 
satılacaktır. Taliplerin belli vakitte Atpaza.rmda bulunma.lan. (21..44 

~~.y. ~ 
80.00CI kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla ck.sUtmesl 25.6.941 

şamba. gün!: saa~ 11 de Trabzond:ı. askeri catmalma koınlsyonunda )~ 
caktır. Tahmin oodeli 16.000 lira ilk teminet.ı 1200 liradır. Taliplerin l< ~ 
vestkala.rı:e teklif m'!ktuplarmı ihale saatinden bir saa.t evvel kotn1'· 
vermeleri. Evsaf ve ~art.namesi komülyonda görtilUr. (19-·UOO) 

inhisarlar umunı 
müdürlüğünden: 

1 ~ Pllı.n ve ~artnamcai m~cıtı~.nce idar.:ımizin PB§abahçc mUskı.rat ~ 
rikasınm da.hilf telefon tesl&atı 1§1 açık eksiltme usul!le l.llalt 

Lacaktır. & 
2 - Tus•eat& liir.umlu olan maııemenb mıı~ammen bedeli 20i7 ~ 

fgçillgir.in mubammen 'l>ı:d'!U 923 lira kı cema.n 3000 Jıradrr. 

muvakkat teminatı 225 liradır. 
3 - Eksiltme 23.6.941 pazır•~si günı.i saat 14 t.c Kabata§ta le\~ 

rr.tibayaat ~utesindeki alrn komisyonunda yapılacaktır. r6 
4 - Şartnruno si.izU geçen ~he ve.zneııi.nden (7) kUruşa aıı.nab11 

gibi pllmı da l=Örtilebillr. 
tS - tııtcinHCrln c".dntme i~"l u.ytn olunan gün ve saatte her ~i. 

le dç tçkJlfü: t•uJunulao~ccegıı:e fBre muhammen ~elltr 
1

" 
den yüzde 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezklır komil'yoıı 
racaatıarı. !4328) ,) ___________________________ _./ 

,,,,,.. ..... ---------~----~~------~~----. ............ _,.,..,....._,, ,,...,,, 
Devlet Demiryoltarı ve Limanla'1 

işletme Umum idaresi ilanıarı 
e" 

Muham:nt n bcdE'li tl200) 11.-. r.ııa.n 200 kılo kromlu kösele (P ıı' 
ı:arşamh:ı. günü saat {11) on 1-ıi!'.lc Haydarpaşada Gar b\naaı dahiJlııdr 
misyon tarııfmdan açık eksiltm~ ·ısuıı1c satr.1 alınacaktır. ,ıı 

Bu İ.jC girmek istiyımlerin r 9C:l lirlık muvakl<at temlnat ,,-c }{ ıı' 
tayin ettiği vesalkle bir!ikte ekslltn•e günU !ıı.a.llne kadar koml.ı!Y0P8 

c:ıntJarı ltı.zımclır. ı' 
Bu işe ait şartnameler koml .. y.-.n lan pnraaız olarak dağılılmaktsdll" 

.ıf.fi. :f. 

giren Galatasaray kadar aceleci takımı da Fener karşrsmda iyi ş'f 
değilim. Bir tahmin yapıp da bir oyun çıkarabilir. Otel Y.apı,lmaya elverişlı Anahat ista~yonıa:ı ıle Avreı.,a hattı ist.asyonları arasında t>aZ'uııll' 
- hem de rakamla - falso Ve o zaman emin ola;biliriz ki t::ı perc.kende bamulele:-r tatbik eJllmekte olan doğru nakliyat lll 

vermek istemiyorum. maç senenin en zevkli, en gil7.el 16.6.941 tarih!nden ıtibaren: pııJIS~ 
· tada tada bi · · 4--~--· . . Taı!.: vagf'n bamım:·s! ile Hayt•arpaşa veya Sirkeciye gelen ll~ucl 

Yanı rınc:ı. w.llllll· ka.rştlaşmasnu meydana getinr. Hnydarpa§a veya ~Jrktcide tao.nıll edilen "İ~letme niza.mna.mesl w 11e 

nimin zıevkini çıkarmak sevda.. Bu maçta hakemin idare! vada.r ve aydınlık bir bina kiraldd:rr. katarıara kabı\l olunmıyan ve !<abult. bazı ı;,Haite tahl bulunan e~).ş rt 
snıdaymı. Korkusu da olmayacağı ve oyu. Vakit gazetesi lda.rehnn~inc müracaat. kut,esham,cıva ... gibl kıymetli eşy,ı ve canlı hııy-vanlar hariç olma!< ~ f 

Geçen sefer, maçın cereyan nu lüzuınsuz yerlerde ve en gü· vagon muam<>leslne ~r.i.·i ba.muı~ıc:-c ele; d•.ıl:>a vaziyeti müsait olrtııı. ,or.ıJ 
tarzı, bu sene seyrettiğimiz bü. zel anlarda kesıniyeceği, kend:. Haydarpaşadan Slrkc.c!ye veya Avrupa hattının herhangi bir istıı!) 5>.(f 

tün mUhim maçlarla kryas ka· vazifesini kolaylaştırmak için de . Puan telac::ı.ı, .,,,.,...,pİ'-'onluk en. ta bakal 1 . bilmukabele Sirkeciden Haydarpa~s~ veya herhangi bir anahat !.!ltıı~ 
~ ~ J mı ga ebe kıme nasip o. nakillerincic tatJ;ik euilebilecekt!r. b&rt-' 

bul etmiyeoek kadar güz.eldi. oyuncu çıkarmıyacağt için maç dişesi yok! .• Sa.dece ustalığın. ve lacak? Fazıa ta!P.Jll1t için Haydarpaşa ve Sirkecideki acmiryol ıın 
Bu sefer işin reva.nş mahiyeti zevkli cereyan eder. üstünlüğün konuşacağı bir maç- Sacit Toğrul ôGET mUr3caat ecıııme1:cıır. (311) C43?7ı ~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!:!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~~i' 
Seksen yaşında. bile, impa.ra... 

tor üzerinde kendi nüfuzunu 
Jrullanmağa. mezun değildi. Bu. 
nu istemiyen Bismark'ın arzusu 
karşısında iğilmeğe mahkumdu. 
Bir çok kereler başvekillc on.un 
arasında kavgalar olurdu. 

Genç torun, ihtiyar hükümda. 
nnm bu çok kuvvetli başvekilin 
hareketleri karşısında fazla 
memnuniyet duymadığını bili. 
yordu. Kendisinin de iyi hislerle 
mütahassıs olmadığı Bismark'm 
aleyhine büyük baba ve annesiy. 
le birlikte ve umumi olan mu. 
halif cepheyi alabilirdi. Fakat 
o, bunu yapmadı. Ebeveynine 
karşı nefretle. Bismarkın bir 
müttefiki oldu. 

~a ~~et milbcım·iu 

teşvikiyle babası tarafındadn ha 
ncıye nezaretine bir işe tayin 
edildiğini duyduğu zaman yol. 
ladığı mektubun bir parçasıydı. 
Kimbilir Bi~mark'm bu mcktu. 
ba yolladığı cevabı ok-uduğu za. 
man ne kadar sinirlenmiştir. 

A ATI 
• 7 • 

,YAZAN 

'EMiL LUDVf6 

yapılan bu çok açık tel~f: 
lia ht anlamamazlığa. g~ 1 

r"t 
elinin gayet beliğ bir 1~3'°1, 
beraber ''hiç düşünJXl0~ b) 
diyordu. Prens Vi\heltn !?" 
bunların Ş<!.hidi idi. ontıl'l d~ ,il meseleler hakkınd.ı ııe; o 
düğünü biliyoruz. ş:ııı~ 
olan V aldersee 85 ve 86 t ı\ . ~re 
de sarayın vaziyetini o- 03 
)atmıştır. Onun yazıı~rı~tıf>ıJ) 
sin bütün ~üş~ce.ıeı:ı 0

• )'ri, 
"İngiltere lle bır ıttıf~ 11 t ~ ı·:ıhtı 
<lığımız müddetçe ve 1 111' .J1 
le Bisınark arasında ıaıı1 AJli' 

" tıJ ~!1 la.şmanm kabil ola~gı. 1pr_;t 
miyorum. Müstakıl ~ııı ~ 
riçc hafif iradeli k#

1 J11,.ıı 
si meselelerde en ya.k~Jifl 11~ 

1 
ti' 

IV 
"Şimuiden büyük oğlumu harici 

siya..."-et meseleleriyle me~gul et. 
meği tehlikeli görii.yorum. Çünkü 
o henüz olgun değildir, tecrübe. 
as ve çok kibirlidir.,. Bu, 86 
Be."lesfnin sonbaharrooa ecnebi 
bfıınemle.kette seyahat etmekte 
ı:ı!a:ı"1 veliaht oğlunun Bismark'm 

Kral ailesi içinde baba otorite. 
si hükümdarların iradesi karşı. 

sınıda hiçtir. Yarın hükmü eline 
alabilecek ve öbür gün de aylık. 
lıyı koğabilecek olan veliaht ye_ 
nidan küçültülmüş hiçe sayılmış 
bulunuyordu. 

çıp öğretmek müsaadesini Bis. 
mark istemişti. Veliaht bunu pek 
iyi biliyordu. ihtiyar Bismark 
genç prensi kendisine bağlamak 
mı istiyordu? Baba ile oğul ara_ 
smdaki münaf eretten oğul için 

yakın bir adamdı. Bütün cihan 
onu en büyük imparatorluklar. 
dan birinin varisi olarak, tanı. 
yordu. Evet bu ebedi nazırdan 
başka bütün cihan onu böyle 
tanıyordu. 

şebbüs etmişe benziyorlardı. Ge
c;:en her sene ve ihtiyar impara. 
torun her rahatsızlığı veliah
tın tahta çıkacağım daha muh. 
temel gösteriyordu. O zaman 
iki adam müzakereye başlayor· 
lardı. Saray heyecan içinde: 
"\Jeler oluyor" diye kendikendine 
soruyordu. Veliaht sualini açıkça 
soruyordu. lmarator değiştiği 
zaman Bismark vazif esinıde ka
lacak mıydı? Başvekil kalmağı 
kabul ediyordu. Fakat baZJ şart. 
lan vardı. ::\.1e.5ruti bir hükumet 
istemiyordu. Siyasette ecnebi 
tesiri olmayacaktı tngilterc için 

esrarı oldukça. ~vek .{' ' 
siyaseti ne olabilır? ~ ttıc 

Veliahtm e.5i bütnn pile'~ ~~ 

Genç prens ileride her şeyi 
iyi bilsin diye devlet sırlarını a. 

menfaatler teminine mi uğraşı. 
yordu? Bütün ibu şeyler veliaht. 
tan vazgeçilmek niyetinde imiş_ 
ler tesirini yapmayor muydu? 
Halbuki, o, şimdi fam sıhhatte 
bir adamdı. Rivyea de tebdilha. 
va.da bulunuyordu. Altmışına. 

Halbuki o her $eye karışıyor. 
Kendi çok genç oğlu için tehli· 
keli gördüğü bir şeye mani ol. 
masma imkan vermiyordu. 

Halbuki daha sonralan Vi1-
helmle Bismark bir defa daha 
birbirleriyle yakınlaşmağa te. 

lngiltereye bağlıdır. ~ tı-.v;p ~ 
raftaı! veliaht baŞka l< J3tl i$1 ~ '~ 
kil intihap edebilir? ted'' ~ı 
hakkin yapmağa n:ıtı#r· 1 

başka insan bulaıntY3 ,,.ı i 
~~ 


