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~dş~ 
Suriye 
~eselesinin 
~alline doğru 
"'-.... .................. . 

it-_,.. . t h"" F ~ ıcraa sırası ur ransız.. 
hl! ve İngiltere hilkümetine 
, Yor. Onlar daha Suriycye 
a..~ basarken Suriye ve LUb
~ hürriyet ve istiklal getir. 
~erini müjdelediler. Hatta 
l'l ilerledikten sonra, v&idle
ı: fiile koymağa bile başladJ.. 
lıı · Suriyeye verilen sözün tu_ 
ı... lınaar için sulhUn gelmesini 
'"ltleıneğc hacet yoktur. sun. 

iatiklAlinl ele alacak bil. 
etin teşkili hazırlıklarma 
al başlanabilir. 

Londf"a, 16 ( A.A.) - l~iliz 
hava ktivvetlerinin t.ebliği: 

14.15 beoesi lngillz boınbardı. 
man tayyare!eri Bn!meıı ve Ha. 
novru şiddetli surette bambar • 
dıman ~· Her iki felıir 
tiurine de tonıa.rca yüksek ~ 
li.k kudretli bomba ile binlerce 
yangın hcxJıba8I atılmJftır. Bre. 
men do)darmda ve Hanovrd.aSd 
sanayi binalarında bttyiik yan • 
gmJar ~ ve mühim ha .. 
sarlar tevlit ediJmiftir. 

1üııza .AJmanyanm b&tı eima • 
linde mütıeaıı:1dit diiW bedeıf1er 
de bmbanimı&n edilmiftir. 

Kil ük bir •--.trwu Roterdam ç -~ ...._~ 
doklanru bomhardım&n ""'~ • 

Ne demeli? 
Gazetelerlmhde, Tablmcle ~ 

lan ,_. meydam yml bir ad ve
JtJcllilne ve banma kalaal edllmit 
oldqmıa hmmıetdreeek bir tabi. 
re JWılıyonz: İnönll gezglsl. 
~ ne demek! "Gezilecek 

,..,, mır Meydan mı? · 
ar _... "ban.Ja ne deme-

BT'" dl7e .... gelenler ,..ımıt 
fabt ~ karar k•hnenta. ...... 

"GeıgP Dı belediye maldlllerl
le ._ .. nnıhalllr lıaberleri
ne ~ 111Pdcblı- büaıü be
Dh''l?Mjhe ve temime~
• mı fnembmf 

"Geql nem.ne kellmecBrf ,, de. 
Jip bana lnanmM lstanlyoraz. 
Bele Jlllll Şef'e imle edilen bir 
7ere cJüa ana bir kelime ba
JnnmaJı. BaJ.,....me: "Ged ye
Jf,. "'ged mahalll,, ve nihayet 
~· bosanık kplknet, de
meli. .• 

tar. Sarlyenhı kffkJUlııl ele ..... 
e.k hlktmettn t.eıııııldm :hulıtddan
- derimi betJeneMlr. Ba. hlJdi. 
met ~ ettikten 80lll'& lsUkı
We alt do8tJuldar ve ltfJfakkr 
~- Ba. harp zamuİ 
... laJalMr edecek m1R'Mbt ted
birler tlseıfnde m'llt.ehabt temin 
olUDalılllr. Vlehyıdn aeytrel kalma. 
111 Sarlyelllertıı hllrrtye& ve ~ 
lillerlnilen mahram k*"hn ~ 
llir ..., tAllldl ........... 
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Bir müddet evvel bir milyon 
liraya :yakın servetinin yüzde 
7~. ini UnWeraiteye teı1rec1en göz 
müte1ıaasmr Porefeeör Doktor 
Ziya Gün. dün gece saat yirmi 
dörde bee kala tedavi edilmekte • 
buhmclaiiı Cerrahpap. hastane. 
sinde hayata cöderini tur. yummuş. 

...... doktor prof.Or Zlıa Gtba • ÇERÇEVE 

Profeaör Ziya Gün şeker has. 
tabğmdan muztarip bulunmak • . 
taydı. 

. ~ni~ite Rektörlüğll, serve.. 
tinı Ünmniteye terketmek 8IL 
retile ilme kaleı bbWt hmmet 
'V'e sevgisini ~-- olan ' fı •. ..._.._.u&'9 Pro. 
eeor Ziya Gün için IJüyUk bir 
~~programı ha -

Merhumun cenazesi yarm. 11&. 
at 11,30 da Cerrahpa!J& hastane. 

<Devamı ' tlDCtide) 

ALMAN 
TEBLl~I 

---<>---

Alman 
orduları 

Staıın nattı 

ötesinde 

ileri hareketlerine 
devam , ediyorlar 

---0---

Sovyetler 
bütün ihtiyat

larını öne 
sürdüler 

Moskova 
tahliye 

edilmiyor 
----0---

lıgal albna geçen 
yerlerdeki halle 

Almanlar çekilirken 
çullanacaklar 

(Yamu t tbMMe1. 

M oskovadaki mi/ı- ·DOşmanllk Felsefesi 
verse/aretlıegetle
ri Ankara yolunda 

MUJetler arumc1a blWln bir ta,. 
rth seyrine lıalb olarak maya tut. 
mat d••" bderlerbd ~ 
su'I tedbir dejlttlrtımez. 

Bu milletler arumda (dli§man) 
ıneır:ı.111••• mücerret ifadesi, an. 
CÜ ölılr ml)letbl mtiphhu ismin. 
deld ke8ktn deWet Myesinde 
caa)udınlabllir. Bu milletlerden 
herhlrl (dtlpnan) mefhumunu, an
eıak öbör milletin ismi söylendiği 
aman, eHe tutulur ve gözle görü
lür bir halde kavramış olur. Katti. 
ba milletlerden birine Uçtincü bir 
millet tA&rrUz etee bile, taarruz 
edene tam bir dti"'18D çehl'fJ8i ve
rehllmek için: 

2 72 kişilik bir kafile halinde Karsa 
gelen misafirler vali tarafından 

karşılandı ve Ankaraya uğurlandılar 
Kara, U (A..A.) - Sovyet Rusya 

De h&U harpte 1ıuhmaıı devletler bQ. 
yWt elçDlkler heyetleri Te bu meml• 
ketler tebaalarmdan 2'12 lı:lffllk bir 
k&tae enelld gQıı aaa.t birde KIZIJcak 
hudut iatuyonwıdan ~ toprak
l&rm& geçmi§lerdlr. 

Ba§l&nDda Almanyanm Koakova 
bOyllk etçlal Chuleııbourg>wı bulundu. 
ıu bu katlle de 287 Alnıan, 17 Romen, 
ıs Macar ve & Slovaktan milrekkep 
1'11l1JıııDakta. 

Heyet Kwlcak f8tuyonUDda. bari. 
c1ye vekAleU mUmemW ve Kara em
niyet direktörtl tarafmd&D karp1&ıı. 
JDJf ve lıttuyond& kısa bir tev,.kkuf. 
tan 80Dl'& blrbirln1 takiben hareket 
eden trenlerle Kars'a gelmlflerdfr. 

Buraya muvaaalatlarmda kafUe a
rumda bulunan btıynk ve orta elçiler 
~ vali ve mevki komutam 
tlntmdan~. 

Vali kafile re1s1 aıtatlle AJmaD bQ. 
yWc elçlal Fon CbuJenzoarc'a beyanı 
hopmedl eylemli ve bOyl1k elçi bU. 
maka.bele kendlJerlne ka1'§1 g&rterD.-

<Devmm t tlllcMe) 

- Bize faanuz eden (x. .... ) 
diri 

Glbllerden, çok defa öbür düt. 
mamn adı blldiıtılr; saf ve ma. 

• MIDl halk kütleleri böylece tah-

Em ı r Abdullah· lan~ UMlllda dUtmaahk, 

Ar 1 • · b" 1 lllMlece mac1de ve ruh rekabetbıap genç ermı ır eşme- den doiar. Madde rebbetlnl, eoğ-

y8 davet etti rafya )'Ümlıldan, yalıut ayni lsd-
kamet tiw'iodıe emel ve ntlfm 

Bağfla,t. 16 ( A.A.) - Emir çarpıpnalan meydana g'-tirdl~ ,gt. 
Abdüliİ&h radyoda bir nutuk bl, ruh rebhetlerlnl de ayal ..._ 
söyliyerek Irak ve bütün A.rab de lbdw hM'eilfll ..._ ~ 
dünya&I ~iğini birlefl?leie da ve ft'8Dce thıml ..._...... 1.n 
vet etmiştir. at.etler. 

Emir, hükUmetin Irak men • Her hAdisenln Jrolrl ruhta ohta.o 
faatlerinin ve MtikJfilinin korim- la loln, artık lld dlpnM mUlet • 
maaı hususunda uyanık bıbma - IUIDda blltibı ..._, d&J111, ,.... 
.ımı ~. Jll, dlt8Bll ~ iMr millet 

Necip Fazıl KısakUrak 
lıeflabma birer nefret ve lltDlnla 
unsura olarak heykeJJetlr. AıUk 
iki mlQet arumda ~ .,.... 
den, §ive eduma ve hayat 1111-
banclan, m1Ul§er'et tarzım ı.aar 
her &ey, menfi ceplaedell ..... 
re)eftlrllmlt birer w &Mlll)ecl. 
n1 alır. Artık diişmennnnden lılr 
örnek ferde alt bir giyim, iDi*, 
~ tarama, bıyık J,anna, ..... 
ma ve oturup kalkına --~ 
bile, rulıaııraıadMI nefret w l8taı. 
rah katpana yol ~ lılrer ..... 
tar UDSlll' olur. 

Her mJ11etin, hUIRlllyle 11er lııl
yilk mllleUn böyle Jılrer ........ 
vardır. Ve banlar __....,.., dlıt
muhk, biltttn bir tarih l8J'ıfme 
tı.ğlı .,_ maya tafm1ıll lılr .... 
der hiikmtl temsD ettllt lda. -
deiflUnneie çare ,..ırt.ar. 

llatt& ftbtmee ha ı.- kild8 
dilflmnlddan deilftfrmek, ,,.... 
pdmak, gidermek JlfJllıle, ....... 
heıllemek, sa)Nnelr, 1arh w tan. 
..... etmek cJoiraclar. Zira .__ 
....... oldaia gllıl mDleüerie ele 
t.ekevvtbl JaaınJeıdnln b8J1k oew
herl 8llr, nebdar J&l'&tlm ve el
dımıoıi bir neımeywe, ona tlladl 
ıiıiİdi .... nefret de o ...... ~ 
tlıW ~ ihya eaw. .. 

tailmlar ve nıDletW .....a. 
atk ve dcıetlak nebdar mnbcJde8-
ee, nefret ve dlpmnlık cJa 0 D
clar mvbddee ve fa,.ı.ı.tır • 
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Sulara gömülmüyordıı.lakin çalkanıp durmaktan 
sersem oluyordu. Sn·.sıl~sam olmuştu ve rutubet 
iliklerine işliyordu. Kayı ğm içi de su doluyordu. 

-9-

KOHSAN l ( ,. 'I. .. 
Nal seslennl ve l!Jpnhilt>rin ba.. 

ğın§l:ırını duyanlar dışarı fırla • 
mışlardı; §imdi kliıbelerin onündc 
ve eah.ilde, birikenler vnrdı Meh
met ağa onlnrn da b

1

ağı~yordu. 
Herhalde kayığa binerek dC'llkan
lınm ark ındnn gilmeleıini, onu 
yakalayıp getirmelerini istı.) or • 
du. F'a.kat denizl' o kadar alışkın 
ohnalanna ve Cin Alinin kayığm
dan da.ha bil) ilkleri de bulunmnsı. 
mı. mğmen hfo kimse bu emri ye. 
ı-ine getirmek cesaretıni göstere. 
miyordu. 

Soldaki koyun dip tarafında ve 
~ln wmcular köyü vardı, 

i orada da halkın ço <u uyan· 
nuş. hlı.diseyi seyrcdıyorlardr. 

Sipahilerden bir kTSmmın, belki 
de Halil ağanın o tarafa gittikleıi 
:ni gördü, Mumeuiar balkı arasın .. 
dnn ibi:Maç c UT ndnm çıkabildi; 

gemi. denecek kadar büyük bir 
t.dme iginde snhllden ayrıldılar; 
~ üç dort yüz kulaç açrl 
DUŞiardı iki <lalgalnr ıı.rnsında lcay. 
balomğa, hazan kayığın direği uf. 
ka muvazi ol cak derecede eğil _ 
mğe ıba.51 dı. 

Sahilden ka,)ığa bmip de ayni -
dlğı ve çalJuuunaa başladığı uıman 
Oi:n Ali: 

- Ah şu fırtına olmasnydı ! 
Demışti. Fakat. im.dl fırt.ınanm 

kendisi :için ne biiyilk bir rumet ve 
~ efik olduğtıu bütün kuvvcti

le mıhy<>nlu; uslu hır denizde 

Mehmet ağa ile arko.daılları ve 
k.ayıkçılnr mutlnkn ona yetisirler, 
tutarlardı. 

Birkaç saat sonrtı. ııhil görün -
mez olmuştu, tepeler ve daglar, 
yağan yağmurun ardında fırtına _ 
nm enginden getirip kıyılara yığ. 
dığı kara bulutları o.ndıı ıyordu. 

Alı kayıkta mümkün olduğu 

kadar uzun oturu)ot'du. Dalgalar 
onu lbecı altı arşın havaya fırlnll. 
sor, sonra be:ş altı arşın a ağı atı_ 
yol'du. Z man oluyordu ki enginde 

adalan ve arkada Anadolu dağla
rmı goril.)ordu; lakin gene zaman 
oluyordu ki etrafını saran fki ta • 
raftan 1opelerl birle§Crek onu gö

mecek sanılan köpüklti sularda.n 
başka blr şey görünmilyordu. 

Sulara gömillmUyol'du, lftkin çal 
kanıp durmaktan semcın oluyor _ 

du. SJ?Wflam olmustu ve rlltubet 
iliklerine ıı liyordu. Kayığın içi 

de su dolu)ordu. Ali evveUi bu su.. 
lan ıı.vuçlariyJe boşaltmağa çalış. 

tı; eonra baş altında bir urganla 
omurgaya bağlanmış olaıı tahta • 
dan bilyUcek blr çanak buldu; onu 
kuilandı. Ka)'Jğa istediği istika -
meU vermeğe ul;rraşmadıft ve za. 
ten bunu yapmak elinden gelme • 
diğl için nereye siırilklenlrse ora. 

ya gic:Uyol"du, bu hal tehlikeyi de 
ıızalLtyol"du, c;ünkU denfJ: uysal a.. 
damlara karşı daha iıtMflıdırl 

Üşi.lmeğe başlamıştı. Karnı da 
acı:kmıştJ. Ancnk o zaman h ybc. 
sindeki yiyecekleri nlmadı:ğun hn. 
tırladı, UıUldU. 

Acaba bu fırtma ne kadar sU
rncekU ! Kend 1 nereye kadar 
sürüklenecc>kti? Anadolu dağla • 
rındıı.n uUl.kls tığını gördükçe o -
ra}11 tekrar kııvu mnk llıtlınıılini 

diişUncrt'k ıstırap QC'kiyordu. Fa • 
kat uzaklaşmayıp da yaklaşsa ve 
yeniden ora}a çtksa ne yap:ıcak 
tI? At .)oktu, yiyecek yoktu, her. 

halde Mehmet ağa bUtUn civar 
köylere ve sahillere haberler gön. 
dermiş, belki g5zci.ıler koymuştu. 

Karaya Cikmak yakalanmak de -
melkti. 

Eı:ıgbtdcld adalar daha belli ola
rak gtirlinmeğo başlıyordu. Onlar
dan bhine çıkma.ktan başka çare 
~emiyordu: bu dalga.lal' amam • 
da. ölecek de•-;.,ldi ya •. Adalar hal. 

lımmı Tlltttle.rc !k~ Jyi davran • 
ımd*1e.... ftndisine esir mua • 
llll!lı!tai~ıc.ıa- ...,..... 

Bunun için her eşyi gtzlemesı Ui.
:ı:ımdı. Jcnıı cd rse kcndısinı hru. 
tı)an dı)e Lnnrtncaktı. Güzel rum
ca konuşu}oıdu. Ve ınm Cıdetle • 
rini bflıyordu. İsminin do meselA 
Metf os Mavromak olduğunu 

so,>lerdi. Bir taraftan kayığa do
4 

lan suları boşaUınn a. muvnzeııe
ısinı kn.)'bet.meml'ğ çabalı.)or, bir 
taraftan da bir adaya çı:ktıgı z. • 
man kendisine neler Mrulacağını 

tahmin ederek cevaplarını hazır -
hyordu. 

Ii'ırtJna nk ama doğru gün do • 
ğu~undnn kf>. lşlemc>.) p cıundli. 

lınin sn1.mcnki eli inler ttok • 
rar tf.'kraı ıslanmı:ştı, litri.)ordu .. 

A-.lık bUt•uı şıddetı;k· l>cndi:ıı 

gos:.aıyordu; ~usuzluk cı ha ınıi•. 
lı:r••.J. Böyle "'>nsuz sula. O~dsında 
ı.usuzıuk !ı nn k ne -n :p t~~eıli 

ııi.ı. t<ayığıo ı indeki ısU'i ::ı bıı .. A7 

ıçm•Jk ıstedi u t•n derı..ı: U) uncııın 

foı K'>IZl.lı; o,;?ı.'1 !ıavn>a açtı, !"ıa.ı:ı 
yağr.ıuı tan~ ru dilını:ı uıı:l.Jl"' 
di19tıyordu, .... ,,m fııy.Iaııı )OK 

Zaıcn artık y. gnıur ga)et ıu..:e .'a 
ğıy,n'Clu. 

Karanlık bastı, Ali snndaluı o. 

turağına ynpı mı.ş olduğu hnldc 

başını ellcrlnın ü tUn koyu~ or, 
kalclırumıyord u. 

Gece ve fırtına biltun deh etilf' 
hüküm siırliyordu: açıkta ve ta u
zakta hazan bır iki ışık gdrebili_ 
yordu. Bir aralık )ağmur dindi vP 

fırtma yavasla.magn bnı;ladı. Ka -

vık şirndı yavaş yavaş sallandı~ı 

ıçin onun uykuya karşı olan mıı
kavcmctinl büsbUliln krm11 tı. u. 
yuyn kaldı. N"den sonra kafası 

scı-t. bir y rpar u a.adı.-f 

tmarıın yeniden hızlandığını gdr • 
dü, hem bu sefer daha n;gındı. 
Sabah oklııgu zaman sağda, sol • 
da, deride ve arkada birlnkı.n sa • 
hıller ve d 0 lar vardı. Yoks-ı ge. 
risin gfri~e Mendel)a körfezine 

mı atılmıştı' Fakat bu daclar, ve 
bu sahiller Anadolunun değildi, 

çünkü çıplnktı, koyallklı, dik ve 
korkunçtu. Sa)ısı~, esrarlı girinti 
ve ç1kmtılar daha dch~et veriyor
du. Körfezlerde ve koylarda kü • 
çuk adalar, dalgalnıın vakit vakit 
öı1.ilp açtığı kayalıklor göz" çar • 
pıyonlu. 

Av bekliyen bir canavar şeklin.. 
dekı Silyomadf adasını solda bı • 
raktı: Arki adnsı:run cenubu, önUn. 

deki birkaç ufak balığı yutmak L 
çin ağzım açan canavarı andırıyor 
du ; t ·ı karşıda Pa lmos adasının 

Keranos bumu da çPnelcrini var 
kuvvetiyle avırarak Sihyomedi 
ndMmn adet! havlıyordu. Kör'fez
dr küçük adalar ve kayalıklar var 
dı; dip tarafla, adanın orta ye • 
rindcki daracık berzaha yakın bir 
noktada da bir kıı.lc ylikaellyordu. 

Adanın her tarafı kayalıktı, 

sarp ve korkunçtu: hiçbir y~şillik 
yoktu; sahlllcrlndeki sivri kaya -

lar bumya gemilPrin yanıı.şmnla -

nnn imkan vermiyordu. .ı: tarhlar 
cı"ltklor atarak uçuşuyorlardı. 

(Devamı var) 

Yeııi Sabah 
Hllscyfn Cahlt Yalçın, "lngtıiz -

Ruıı ıınlnşmn ı hnltkında rnUtnlealar .. 
başlıklı makalesinde, bu mevzu etra
fında Taymla gazeteıılnln, nntaşma.. 

nm bir ittifak mnruısırw geldiği, Rne
ynnm iştiraki olma6ıkça. ş:ırkl ve ce. 
nubu şark! .Avrupa mellelelcrlnln haJ. 
llndc uıtıkrar teıuln edllcmlyeceğl 

hakkındakı mUtaıcasılc Mnnçeııter 

Gardiyun gıı.zetesinln bu anlB§IllfUUll 
asıl manaalle bir ittifak muabedem 
olmadığı yalundakl kan&atltıi kayde. 
derek dıyor k1: 

"Rl:ı: Clnha ziyade MıılJf,.le!lt .. r Gar
diyaııın mUtnlcasnıı kabUle nM'!ylecli

>O"ız.. hıgiltere ile Kwlya araemda 
aııııl manaı!!ilfl bir ittifak ~ 
me8I akdedllmeml'"r. lkl ınıımlektıt 
anı!illlda yapılan anlaşnı:ı alf'ırtlak 

Alma•va d~vtf'tl al('yhlndl' bili' detlL 
dtr. Bu döfrodan doğnı) a Bitlerle 

- ...Ulk del mDcadele etn>ek ~ 
.,.._ "'91m.ış hılr _.........,.... Ve. 

Bin mahküm 
bir çıftlikte 

çahştırllacak 
Ankarad!ln bıldirildiğine göre, 

Ziraat Vckfilctı ile Adliye veka
leti ara ında Mu~rlanm takriben 
400 bin dönümlü Dalaman çiftli. 
ğinde hin kadar mahkOmun ça. 
lıştırılması hakkında.ki tetkikler 
bitmek üzeredir. 

nu mahkumların çiftlikte hu
~uı;t pavyonları olacak. yemek, 
gi~mek gibı ihtıyac;ları Ziraat 
Vekaleti tarafından temin edile. 
cek. alacakları bir miktar yev • 
miyeden bu maarafüırı c;tkanl -
drktan sonra geriye kalan para, 
mahkumlar namına bankaya ya. 
tırılac. ktır. 

Yeni Fransız 
büyük elçisi 

Tahrandan Ankara ya 
geliyor 

Erzuruirı. 15 (A.A.) - Fran. 
sanın Tahran büyük elçiliğinden 
A n k n r a"' bUyUk elc;iliğine 
tayin edilmiş olan Helleu dört 
.kişilik mai}"1tile dun buraya gel. 
mişlir. Fransız bUvük f'lc;lsi An. 
karaya gitmek iizcre "Utn~ g-iintı 
şehrimizd"n ayrılcuktır. 

Yapağı ihtikarı 
Üç tacır dün tevkif edıldı 

Galat.ada Ömerabit hanında 16 
numaı ada yn pağı ticareti ile 
mcsgul Ths'in • nrıbekir, ıle kar. 
deşi Zekı Sarıbekir ve ortağı 
Yorgi Kabasnkal. Balatta Sami 
Ozan adında birisine, 81 kuruş. 
tan şatnıaları lfızrmgelcn 20 ton 
~ apağıyı 97 ,5 kuru tan satmışlar 

r, Sl,lçlular1 fi) at miirakabc 
te.<>kllatı tara.tından yakaınnaraK 
milddciumumfliğc verilmişlerdir. 
· Zeki ve Ihsan Sarıbekfr kar. 
dcşlct le ortak1an Yorgi Ka:ba . 
saknl, dün ge<; vakıt adliyeye 
sevkedilerek ikinci asliye ce7.a 
mnhkem.!ince tevkif edilmişler. 
dir. Muhakemeye. bugiın saat 14 
de devam edilecektir. 

Arpa ihracına 
müsaade 

edilmiyecek 
Ellerinde arpa bulu
nanlar buiıu ofise 

ıatabilirler 
Aıakanı, 15 (A.A.) - Ticaret VckL 

letin<'lcn blldirUml§Ur: 
1940 senesi mahsulUnden olduğu ve 

uzun müddet beklemeye tahammOJU 
olmadrğl b<!yanUe ellerinde bulunan 
arp3lann ihracına müsaade edilmeat 
lçln Vekftlctc bazı mllrııcantıar vaki 

olnuıktodır. 

G~n sene ınah uıu dahi olsa, el 
l{onma mıntaknlnrı d:ıhll V<? haricinde 
tıuluı.ı.an tru nevi arpaların da ihracı 
lı,;!n lls.<:uıs vcrilnıcmesl telmrrUr et. 
mlşlir. Toprak mahsulleri octııl bUkO. 
nıct~c tesblt edllmlş otan Ctyatlar ü

zerinden bu arpal:ırt mUbuynn edecek
tir. Bııınenıııoyh nllkadarla rın ihraç 
talebi ile vckfUete mUmcaat etıneme
lerl ve mallarını Toprak mahsulleri 
of !Olnr arzeylemeterl blldlrUlr. 

lm11ıı) ada NMyoııal .. Sosya• 
litın iktltJar rııe\·kiinden dli se dP ~·ı·~ 

rbw farı11.a hlı· koınllnl!lt hllkiımet 

gelse bugunltti tngllb: - llıııı anııt~· 

rnnı>ı de,·aııı cdt•bllır ıııl •: Kııınlııılı;t 

Rnliya elelf' \ererek yahudl ııloktokrat 
tn~ll:ılorln kükOnli kaı.ımağn çalışır .. 
tar. Almanyada Na&yonal • :;otıyıılizm 
rejimi CIU,Op th~ ~ e-rfne 4r.mokratf1< Ye 

parlaman ter bl r rejim r,lı.r A lmaıı
ya il<' lı._,tlt('n•ııln hlrlt"'l'rek Hııııya. 

dak1 konıünlz.ın rejimini fftf!flye et. 
ıa:ldeiı kl!ndllerlnl metıedcbllmel4'11 

~k utclor ııannederlm. Bir mJat. 
11111 11blhll, ikisi oı1Nll bfr bal ~re81 

bularak rnilletlf'r nrası mUnlM!ebctleri 

eıtklıd gtbl pamuk lptlflııro hatrtama 
&iya8etl Artık katlycn lınl<AnslT. hale 
geJnılıtth. 1914. 18 lııKMDddd tftiıflıl< 
!letAlmU.,rin """ te :1 l:M il • -.. 

Tencere yüzünden 
ağır bir yaralama 

Tencere kalaylandıktan sonra 
tanıyamadılar ve birbirlerine girdiler 

Dun Şişlide fındık kabuğunu 
doldurmayan bir mesele yUwn • 
den bir yaralama vakası olmufi, 
bir genç ağır surette yaralanmış 
tır. Vaka ş(lyle ccıeyan etmi tir: 

Şişlide Halil ŞUkrii sokağ"ında 
S numaradıı oturan Rasim oğlu 
Safa ile aynı yerde oturan Halil 
oğlu Mehmet dUn kalaycıdan 

Türk musiki 
üstadlarının eserleri 

Konservatuar bir seri 
konser tertip ediyor 
İstanbul Konservatuvarı, Türk 

musikbi üstatlarının eserlerini 
calmak üzere eylul blŞmdan iti. 
baren bir seri kon.ser terliJı et _ 
miştir. Konserlerin programını 
belediye reis muavininin ba.şkan. 
lığmdaki heyet hnzırlıyncakl ır. 
!\laamnfih ılk olarak 1 Iamami 
Zade İsmail Dede. daha sonrn 
Abdülkadir Meraki Itri, Sadul. 
!ah ~ğa ve Zekai Dedenin eser
lerinin konser prognımına kona. 
cağı anlnşılmaktadır. 

H~liç vapurları 
Bu sabahtan itibaren 
Denizyo . ları ı dardsine 

geçtı 
1.Jıft~I~ 1~~·-·f'lo- ..ı.t1.. - "•"'\ - ..:1 ,. 

itibaren Denizyolları İdaresine 
dcvredilmtştir. Vapurlar bu sa. 1 
bahtan itibaren Denizyollan 1da 
resi tarafından işlctilmekte<lır. 

Belediye, şirketi aldıktan son. 
ra muvakkat bır idare kurmus. 
tu. Gerek bu idarenin gerek Rir
ketın hesaplarının tasfi) esi için 
bir komisyon kurulmuştur. Mcc. 
lis tarafından bu hususta kabul 

dilen kanun mucibince. beledi • 
} enin koyduğu 128 bin lirahk 
haciz fekkedilmiş ve idare r.orc:
suz olarak Denizyollarma veril. 
rniş bulunmaktadır. 

1 
Piyango bu ay Taksim 
meydanında çekilecek 

\ 
Pıyango hasılatı her ay bir 

miktar artmaktadır. 
Milli Piyango !darcsı lstanbul 

halkının piyangoya karşı gös
terdiği rağbet ve alfil<ıı.yı gözö _ 
nüne alarak yeni tertip pliının 
birinci çekilişini 7 ağustosta 
Tnksitn m~ydanındn yapmağa 
karar vermıştir. 

Liae ve orta ikmal 
kursları 

Lise, orta ve ilk mckleplerde 
ikmale kalan talebeyi hazırla • 
mak Uz.ere ikmal kursları ac;ıla . 
cağı yazılmıştı. İlk mekteplere 
ait olan kurslar. dünden itibarC'n 
faaliyete başlrunışlnrdır. Orta 1 
mekteu ve lise talebelerinin ik -
mal kurslnrı da bugiln açılacak
tır. 

etUğl iktisadi, slya...,i ve ııo yal rorluk 
lantan ve rımallklardan henüz kurtul. 
rn:ımıı:ı oldıı!{ıımuıı bir sırıwh• bu harp 
patlal< n•rdi. Şlmdi~·c kadar yapılan 
rnasru! z.ıııııııoclerim ki ıııııuıni hurııtı·kl 
mıı .. rulları g•~· Dalın mı kndar da 
insan glllt."'Cektlr! lktlsadi hayatın 

normal şekli alması l8e bUtUn bütllıı 

lmki.nst'L hn.h" gf'ıecektir. Bliyll• bir 
kasırgadan sunra bu bescrtyct emlıı 

ve mU!ltakıır bir h<•l ııelınllf•I hıılata 

la\'U mauıa dlloyaııın her tarafındft 

kıyfım(,-t kopar: lhtılAllcr, IB~a.nlar mi' 
cteolyetten kalacak son fjuleyl de sller 
silpürür. Jıuıanlar artık harplc-rt dofu
nıo çdgınJıklsra. cşklyalıklara taham
ınill etıntyooeklerdlr. 811 harbin sonun
da b6ttin clün~·ııyn ~il bir tasfl~ e 
lhtm&r Ye bo t-ftye btagijnkl.i .&w. 
t9l ..._, ..... ıutıc!IM"6t dıe IAt.ıın-lt'r 

gelen bir tencerenin hangisine. 
ait olduğu yolunda bir mimaka. 
şaya giri~mişlerdir. Münaka~n 
gittikc;e şiddetJcnmi., ve nihayet 
kavgaya inkılap etmiştir. Kavgn 
sırasında çok sinirlenen Saln, 
hemen mutfağa koşmuş ve eline 
geçirdiğ'i ekmek bıc;nğı ile Meh . 
medin üzcı ine atılarak kolunu 
yaralamı tır. 

Bukadarla hırsını te kin ede. 
miyen Safa bu sefer de Mehme
di yere yatırarak bıçağı rnuhte . 
lif yerlerine rastg-cle saplamağa 
başlamıştır. Nihny,!t komşula . 
.tın yetişmesilc !\tehmct kurta. 
rılmış ve Safa yakalanmıştır. 

Mehmet ağır rarnh olarak 
Beyoğlu hastanesine kaldınlmıı; 
yakalanan ~afa hakkında taki . 
bata girişilmiştir. 

Adliye Vekilinin 
tetkikleri 

Bir kısım mahkiımlar 
İmralıya nakillerini 

istediler 
Birkaç giindenberi !}ehrimizdC' 

bulunan Adliye Vekili Hasan 
Menemeııcıoğlu dün Kadıköy ve 
Üsküdnr adliye binalan ile üs. 
ktidar ceı.aevini gezmiştir. 

Vekil, He konuşmak fırsatını 
elde eden mahkumlardan birçoğu 
lmralı, i'..ongullnk ve füırabü!< 
cezaevine nakilleıini istem~ler _ 
diı. Vıekil de, ""sküdar miiddciu. 
""""""Cli_;;..inn hı. ı...-ı.ı.,. ],~~~ 
oları mahkumların dıh~merınm 
yerine getirilmesini emretmi§tir. 

Denizyolları 
memurları 

Yeni nizamname bugün 
meriyctle gırdi 

Ankaradan b:ldirildiğinc göre. 
Devlet Denizyolları lşletmc U. 
mum Müdürlüğü memurlannm 
tayın, tebdil. terfi, tecziye usul
lerile bunlara verilecek harcirah, 
tazminat ve tahsisatlar hakkın • 
daki nizamname bııglindcn itiba. 
ren meriyele ginnış bulunmuk • 
tadır. 

Devlet Denizyolları işletme 
L' mum !\lüdürlüğü memurları -
nın tayin. tebdil. terfi ve tecz! . 
yelerilc harcirah. fazla mec:ai, 
ikramive. vekalet tahsisatı, has. 
talık \·e kazada ve askerlik hiz. 
meli için a}Tılı~ta, mezuniyette 
ve kadro ten.sikatında memurin . 
ra ve vefat halinde varislerine 
vcıilecek ücr~t ve tazminatla, 
memur ve amele hizmet evleri, 
temsil. çamaşır. u t.ahsısatı ve 
diğer munzam tahsisat bu nizam 
name hükümlerine tabi olacıık • 
tır. 

Havn(ilıı llalkcvindcn: 
1 - Dördiincü meydan temsi· 

li 19-7-941 cumnrtesi günU 
saat lS.30 da Tepeba.şı Çöcuk 
bahçesinde verilecektir. 

2 - Temsil parasızdır. 

dn, 1t1ümkfüı gör5C1P.r de gömlCSeler 
•le behemehal rnkua geleccktır. Umu• 
ıni tasflyecleıı kaçanla.rt. lklı.l ortnsı 

bir 'Ulh yapmak ı"tlyenlerl milletler 
yerlerinden 11taaaklar wı artrk kati 
bir netl~ye varıu·aklardır. Bu netko 
ister herke. .. i<:ln nıiiııavi bir hiirrlyt>t. 
l!ltlklüJ Vfl ulh olsun, IAler hnkes itin 
ıııüııavl bir eeareı ooun. Fakat bu 
umumi esaret de 1'00"' oibantUmul 
bir sulh demek olllcaktır: HUrrlyet ı. 
çlnde ııulll yahut t'l88ttt lçfndo ııulh. 

l o bu harbin ferdaAmda varacatı.. 
nuz merhale. Bqka herbaa~ hlr "• 
1•11 muvakkat \"e aWAtlcı bir diploma. 
si O)'UDUDdM lbarM k&laellktır. 

Bu difünoe &anmam serpUfl d)'a 
ııtt.ncıa mötalea edtUnıe ınıırm .... Bwı 
11nlatmMmm ~ Mkerl mahl
\'ette muvakkat ye yalnııı: bir mMfJie. 
; e yani nazlllğl yıkmata mllnhMır 
bir prograoıd.an hlMjkA bir ıteY ol&ım. 
Y\~aıa- tııMmıedlltıwtl ,..,........,. 

16 TEMMUZ - l!l4!,_. 

Çekmece banlıyosunda 

Bu temi 40 dakika 
daha geç 

kaldıramaz mıyız? 
Gt>çt•n haft ıuhınht•ri \ ' eliefenıti• 

de at l·arıslan ba<Ciam~ hulaıtll' 
yor. H~lkrmıxın ~ anşlanı ı;:öc;tcr 
di~ aliıka maliını. An<'ak ;\arı"ısr• 
rlan -.onr:ı -.eh re bir havli "f'f" ıfoıt" . ... . ,, 
mı>k kap etmekte , ... hu tfa h:tk 
<1ika)·etıeri mu<'iıı olm:ılifarlır. 1·ıı· 
rı-.ıu 18.30 d:ı bhm~;tedir. Fal.1J1 

yarı..lanlan sonra halkı ŞC!hre ııR); 
lı>dc<'ek t r<•n 18. 20 de 'ani ,·arı' 
lıitıneden ~eı;Uği iı•in, hİçbJr ,-., d• 
temin etmemektedir. J>enıirvoJltır1 
iılıırl".,inin tarife.,inde utnk bir ıl ı'• 
ğisil<lik )'!lJl:ırıık yarı-.lnr içlıı tııh• 
i,. f'rlilen 18.20 trenini 18.r>O Y' 

hut 1f) ";!eklinde dcği,.flrnıe'!ll htf' 

haMe çok faydalı ola<'a.khr. 
J>f'!' lı>t rleminolları idarc-!ilfn111 

en o ağı :>-'> hin. fc;tn.nbullunun btl 
dil~ğini Yf•rint• ~eUrttPi;lni talı" 
min edf"rİL. 

Teneke mahalleleri 
istimla edilecek 
B~lediyc emlak müdür!Uğ\İ· 

A vrup:ı tren güzeı·gah ında ki tC· 
ııeke mahallelerinin i timlak bil· 
zırlıklaıına ba~lamıt-ıtır. 1. tim • 
lıik edilecek yerler Ahırkauı ile 
dcıniryolu aracımda bulunan te· 
neh.! evler \"e ars:ılardır. 

ı\rsaların FJmlaki ::\TilliyeYt 
a it olduğu anlaşılmış ve iki id~· 
re aı asında tıema Iara ba.şlamnııs 
tır. Bu iş için belediyece 20 birı 
lira ayrılmıştır. 

Burası yeşil saha yamlacaktrr 
Planı da Pro,t tarafından hazır· 
lanmağa başlanımştır. 

Cevat Açıkahn 
geliyor 

H~rlin, lô ( \.A.J - Cevat Ac;ıl\11' 

ıtn dün Berllndcn Vıyanaya hım <et 
etmlJ ve garda Tilrkly,. bhyUk cıçısı 

slller! tarafından sel mlar.ımı11tır. 

Mektep kitapları ağuı • 
tos sonuna. yetiştirilecel< 
Ş0hrlmizde bulunan Maarif 

Vekili Ha..c;an Ali Yücel, düfl 
Devlet Basrmevinde meşgul ol · 
muştur. Alman tedbirlerdcrı 
mektep kitaplarının ağusto ı:o· 
nuna kadar yetiştirileceği anla • 
şıimaktadır. 

Ame.r.kada bir Ayan azası 
Bitarafhk kanununul1 

lağvını istiyor 
\'a~ingl•m, ı:> ( A.A. > - Sl' 

.,,amanlarda lyan meclisine mu 
kat l'cis seçilen ayandan Car' 
Glaııs gnzctecilcrP. beyanatta bulu 
narnk demiştir ki: 

Denizlerin serbeııtislni yeni<H'll 
tesis etnıek ve Hitlere kendisin • 
den korkmadığımızı göstermek iı:tıı 
bitaraflık kan4nu derhal IAğv" 
melidir. Bu kanunun lli.ğvlyle Ar" 
rlkan vapurlan 1nglıtereye işli\ 
bileceklerdir. F..sasen şimdiden ha.tr 
halindeyiz. Gönderdiğimiz harr 
malzemesinin lngiltereye varms • 
emı temin etmeliyiz. 

POL/S'te: 

Tramvaydan atle.rken 
ba§ını direğe çarptı 

Caddobostanında, plAj yolund• 
oturnn Necmi Halilin oğlu Nec 
meddin Demir, dün tramvay it-' 
tasyonunda araba. durmadan ati"' 
mak istemi.~. fakat başı yol ke~ 
rındaki clcktıik direğine isabet e .. 
dcrek yarala.nmııttı:r. Çocuk baY ' 
gm bir halde numune baatanesiı'' 
knldrnlmıştır. 

BIH AMELE NOHUT çu,·J\f.I 
ALTINDA KALDI 

Çubukluda belediye köşkUnd~Jd 
bir anbıwda çalışan İbrahim J>"f' 
gün atlında bir amele, dün arı<•· 
sında nohut yUklU bir çuvalla gi
derken biıxlenbire ayağı bUrJuı!JJ. 
n\k yere dü.şmUştUr. 

Hamal çuvalm altında k~· 
bel kemiği zedelenerek ilaô8 Y: 
gayrlmuktedir bir 1ıalde nUJllU11 

haııtnnesine .ka.ldınlmıitır. 
.ARHOŞLUKl.A ı·AR~~ 
Fatihte, Sar:rgilzelde, ~* 

dağı 22 nuıma.rada otlll'9D ~ 
Dernirtaf admda bhia1, dUn -~ .. 
yansı sarhoş lbir halde evine ~ 
ı1ten, bir aralı'k mu~eeinl ;f~ 
bN:lcrek yere düşmilştilr. ~ 
Demtrtaı;m hMı yanlnn!f. ,,. 
~. ~e Ulıdadll' 
tır, 
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1Napolyon Ve Maarife 
Gösterdiği Aliika 

Alman ~ Rus harbi mii.nascbeti
le bütün dünyada olduğu g.iıbi biz.. 
dr> de gazeteler sık sık Napolyoıı. 

Ülı 1 · dan ba.hsebneğe başladılar. Ben 
" ÇINDEN de bu frrsattan istifade ederek 

devrine h.8.kim olmuş, bir kıtayı r" mutlak bir surette idaresi altına 
1\ muharrı"rı·ne almış olan bu ölmez askerin maa. 

\ rif hayatına karsı gösterdiği ala • 
~uet t'tı kayı kısaca tebarüz ettireceğim. yok mu ( Napolyon ''granit kütle., üstün. 

dl'. ''toz, toprak arasında., bulu • 
an nan J."'ran.cıtz sosyetesini ıslah et-

: MUZAFFER ESEN mek. büyük ihtilalin doğurduğu 
~n 1) ıstırapları görmtiş ve bunlara kat-
L aı ik lanmış olan nesiller üzerinde hü. "'l~Jı, ' ada Bir, İl•I Sol<ta u. 
1• ı11 aıtırıda f k 1 kümranlığını kurmak istiyordu. 

o ı nı flr )azan 
~, l!ıııtı·fı·l,kir kall"ın dün ~·ok Fakat, bunun için de. onun orta. 
e.. 1111111.ıı, iııA 1 1 d d • Te ya attığı prensipleri tehlikesiz -,,,.,1 .~rııte ur 11. r. b. h I . " 
t ~t,. ~iis•·· ·ıe ltlba ka ıı· A e getırmek luzmıdı. ttfj ...,rı n r rıır-

lıı 11\ı muharrirlere raA-betıoizlll;;. Franıo;anm istikbali geniş ölçüdl' 
~ı ,,~harrirt, bu hulmıü miln"\• gençlığin alacağı tecrübeye bağlı 
~ı bir clıt11ınm ~ÜT kısı arasrnlfa ı bulunuyordu. Bu~unla be~ber N~ 

111 ""ketten ~·ıkıırıyor. Yiu polyon yahut haız oldugu resmı 
hır biı~ le hır lddlnyn temel im. srfatla birinci konsul ilk tedrisa-
,. ıtıt<>t olmadığını :r.ann ... der- tı fazla benimsememiflti; bu sah:i 
le 1~ ıı.ı d" lmhut t•<1ec.wktır. m. da yaprlacak masrnf onu çekin -
ı,4 lıı~ı k11nııat1 te'\llt eden bıı gen _y~pmıı:;t.ı. ?"akat _?rt8:. tedris.al 
ı, ~ka M(•bı·bler dı> olııın'-ı ı:ıat ıcm aynı lakaytlıgı gostermı -
~ 11! lıaı,ıkııt.Pn hu ı.t·ltt·hl• .. ılP yordu. bilakis bunun diğerinden, 
~~: vani _ilk tcdri.s~tt.an daha faydalı 
ttıu ~"l"rlıı ı-ataıoıtu. ~nz .. t~ • oldug"Una .kanı ı~ı·.. or~a sı_~U:ın 

ıt~ri,\at ilAııları , lrnıl ııt>n: ınemlcketın duşunccsıne hakım 
.. ~Pr k ıJ • hl olması itibarivle bilgili olmasını .... 1 arı:ıı!'Hll a ~ alnı:.r: r • . 

~l<lı·dı•bill\'or. sıı bıı'ı!P arzuluyordu. İşte bundan dola; 1 • 
ı-ı 

1 
ln fikrini kabul ed~·(•ğlı:. Fıı. dır kı biri.nci konsul 25 ı,ubat 
'ıı~. · . 1795 de Lnkanal taralmdan açılan 

t -:ıı:rlık oı.u, uc·ıınıııı mu. ' 
~'! ~iıbutım.ıııimııa~ ını ilN 11 f· merkezi mektepleri kap~Hı ve ?un 
11\ı "\'il hıı ııoktuda muharrir İtı· larm yerine yunanca hır kelıme 

1~ ıı1.,., 11 . olan ''lise., isimli 29 mektep aç. 
~ lnL - 1 d 

~ ı -·ın· 1 .• 1 . tırdı. Edebivat bu muessesc er e 
"' ı n~rt ıg mı:r insan- · .. 

~ ılok • mlihim bir ver tutuyordu. Yuksek 
1 v suıır okuyıw.ag-ı kitabı ·h••--- · kt 1 . gelince 

ııı 1ı tah· ve ı ...._.,, me. ep erme , 
~ ıı• telkin edcu mumta:ı N 1 bunla da ihmal .etme 

!ı\~~:nııa kıllan, rast geldiği kl• d'apoO yohnuk .. '· rı ltı tibbfye mek: 
"il ,,. . ı. n ...,._ ve a 

~ tıı11 •11·ma.)ullt·rhrn u~gun tehi a imasını emretti. Daha ön-
"ı-,, ıt~urrırı sı•\ Pn w tutan, _on ce kur~lmuş olan politeiknik oku -

'· li. o rnuhnrrlri Br'l\)an ın. lunu mlah ettirdi ve buna bir do 
~, t,.~llıııı,ı lıiı.dtı ııarıatkfll' mu. fı" ·· ı -.Al... '"-"'• ilav" ,.t 

lıı """ .... •lllkllll.il& ••• ı..~ - "'tdni"''ö; c .. .,,; e·~ -"' -
~ t k 1 • ı . ounra otn.,!P.CJl ... e m-.a M 

"'l<ı.1 • 1\ l'nıdt•ıı çıkıu:al• ikıncl nik sanatlara maıh."IUll mr mektep 
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~ ~·ıldan tuzla 7'.Uman gr~·-
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Q uçuncii romanr n••rcı.lı'? 

'}.. '~ takdirin balıseltlğl sı. 
~Ilı ... lın iu;crlııdmı 'ıllar g-rç. .. ,, ~ 

ııı· ~ \'il haklı hir şühn•t lrn-
ltı•ıı·r 'litq 1 inin .' t'llİ t•ı.crlcri ne 

~1-,, 11lılrında, ıw dı> l<iıttipham• 
hı lı "da ı;:-o riı lmedi. 
, , it tonıan yıııan çalt~kan 

t .... #llıl.a 
"-1, ilıı 11\1 cilt hiltfi~·r çıloırıın 

"- ~öllr ~ ılda bir -.tır nwamnası 
'· \ar mı" •· nı · ~t b lt\ııdan H' romancı, hikıi-

lt~ok ı• .. nlt>rh• oırn,·u<·ıınuıı 
tlvı · 

>lq lı:ın"den na .. ıl olur ılıı "- ayni telsiz postası ;;ne hemen 
~il 111 taıırr \'C alır. 

Hiçbir netice elde edilemedi. t. 
"in daha garip ciheti nerede? Var 
şovada büyük bir teliiş ve heye -
canla bu takipler ve artşrımalar 

yapılırk<'il Danzigde de Almanlar 
tarafından evvelce gizli gizli ha • 
zırlanmı§ olan S. S. hücum tabur 
lıırı hnrp başlar ba&la.maz Daıız.i -
gin ıçinde birçok resmi dairelere 
baskın yaptıkları sırada Dan.ziıgin 

S tı ~·aLanlar, ı;an.ıti hrr sa.. her muhabereyi kestikçe; genel 
~ ~ l t~~1 bir fağfur rıncun içe- kurmaylıgın tekrar değiştlrmi;ı o 

k kabllindf•n bir tııııt~71 ciuğu yeni şıfr<'yle de ayni mana .. 
~a, hiııbir mP .. gall' iı:ı>ri- tııı: ve kızdırıcı cümlcıyi almaktay. 
~1 hn~atıarında ufak bir dr. 
~ "•·- "ddettlklP.rl iı,:ln bir ÇP. ~...,, 1 - Yol açıtkn, ~·ol kapalıdır! .. 
~ r •ıdı• VP devamlı bir M>-
~•~ orıar. Yol açıktrr, yol kapalıdır! .. 
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...,"' ı~ 1 'l·acı nıhundaıı duyıuı lar 
·~ ~ ... :Yaı:ır, her mü kille giiğü~ 
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~illeri kalı ların 
Yüzde yetmişı 

qrbe · i gırme-

ı.,~ aleyhinde 
l'ot-Jc 
t~tes·Z5 ~A.A.) - Daily 
~il E.1• • .ı~evyork münte. 
J.~t anıt vınnonda biri .ıez. 
:"lrbe e~ Yaparak, AmcrL 
~n gırıne~i lehindemi, 
l~~u aleyhınde mi olduk. 
~? tııJttır. 
a llntehip vani 'üzdc 

man tarafından kullanrlma.smdaki 
fayda ne olahilirdi? 

Sııf muziplik mi'! 

Fakat A vrupada i!k defa. kop -
makta olan ve hiç etiphesiz son 
derece vahim bir vaziyet hasıl et. 
mis olan harp sırru!lmda böyla 
bir düşman muzipliğin.de ne gibi 
bir m.8.na olabilirdi? 

Diğer taraftan yapılan şey her;
lıangi bir şaıka veya eğlence ol • 
saydı bu saka ve eğlence için kos. 
koca Polonya erkanrharbiyesirun 
şüreleri ne diye kullanılaıbilsin? 

Erkil.nıharbiyedcn daha sifrc 
daire~inc yeni bir şifrenin tebliği 

aka.binde bu şifreleri çalan ve bu 
mfuıastz otomatik teleiz cihazına 

veren kimdi'? 

Bütün bu muam.malr VP- garip 

iliı• 
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Görü!Uyor ki Napolyon maarif 
işi ile yakından alakadar oluyor
du. Mekteplerin ve tedrisatm or • 
ganiıasyonu terbiye meselesinin 
halli için 10 Mayrs 1806 senesin. 
de neşrettiği bir kararname ile 
imparatorluk üniversitesi (univer
P.ite imperiale) adı ile bir hevet 
teşkil etti. Bu heyetin azalan ·mu 
vakka t ve hususi taahhüeler altı
ncı giriyorlardt. Bu UniversitP !\"-

poiycm.a. göre bir nevi "18.ik kor • 
porasyon,, du. Ve "yalnız ilim ve 
edebiyat.la meşgul olacak sivil bir 
meslek yaratmam lbrmdır,. di -
)'Qrdu ... 

Sonra ilave ediyordu: "Kurdu • 
gum Jo'ranııın: "U111Ve'Mlıtesmın 1dea-
1idiı-.,, 

* * * 
17 M.art 1808 de ve 5 ikincite:-;. 

rin 1811 de in~ eden kararna. 
meler 1806 kanunw1un noksan ka 
lan ııu.snnlarmı tamamladılar ve 

1'rı1&11ı 

Casus mektebı profesörlerinden 
fsveçli 

A. \1engham 

tedrisa.tın idaresini bir konsey ta
rafından yardım gören bir 7..atın 
tıhdeı;ine verdiler. Umumi mtifet -
tiı;ler mckteplcril tefti~ ,,.<li ·orlar 
dı. Fransada birGok akarl"miler a
çrlmıştı. Herbirinfo ba ında yine 
hususi biı~ konseyin yardımı ilP 
calı~n bir l'ektör bulunuyordu. 
Her akademi tki fakUlteden mü 
rekkepti, edebiyat ve fen fakü • 
teler.i. Bunlar da yüksek V'dri~ 
te~kil ediyorlardı. 

Muallim mektebine gelince. bu_ 
nun vazifesi 7,amammt1.da olduğu 
gibi öğretmen yetiştirmekten iba
retti. 

Üniversiteye dahil olanlar yal. 
nız bi?.za.t kendilerinin de azaRı 
bulundukları meclis tarafından u 
~aklaştırılabilirlerd.l. Daha sonra 
bu meclisin gayretini arttırmak 
maksadiyle 17 mart, 7 cylf:ıl ve 11 
hirincikil.nun 1808 sencısinde n(>ş • 
redilen kararnamelerle üniversi • 
teye 400.000 liralık bir tahsisat 
!:>ağlandı. 

* * * 
19 uncu a..cırm :$arlmanı olan 

N'apolyon yanında güzide ediple .. 
l'in bulunmasını seviyordu. ''Eğer 
zamanımda yaşamış olsaydı Korne 
\'i prens yapardım., diyordu. 

Bununla beraber zamanının en 
hüyük üstatları olan Chateaubri • 
and ile madam dö Satel hakkında 
oldukça. kuvvetli bir antipati be~~ 
!emesine bn duygu mani olamıyor_ 
du. 

Filhakika bunlardan birinciı:ıini 

k0ndine düşman yapmıştı. İkin
cisini de nefyettirmişti. 

Napolyon ilmi edebiyata tercih 
f'diyor ve alimlere on dörd.Uncü 
Luinjn şairlere karşı gösterdiğin. 
iien daha fazla. ehemmiyet veri -
yordu. Bundan dolayıdır ki devri
nin tanınmıı:ı 8.Iimlerinin bc:nıen 
hcn:um hej)M senatör olmuş.tardı. 
Baron unvanını almışlardr ve nak
di mükafatlarla taltif Pdilmüıler _ 
di. Napolyon artistlere de kıymet 
veriyordu. Resim David, Cerard, 
ilh ... gibi sanatkarların elinde in
kişaf ediyordu. 

Çt'vtren: 

B. D. 

• 79. 
bu muammanın aydınhmması et • 
rafmJa yapıl.an bütün te ·ebbill5 • 
ler boşa gitti. Sa't'fedılen gayret • 
lerden hiçbir netice çıkmadı. 

Bu garip hadisenin dehşeti an. 
cak Polonya süvarilerinin şarki 
Prusyaya olan ilk büyük taarru • 
zunda ·ınlaı-;ılabildi. 

Zira süvari kuvvotıerinin yıldı. 

nm süratiyle yaptrğı bu ani taaı-

ruzun akabinde Danzigiıı >ılmdi 

seyyar hale konrnuıs olan aynı teL 
siz istasyonu ayni dalga uzunlu • 
ğundan şu dehf)et vcırici telsizi al. 
dı: 

- Süvari krtaları Novgovi böl· 
gesinden geceleyin hareket etti • 
!er! 

Ayni telsiz suba), bu şifreyi, 

hayret ve dehşetle Polonya ge • 
nel kurmaylığına bildirdi. 

Varşova erkanıharbiyesi o va • 

kit kat'i surette müthiş bfr iha • 
net karşısında olduğuna tamamile 
kanaat getirdi. Fakat süvari kı 

talarma seri akın ve hareket em. 
ri verilm.i.st i. Genel kurmaylık an
cak tekrar şifreyi dfğiştirmekle 

iktifa etti. Ve bu onun en büyük 
ha.ta..~ı oldu. Zira yeni şifre bir sa. 
at sonra yine meçhul casusun tel. 
si:ı: cihazına geçmiş bulunuyordu. 

Ayni meçhul merkez yeni l'lif • 
reyle, sanki süvarilerin atlarının 

nallarında yürüdükçe kendiliğin • 
den yürüyüşlerinıı hız veren bir 

ihaz varını ibi süvari kuvvrt _ 

l"ilhakilı:a, kahraman Polonya 
süvarileri şafakla bember şarki 
Prusya arazkine girmisler ve yıl. 
dırım süratiylc düsman memleke. 
tinde ilerlemeye başlamışlar, fa _ 
kat cenahlardaki oımanlardan bir 
denbire çıkan tank kıtalarınm iL 
ni ve korkunç dalgalar halinde hü
cumlariyle karııılanarak hemen 
dörtte dördü imha edilmek fela • 
ketiyle kaıı:ıdaşmışlardır. 

Dümııından son dereco gi?.li tu
tul.muş olan ve eski harp usulüne 
göre hazırlanmış olan bu büyük 
ve kuvvetli süvari baskını gayet 
ani yapıldığr halde, düşmanın tu. 
zağına düşmüş oldu. 

Akıncı Polonya süvari kılaları 
nın bu müthiş akıbetlerini hazır. 

lnmaktaysa o meçhul casusun baş 
lrca meı-ı'um bi'r rol oynadığınn 

f;ilphe yoktu. Bereket ki Polonya
hlar bu mütlıiş faciaıırn int.ikamı. 

nı akabinde alabildiler. 

Bunu da yine hadisenin son de
rece garip ve anlasılmaz görü • 
nen esrarı karşı.smd:ı adeta deli 
en bir meraka düşmüş olan o Var 
ı:ıova askeri polis müteha..q.cırsına 

borçluduı'lar. 

Zira bu mütehassıs. kendi tele· 
objektif nazariyesinin iflasını 

gördükten sonı-a çıldırasıya bir i. 

natla. bu müthiş ve harikulade 
casusluğu halle çalışın.kata. hain .. 
lc-ri aramaktaydı. 

Müteha.ss.ıs. uihayet, kat'iyyen 
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Hallraıar~ yazan: Abşçı Dede lbrabim Bey 
Hicaz demiryolu madalyası Nefer Ahmet -
Seyh Ali efendi ile Bülbül. - I ki takla bir bakla 
Rical, recül, reçel 

46 
1321 senesi martının on doku. 

zuncu cumartesi gilnü kapıya git.. 
tim. Öğle namazından evvel evrak 
müdürü yüzba.~ı Saip bey şubeye 
gelip elin.Qe bir beratla bir de Hi 
caz demiryolu madalyası vardı. 
Fakire ihsan ettiler. Beratı aç • 
ma.dan bizim mülazim Asını efen
di oğlumuza vcrd:i:m: ''Oku baka
yım!.. dedim. Nişanı da, yanmıda 
oturmuş olan müsved.do tebyiz e .. 
den asker Ahmot efendiye ver -
dim: ''Ya hazreti Ahmet .. Sen de 
~u madalyayı kalbim üzerine ge 
len yere as!,. dedim. Ama bu ne
fer .Alım.et efendi senin bildiı!in 
öyle A.dl Ahmet cfendileroen de • 
ğildir. Göz kaş. zülüf, bıyık fevka .. 
iade siyah, kurum gibi, yüzil bu • 
mın ı:ı.hine k!furu beyaz, yani 
hünkarı abadi kağıt ü7..erine kud. 
reti ılflhiyen.in eliyle yazılmış cif
te "Ali., dir. Ahmet, Edfrn~e 
Sadi dergahı ~erifi :::eyhi merhum 
ve me~hur AU beyin kainbirade
ridir. Bu şeyh Ali bey de öyl~ L 
dl AlilerdPn değildi. Şöyle ki, haz 
reti Davud alevhisselama tarafı ;. 
IAhfyed~n lbıııan buyrulmuş olan 
sesin bir zerresi de merhum Ali 
beye ihsan olunmu.ş. Bundan baş
ka ilmi musikide fevkalade mu
allim ve hocaydı. tsta.nbuldan ve 
sair memleketlerden mahsus mu~ 
siki tallın etmek ve gilzel sesini 

Danzigdo kurulmuş, bu iki yer. 
den birinde çalrşmaktaydı. 

Onun en güzide mua\•inlcrinden 
ikisiıu Danzige gödermi.ş, kendisi 
de genel kurmaylık binası ctra -
fında nekadar bina, dükkan, depo, 
antrepo, mağa7..a, otel, bahçe, ga. 
raj, velhasıl insanın sığmabilece

i?i her neresi varsa hepsini karı'J 

karış aramaya, tetkike koyulmu~ 
tıı. Filhakika mütehassrsm bu 

gayretleri hayret uyandıracak bir 

muvaffakıyet gösteriri gibi oldu. 
Zira, genel kurmaylık binasmın 

tam şimal isti.kametinde, 600 met. 
1·e kadar mesafede bir apartmıa. 

nm en alt katma tek başına yaşı
yan bir adamın yeni gelmiş bu • 
lunduğunu öğrendi. Bu adam ken 
disini (deri taciri) ismi aitmda 

kaydettirmü•ti. 
Dikkatf! ısa~•nn olon cihet ada -

mm dılsiıı: o·ımıuııydı. 1<11Jıakika bu 
el eri tacirini tarassut a11 ına alan 
mütehassL'\ ada.omı yüzünd.e dil
sizlerin viizlerinde umumiyetle 
hasıl olan wlgunluk ve şiddetli 

yorgunluk ifadP ed('n hallan, da_ 
imi bir dikkat halinde olmaların . 
dan dolayı ~·tizlerinin bu muztarip 
~·orgunluğuyla tam bir lezat te~. 
kil eden §iddPtli panltılı ve kes • 
kin dikkat halinde ~özleri tnma
miyle teşhis Pdcbllmişti. 

Vakıa bu hal. deri tacirinin 
!ıaldkaten dilsız olduğuna delalet 
ed0billrdi. Fakat Polon~·ada o ST• 

ralnrdu en ziynde dikkat nazarını 

cekmı · olan mnnyatiıör canileri 
de bir an aklından çıkııımam~ o

lan askeri polis ~efi. ayni yilz 
.~olgunluğu ve ayni garip parıltılı 

göz!erin ve dalgın çc>hrP. hatlarr • 
nın manyat.ize edilmiş insanlal'da 
da olduğunu dilşünerek. uzak da. 
hf olsa, bu ihtimali de araştırmak. 
tan geri kalmamı tı. Yokı:ıa, dc-ri 
t:ırlrinin h::ı~·atmdfl ha-:kaca ~üp -

dinlemek ıç;ın takım takım insan.. 
!ar gelirdi. Şeyh merhum yakın _ 
da, yani 1310 senesinde ölmüstür. 
Bizim evlild:ı mancvlmiz Asım' c • 
fe~dl bir halini hikaye etnı~tir: 

llkbaharda bir seher vakti şeyh 
merhum penceresinin önünde 
Kur'a.nı Azimüşşan okuyormuş. 
Bir bülb~l sesini işitip gelm.i§, 
pencercnm karşrsındaki ağacm da 
lrna. konmuş. Bi.r müddet dinle • 
miş, dayanamayıp oradan pence • 
reye konmuş. Oradan da, taham
mül edemlyerek içeri girmiş, kar 
şısmda bir şeyin üzerine kon.mtl'§. 
Şeyh merhumun okuduğu makam
dan bülbül de şa.kımağa, ötmeğe 
başlamış. 

Nefer Ahmet anlattı: Ölümüne 
yakın, kendi kendisine hitap ede. 
rek: 

''Ey garip bülbül, senin diyann 
kandedir! ... 
mısramı oku.mua. Sonra başmı sec 
deye koymuş. Etrafında olanlar: 
''Ne yapryorsun? .. demişler. ''Tak 
la atıyorum!,, demi~. Ruhunu te.<1. 
lim <>tmis. Yani ''iki takla, bir 
bakla!,. dcdikll ri gıbi. lnsırn ta.k_ 
lannı bir.isini ana!nndan doğduğu 
?.aman at.ar, diğerini de bu dünya 
rahminden alemi ahırete gittiği 
vak.it... Bir bakla da: dün~'ada 
gördü.klerim.i7.dir. Şeyh Ali bey 
merhumu vefatından sonra ~inni 
dört saat gömmemi&ler. Sebep de 
yanaklarının alhğt zail olmamış'. 
Kan tutmu~ zannetmişler. 

Hicaz demiryolu madalyasnun 
üzerinde lıir l()koınotif resmi var. 
dı. Beratııım da bir suretini Çlka. 
nyorum: "Haccacın canibi Hicaz 
mağfireti ta.raza t<'Shili azimet ve 
avdetlcri maksadı hayriyle Şam._ 
şeriften Medinei Münevvere ve 
Mekkr!imükerremeye kadar tesüri 
muktezayı emir ve fermanı mülfi
kanemden bulunan demiryolu il 4 

!erinde zükür ve inastan hidema
tı mt"fikiırelori ve ianatı m.ali'Yeleır 
ve sairelerj meı;;hut olanlarm, tak_ 
dir ve tezkiyeııi için tarafı eereö 
şahanemden derecatı muhtelife 
üzerine bir madalya ihdas edilmi& 
ve riGali devleti aliyem.den :ilcioci. 
orduyu hümayunum levazmı da.i. 
resi 1lördüncü ~ube müdürü :ifti. 
harilall velazam Hacı İbrahim e. 
fendi dameulçvve hidema:t 
ibraziyle mezkfır mad~yanm 
nikelden mamul nevine ni.zamna • 
mei :mahsusam mucibince kespi ie 
tihkak eylemiq olduğuna ibinaeın 
mıımaileyhe zikrolunan m~elya • 
nın nikelden mamul nev'iındem bir 
kıt'ası ita ve ihsan krlmınış <*lu. 
ğunu mutaza.mmın işbu beratı ili. 
sanım ısd:ır ve ita lôlrndı . ., 

Gelelim bu berat.ta olan "ri • 
cal., kelirnei ulyasma.. Alı, ah. .. 
Ricali 7,8.hir değil, ri<:ali bltm ol
mak ne büyük mertebedir! Bana 
o silsileye karışmak, her naadla 
bir krt.mirin rahmet ve Ulttu :il8.
hive Myesinde ashabı kclı!e ka. -
rıŞmnsı · gfüidir!. Ama ben r.icaH 
ıriıhirden değilimdir! Ricali devleti 
ali\·enin en az maaşları dört bet 
bi~ kuruştur. Ru yü:r.süz fakirlll • 
~P. hasbelka.der. altmış senelik t>

mektıır bendegfi.ndan olduğum hal 
de bin tiç \'ÜZ küsur kuruş maa. 
ş:ı nail olmusumdur. Onu d~ ay 
heav alamayıp üç yüz )•lı'mı se 
nesinden altı aylı'k alınıp altı ay .. 
lığr tedahille knlmış.~ır. Bu sebdb 
iizere avlrğım ıı.Itı yuz kuruş de • 
mektir. • Böylp altı yüz kuruş ma. 
aı\lı aslrı ve kat'a "bir ricali ze. 
vllihtirn.m .. yoktur a.zizi.m. DaJıa 
tathva bağlryaymı m1'! Rical de. 
ğ:il, ~ecül bfle olamadım. Recillli 
sen .. reç"I,. okıı. tmIAst birdir, an. 
cak ç kirdrı'n biraz i.ricedir. Vişne 
~eli 1le ft1Ad1r değn mi! »..... 
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Suriye müta-I B~rlin_sirasi . 
rekenamesi j ma~fıll~rı ~dıyorkı 
rıeşredildi Dıktatorluge karşe 

- mucadele et.ın 

. 

: 1 Cörcil J Aıman ı 
ı . . ~ ~azeteıerl J 
i ıınıaıı: liii~ai·asıhila ı. Suzvr.Uin yakmda J 

Sovget/er 
Japon denizine 
mayn dôktüler Mü!lefik kuvvetler f jngiltere 

dün Beyruta diktatör 
JrıJJiltere ıle Rusya- harp ilan edeceğini' 

nın müt~e!ik . yazıyorlar 
g,rdiler Stalinle Olduklarını ilan eflı Bolsevıkliği ve lngıl . zleri 

Londra, l:S (A.A.) - Röyter 'bekf İJ80 akıbet 

Japonya Alman harp 
gemilerinin burada 
dolaşabileceklerine 

J .. ,.tt .. 'a cA. A.) - Müttefik 
"- .... ~ Beyruta girmişlerdir. 
ü.::ı;. l5 (A. A.) - Ofi ajansı 

r.ıldlrı~ or: 
Suriye ve Lübnanda muhasa. 

matın tatili hakkında imza edil .. 
miş olan 1 tiliüın başlıca maddcl~. 
ri şunlardır: 

Bir ta.raftan Filistinde müttefik 
kuvveUer kumandanı general Vi!. 
son, diğer taraftan şark kuvvet • 
lerl başkumnnda.nı muavini gene • 
ral de Vordllhnc aşağıda.kl şerait 
dahilinde Suriye ve Lilbna.n dahi. 
llnde mwını>illllnta nihayet ver .. 
mek husueunda mutabı:k kalmıJjlar 
dır: 

1 - Muhasamat 11 temmuz 
1941 t.ıırlh 1nde saat 21 i bir daki. 
ka. seçerek tatil edilmiştir. 

2 - Müttefik kuvvetler Suriye 
ve Lübnruı arazisini işgal edecek
lerdir. 

Frans z kııvv.etleri komisyonlar 
tarafından tPsblt edilecek mmta -
kıı.lar dahiliııde 15 temmuz 1941 
öğle veJct!.ne kadar toplatılmış o .. 
lııca:k ve mi.ıttefik kıtaatı ayni sa. 
e.tte sevkülceyş bakımdan ehem .. 
miyetli b:ı:r.ı noktaların işgaline te 
vesstil edecekle?'dir. Fransız kıta.. 
atı memJeketlerlne gönderilince • 
ye kadar mnhdut kadrolarla Fran 
srzlarm kumarıdast nltmda kala • 
caklardır. 

Emniyet bakımmda.n Cebelidü • 
rilz hattında bazı hususi tedbirler 
ittihaz edilmiştir. 

3 - Ba lıcn mevkilerin i.Şgali, 
ordularda bulunan Fransız kuv 
vetlerinin yerine derhal müttefik 
kuvvetlerin ikamesini temin ede • 
cek ibir şekilde yapılacaktır. 

4 - Kara ve deniz mayın tar .. 
laları işgal kuvvetlerine gösteri • 
lecektir. 

5 - Fransız kuvvetlerine as
keri ihtiram ifa edileeektir. Eu 
kuvvetler kendi sll8.hlan, topları, 

" mitta'JY6z1ei1, tnnklan ve miihim
matıarlylc birlikte çekilecekler • 
dir. 

Fran.srz subaylan, crbaşlan ve. 
ya erleri şahsi silfıhlannı muha • 
faza edeceklerse de erler hiçbir 
milhlmm9.t taşımıyncn.klardır. Di 
ğer harp levazımı Britanya kuv -
vetlcrinin nezareti altında bir ta.. 
rafta toplanacak ve bundan Bri .. 
ta.nya kıtala.rmm ihtiyacı olan kr-
5mılnrm alınmasına Brltanya ma . 
kamatmm hakkı olacaktır. Üst ta
rafı İngiliz kuvvetlerinin kontrolu 
altında Fransızlar tarafından im • 
ha edilecektir. 

7 - Fransızların elinde bulu -
nan müttefik ordulara menııup c.. 
sirler derhal tahliye edilecekler _ 
<lir. Fransız esirleri ise bütün Su
riye ve LUtınan arazisi 1R~al edil. 
dıkten ve mütareke şartları tat -
blk olunduktan sonra tahliye edi· 
lecektlr. 

8 - Her ş:ı.hıs müttefiklerin ta 
rafına geçmek veya mf mleketine 
iade edilmek hakkını haiz olacak
tir. 

9 - Bazı memur!arla hus si 
bazı hldemata memur subaylar 
yerlcr:ne diğerleri temin olunun 
cayn kadar memleket idaresinin 
devnmmı temin evlemı>k Ü7er va. 
zlfeleri basında kalacaklardır. 

10 - fngillz m:ıkamatı F'ran • 
sız kıl.aat "ın Fransız gemileriyle 
memleketlerine hdesi hususunda 
mutabıktırlar. 

11 - Fransava iade edilecek 
askerlerin nukut• ve m Pv tA iatı va 
zolunacak :rcnl bir şc1' 1 d.,hil!nde 
Fnınsaya nakledilecektir. 

12 - Suriye ve Lı.lbnanda bu. 
lunan Fransız tesisatına hürme t 
edilece.ktlr 

13 - BUtfin idare nıakamat· 
ve umumi hidemat hl('Jlr zarar vP 
ziyan görmemiş olarak İngiliz kı· 
taatına teslim Pdilecektlr. 

14 - Bilumum nakliye ves2.ili 
dE' sağlam olarak devrolunacak • 
tır. 

15 - Ltman tesisatı ayni §e 
raite Ui.bldir. 

ittifak yaptı 
----0--

Tezatlarm gayri kabili 
iktiham olmadığım 

Türkiye bütün 
dünyaya 
gösterdi 

bildlriyor: d ... kl' 
Bugiln Avam kqıarasmda söy. 9Q1Şmly0C0 lr 

!ediği lbiri nutukla Başvekil Çör _ Berlin, 15 (A.A.) - ''Ruzvelt 
çil Sovyct Rusya ile İngiltereyi harp istiyor", "Ruzveltin Ameri
müttefik olarak ilan e~«tir. kan donanmasına verdiği hainanc 

Başvekil müteakiben Ru.<>ya me.. emir'', "Ruzveıt at~ açmak isti
selesine temas ederek demiştir ki: yor", "Ruzvelt Alman denizaltıla

Geçen hafta sonunda Brita.-ıya rma ateş edilmesi emrini verdi .. 
ve Rusya. hükumetleri arasrnda gibi başlıklar altında, bu sabahki 
İngiliz, Rus milletleriyle domin - bütün Berlin gazeteleri Ruzveltin 
yonlarm tam muvafakatiyle mil§- açtk dı>niz!erde zuhur edebilecek 
terek düşmana karşı müttehit ha- bir hadiseden istifade ederek Al
rekette bulunmak için resmi bir manyaya karşı harp ilan etmek is· 
anla.§ma imkam hasıl olmu§tur. terliğini ifşa etmektedirler. 

-v-- İngiliz ve Rus hükfunetlerl Hitler Volki'.}el' Beobahter diyor ki: 
Sulh ancak vaziyet arık Almanya.sına karşı harbe deva.mı Ruvzelt.in -en hararetli arzusu. 

~ mümkün oldugu· kadar birıôirlen·~ d' ti ı · Uca.del d A bir görü{:le mü-eahede me"·cu ıye çın m· e e en v 
Y Y ne yardmu ve ayrı ayn sulh ak - rupayı, garp yarnn küresini müda-

edilince elde edilebilir detmemeği taahhüt etmişlerdir. faa gtbi uydJrma ı.>ir bahane ilEI 
Bc.rlin 15 (A.A.J - Alman siya.si Hariciye naznnnız Edenle Mosko- sırtmda.n vurmaktır. Kuzvelt böyle 

mahfilleri, bugünkü asker! V8%1yetten vadak.i büyük elçimiz Sir Stafford hareket etmekle, hadiselerin cc
sonra. lngillz • Rus paktmm her tnr. Krlps işleri seri bir neticeye bağ- reyon.mı durdura.mıya.ca.ktır. Ame 
ıu ehemmiyet ve kıymetten a..rt ve hlç lamak için yorulmaz bir faaliyet rika ya.hudfüğinin Ruzvelt vasıta· 
bir fiCY itade etmiyen bir \'eslka oıdu. göetermişlcrdir, İmza edilen ıe sile MMkova ve I.JOndraeaki teşki-
ğu mUtaleasındadırlar. Ç-OrÇil ile sta.. metni neşredilen anln§llla harbin 1.§.tlarmı kurtmmak için yapacağı 

istikbali üzerine pek ziyade ha .. 

ınanmıyor 
Tokyo, 15 (A.A.) - Japon is

tihbarat dairesi sözcfüıü yaptığı 
beyanatta Sovyetler Birliğinin 
Moskovadaki Japon bilyük elçisi 
vasrtasile tebliğatta bulunarak 
Kamçatka ilo Japon denizindeki 
bazı mühim Lhri münakale yolln
rınm Sovyetler Birliği hükümeti 
tarafmdan tehlikeli mmtaka ola -
rak ilan edildiğini bildirmiştir. 

Sovyet hükümf'ti bu tedbiri 
meşru göstermek için mevzuu ba
his sahalarda Alman harp gemile
rinin harekatta bulunması ihtimal 
dahilinde olduğunu ileri sürmüş
tür. Japon sözcüsü bu nokta hak .. 
kında mütalea yürüterek, Alman 
haIJ> gemilerinin mezkur mıntaka· 
!arda harekatta bulunabileceğine 
Japonyanın inanam:yacağmı ve bu 
tedhirden memnun olmadığını söy
lemiştir . 

Sovyet tebliği 
Un, bir1.;irlerinin kollan arasma, A.. yırkar ve kuvvtli bir tesir icra _ teşebbfi...,lere rağmen bolşevlk.liği 
deta zorla atılmI§lardır. Bunun içindir ve İngilizleri bekliyen A.lı:ıbet değiş !'l~iwrn, 16 (Radyo) - Sov. 

smdan hAli kalamaz. Bu pek t.abii t · tihb t k1 bugün §U çok garip vaziyet taba" miyecektir. ye ıs ara bUrosu tarafından 
"'- olarak bir ittifa.ktır ve Rus mille. b dils etmiştir: lngUterenln, Polonyayı t• im Berllner Börsen Çaytung, Ruz.. u sabah neşredilen harp tebliği: 

ı § di müttefikimizdir. (Alkış- 15 T ·· istııa. etmıa olan memleketle ı .. birll..ı.< 1 veltin Amerikan donanmasına ver emmuz gunü devamınca 
...._. .,. 6' ar). General Smuts'un mutat ki- p k ' yapmaın. Angıo • Sakson devleCeri diği emri "Dinamite knomu" fi - 5 ov, Porohov, Vitebsk, Novo -

ya.setli sözlerlle yaptığı beyanatı " ad v ı· k is · b1r taraftan diktntörlU,.,e ka""ı münft b til" diye tavsif ederek diyor ki: gr • o ıns tıkametıerinde 
o .,. ...... urada tekrar etmek isterim zira çok .dd r 

dele etmekte, diğer taraftan ise dik. bu sözler kraiiyet hükümetinin "Eğer Ruzvelt seçim esnasında ~ı et l muharebeler cereyan 
tatör Staıin ile itUfak akteylemekte. ktai verdiği sözlere raihnen \merikan etmiştir. no · na.zarını te~ etmektedir. ~ Psk 
dlrler. s milletini harbe sürükler ve blı~ün ov • Porohov istikametinde 

muts §Öyle demi.r;tir: Hi" bir kim da.h b · ' 
1.ngtıtere ile Amerika. Birleşik dev- se Blmdi bizim komünistİer scl'm- dünyayı harp ve kana boğulmus a sa a.htan itibaren büyük bir 

leUeri, demokrasi namına totllliter da olduğumuzu ve komUnizmin bulursa bunun onca ehemmiyeti düşman motörlü kuvvetini ihata 
rejimlerle mücadele ediyorlar. Fakat harbini yaptığımızı söyliyemez. yoktur. Yeter ki yahudl damgasını etmiş olan ordumuz, bu <lüşman 
aynı zamanda kUçUk mllletıc.re de tc. Kurtla kuzuyu idare etmek isti _ taşıyan doların emperyalizmini ka.. motörlü kuvvetini, kısmı kISim 
cavUz ederek totaı!ter devlet idaresi- yenleri nnzizrnln harbini yapmak. bul ettirebilsin. Bunun içindir ki parça parç1 imha ederek birçok 
nln bir modeli olan Sovyetler birliği la ithı:.m etmek daha. doğru olur. Ruzvelt tahrikten doğrudan doğ .. tank! ~1:lı araba, otomobil, top, 
Ue mUtesanlt bulunduklarını ua.n e. Hitler şuursuz rnerralomanisi ı'le ruya taarnı~ geçruek istemekte.. makinelıtufek tahrip ve iğtinam 

e dir. eder ~k birçok tank, zırhlı araba 
diyorlar. Almanyanın d!l§manları gıl.. Rusyayı müdafaası için mücadele.. otomobil, top, maklnelitüfek tal:~ 
ya kUçük mnıetıerl mUdafaa için har. ye mecbur ettiğinden Rus ordusu.. Döyçe Algema.yne Çaytung'a gö .. 
be glrIAl§lerdl. Fakat hakikatte onlar du takdis ediyor ve komünfam um- re, bir lsvcç gazetesi tarafından ~:rbvae !=t~. etmiş ve düşmanı 
yalnız kendi emporyal!st menfaatleri.. desine hi~ iştirak etmeksizin bu verilen malümat V~ingtondan bir Vitcbsk istikametinde f'1arka 
nı roUdafaa etmc.Ktcı:ı ı r. B Un, on. orduya t.aln rnuvaffa1uyetler te - ~~_:~~~~ ....... ~~:1f t~? ~.e_ ge_çmeife .(!\lısıın büyilk ..mikvasta.. 
ıar için mevzuu~ olan aey, .Alman. menn1 eaıyoruz. ftıtıer Kottıunız .. ..- 11..l uu.sJ"ıııı:ır trto uııu cuı.:trnı..ıtı•a.d .... 
yayı ve Ahnanya ile ber~bcr AÇrupa. me J(endisinf dilşman ederken bizi çok haberleri ı,aya.nı hayret bir ordumuz mamda ~ilidetll bir mı·. 
yı yıkmaktır. Sovy<ıt umdesin~ dost yapmamış - şekilde aydınlal~aktadır. Alnıon harebe başlamı-;t.ı.r. Harp elan de_ 

Anglo..Sakson • Sovyet itWakI, Al- tır, nasıl ki evvelce Rusyayı, ko - gazetesi, reisi.::untlıı.JUn yeni ni · vam etmektedir. Her iki tarafın 
manyamn idaresi altında birleşmiş münizıni kucaklamadan hainane yetıerinin, şimdiye kadar takip da zaylatı ağırdır. 
bulunan Avrupayı zayrt du.ıUrmek bir tarzda dostu yapmıştı. etmiş olduğu sıyaseth bir tczahil- Vovograd - Volinsk istikametin. 
gayesini istibdat etmektedir. Bunun rü olduğunu tebarüz ettbnekte- de, şarka gcçmeğe ve fena bir 
se~bi de Avrupıı. harlc!nde bulunan Avustral d dir. vaziyette bulunan tanklarla bir-
bu milletlerin haiz bulundukları lmti. ya a ---o-- lcşmeğe çalışan dü~nn piya.lek. 
yazlı vazlyeU idame etmektir. Rahatta rine karşı şiddetle taarruz eden 

A\manyanm harp ı;ayesı sabit. açık Orta bombardıman ordumuzln düşman piyadeleri a 
ve anıaşılabUlr bir gayedir. Almanya 20 Hür Fransız tevkif rasında ş!ddctli muharebeler ce. 
mevcudlyet!ni mUdl\faa ediyor ve Av. tayyareleri tmali iÇin reyan etmiştir. 
rupa .atasının tefevvukunu tesis et. edildi 15 Temmuz günU, hava kuvvet. 
mek istiyor. Avrupanın menlaaUeri pro1ram hazırlandı Londra, 16 (A,,\.) - Al:nım radyc. lerimiz, o?'d~muza yardım ederek 
ile Avrupalı olmıyan mllletlerin men. su bir Tanca telgrafına istinat ederek I dyşman motörlü vasıtalarına, tank 
faaller! b.rlblrlne zıt değ1ldlr. TUrklye Mclbroumc, ı:; (A.A.) - A vus Rııbatta bir Hür Frans1;r, suikastı !ara ve düşman hava meydanları. 
her lki tarafla da dostane münasebet 

1 
tralyadn orta oombardıman tayya keşfodlldlğlni Ve 20 k~\nln tevkif E'• na Şiddetli darbeler indinnektP 

ter !damcslne muvaffak olmuş bulunu releri inliası hakkında plılnlar ya- · dildiğini bildirmektedir. ı d.evam etmi.5 ve Ro.manyad~ Pol~ 
yor. Bu dıı tezatların gayri kııb11! lk.. kında tatbik mevkline konulacak- z· G .. f t tt. ti petıol tes sah ıle Suh.na.dakı 
Uham olmadıSmı ı;Bsterır. Bu itibarla tır. . ı ıya un ve a e 1 depoları, Tuncadaki i.sl,te~el;ri şid-
Türklye iki telAkki t.arr.ı arasında f Aynı zamanda pike de yapabile- deUe bombardıman etınıştır. 
bir ltBpıU te;;kll etmektedir Sulh an.. cek olan bu tayy-ıreler kuv'\•etli (Baı tarafı 1 ncldc) Şi."ndi l<lhnkkuk ettlE;1ne n-:z~ • 
cak, vazıyet açık bir görüşle milşahe.. aH.ıi.hlarla teçhiz edilecektir, Pratt sinden talebesinin elleri Ü7..erin • ran 14 Temmuz gllnU cereyan r-
de edlld!tl takdırde elde edilebilir. Bu. ve Vnitney Amerikan motörlerile de kaldırılacak ve Beyazıt cami. den hava muharebelerinde 52 düıı .. 
nun du. esasıı şartı. bugt:ın Almanya- işli~ecek ~lan bu tayyarelerin eü. ine getirlecektir. Tabut öğle na. man. tayy~resi. düşü:ınznüş veya 
nın dUgmanı olan milletlerin hAdiseler rati, torpılle mücehhez Brlstol mazını müteakip yine aynı şe .. tahrıp edılmıştır: B zım ka.yıbı • 
hakkında doğru hnber alabllmelerirı. 1 h;au fo:t' h?mbardıman ta.yyarele. kilde talebesinin elleri Ü7..erinde mız . 24 tayyare? r. . .. 
d iba ttı rınln sUratıni geçecektir. Üniversiteye getirilecektir. Bu.. Btr dcstroyenmiz, Fın korfe • 

en re r · rada nutuklar söylenecek, /jya Tinde düşman tayyarelerinin hil • 

Alman tayvare,eri Günün hayatı. ilmi yükseltmek cumuna uğramışsa. da, kendini 

~ ıcs1<ovadaki 
ıHhver set ar al 

heyeu 
(Baş tamfı l ncide) 

mi~ olan kolay1Iklzıraan ve iyi kııouı.. 
den dolayı teşekkürlerini btldtrmlşUr. 

Isı.asyc.n salonunda l.!ltlrahatıen 

müddetince hazırlanmış olan bUiede 
izaz edllmiş olan kafllc Autlar: yine 
iki grup naı~ndt' saat 2C' ve 22 30 da 
tahrik edıleo lk trenle E."Z'Jrumn git. 
mek Uz re Sarıkaınışa '1areket eyle-
mişl rdir. 1 
ERZURUMDAN ANKARAYA 1 

HAREI{ET 
En:ıcrıun, ı:; ( A.A.) - Sov. 1 

yet Rusya ile muhasamat halin .. 
de bulunan devletler siyasi mi.i. 
messillerı ile tebaalarından iki 
kafile halinde buraya gelmişler 
ve istasrnnda bir müddet j,.tira. 
hattcn SÔnra husu::.i bir trenle 
Ankaraya hareket eylemişlerdir. 

miş olan Suriyelilerle Lübnanlılar 
hakkında hiçbir ceza tertip eyle -
memf'ğl taahhüt etmişlerdir. 

i_çin nasıl çalıştığı ve servetini :;iddetle müdafaa ederek tayyare 

S •• Universiteyc trrketmek suretile dafi toplariyle iki düşman tayyaU ve y ş yaptığı hayır ve ilim~verliğin resi düşünnUştür. Destroycrimiz • 
büyüklüğü anlatılacaktır. Bila.hr. de hiç'olr hasar yoktur. 

1İman1 n da k İ re cenaze Eyli be nakledilerek 
aile makberesine aclnoıunacak.. Mos'.rnva ta~1 ııye edilmiyor 

Va 1 tır. our arı Cenaze merasimine Vali Lutfi 
Kırdar. Cniversıte Rektör ve 

bom o. aladı•ar ve dekanları ile bütün duçent va 
1 asistanlara ve üniversite tale • 

Üç vapur Datırıldı besi iştirak edeceklerdir. Vil{i • 
yetçe merasime polis müfrczele .. • 

8erlln, ICi (A.A.) - tyı haber alan 
bir menbaaan b'l ... ırıldlglne göre Al
man tayyareleri P'l ıı • Pazartesi 
gec..:sı SUveyş llmanıı lalti dUşmn.n 

vapurlı:.rma hUcum eı.mlşlerdlr. Bu · 
hUcumda lnglll.zler cemar !.!"i bin ton 
hacminde Uç vapur l\ayl..ıetmlşlerdir. 

Diğer bazı ~cmllerin de hasara uğra
dığı tahmin ed!ıebıllr. Hasara uğraJı.. 
ğı kuvvetle tahmın ed!len gemiler a. 
rasında her biri 6000 tonluk iki tica
ret gemisinin çok zarar gördUğ(l ve 
bunlara tamamlylo kay'Jolmuş naza.. 
rlle bakılab!lcccğ! anlaşılmaktadır. 

14 bin tonluk bUyUk bi•· nakliye ge. 
mlsJne tr n isabetle çok ağır bomba. 
!ar dil_şmUştUr. Bu bombalar bir çok 
§iddetll ln!Utıkıara sebebiyet verml§
tir. 

ri ve c:elenkler gönderilecektir. 
Vilayet Ziva Günün ölmeden 

evvel muhtelif pozlarda resmini 
aldırmış bulunduğundıı.n kendi • 
sinin g-üzel bir büstü yapılarak 
Üniversite göz servisine rekzolu. 
nacaktır. 

Doktor Ziya Gün valimiz Lut. 
fi Kırdarm da h~sı idi. 

SERVFıTlN~ T.\I\StMt 
Aldığımız malumata göre, 

merhumun servetinin ytizde 25 i 
kardeşlerinin çocukları olan 14 
kişi arasında taksim edilecektir. 
Diğer kısmı ise, vefatından evvel 
teczbit ctnıiş olduğu " çhile, ser. 
vetini idare edecek olan heyetin 
emrinde Üniversite ilim işlerine 
ha~rolunacaktır. 

L.ındra, lô (A.A.) - (B.B.C.) 
Lozvski (Sovyet istihbnrııt mUdUr 

muavini) So•yııtler!n Mo!!kovadan 
si\·illerl tahliye ettlrmeğl tamamen 
lUzumsuz gördüklerini bahusus halk 
arasında dislpllnln mUkemmel otduğı -
nu gazetecilere söylemiştir. Rusyanın 
hiçbir tarafında, halkın ocaklarını 

terkett:ği göriılmemektedlr. Hiç bir 
yol, hareket edenlerle tıkanmamıştır. 
Sovyet Rusyada rlcat vukuunda Fran 
sadaki halleri ve halkın askeri saf. 
!ara karıştığını göreceklerini zannet. 
miıı olanlar, tamamen aldanmıglardır. 
Düşman tarafından işgal edlkn yer. 

ıerde halk yerlerinde dll.şman ricato 
başladığı zr.man ilzerlno çullanmağa 
hazır bir vaziyette kalmıştır. 

Beykoz dispanseri 

16 ncı madde tayyarelerle tay_ 
yare mC"ydnnbr.ndan, 17 nci mad. 
de benzin ııtoklarından, 18 ncl 
madde tednvUlde bulunan veyahut 
bankalarda ithar edilmiş olan nu -
kuttan bahsetmPkte ve bunların 
hiçbir suretle tahrip er:li10,,.,ıyec('. 

ğinl tasrih eylemektedir. 19 uncu 
madde İngiliz kıt.aatmın, Fransız -
1ar tarafından tahliye edildikçe 
earktn bulunan hususi askf'ıi tc ... 
kflüta mensup erleri askere alabl 
ı.tckl~ ptennektedir. 

20 nei rıındde ile İngiliz maka. 
ma.ıı 0u 80I1 ibar.ekata. iştirak ot-

21 - Bu itıliüın tatbikatı llç 
İngiliz ve iki Fransızdan mürek • , 
kep ol!U"A1r Beynıtuı t.oplanııtSlr 

bir komisyon tarafından kontrol 
-edüecektil 

Ayni hücum esnasmda 5 bln tonluk 
diğer bir vapur da hasara uğramıŞ
ta>. Dil- lıım:ıbalııı da diğer vapurla,. 
rın hemen yanlarında paUamıııtır. 

Alm&nlar zayiata uğram&.mı§lardır. 

Bütün hayatı müddetince alın 
teri dökerek biriktirdi~i serveti. 
ni memleketin ilim ve irfanca 
yükselmesi için vasiyet eden 
merhum profesöre Cenabıhak 
tan mağfiret dileriz. 

İstanbul verem milcadeıesl cem1
• 

yeti Beykozda su başında bir dlspaı • 
ser kurmuştur. Bu dispanserin açılııı 

mera.!!i!n! önümüzdeki cumartesi ı;Uııü 
saat 15,30 da yapılacaktır 

Merasime dıı.veUl olan zevat o gün 
saat l4 de köprUnUn Boğaziçi iskele. 
sinden kal ... acak olan husust bir va. 
purla Beykoza gideceklerdir 

j Balı Akdeniz~ 
t vazi_yel 
f Ameı-ikal\ heyeti 

general Gort ara 1: 

müzakere edilw 
Cebelüttank, 16 (A.A.) -. _..a 

denizindeki vaziyet Cet>elÜ~~r, 
ve başkumandanı general CP. 

merika hükOmctinın ortaPrJC 
denizdeki heyeti arasında 

edil!! i'Ur. 
Bu heyet blrka.ç gUn Ce 

da kaldıktan sonra ııimdl 
hareket etmiştir. 

Heyet daha evvel ortq;arıct 
rek beş hafta kalmıııtı. Heyetf 
man reislik etmektedir .>. 
va kuvvetleri general r!.ndell 
de heyete dahildir. 

----'O>---

Asor adaların 
Portekiz takviye. 

ları gönderilJı 
Llz.bon 16 (A.A.) - .Asor 

claki garnizonu takviye lçill 
kuvvetler gönderilmiştir. -o ti' 

Alman tebligı 
cna., tarafı 1 ısl'i 

ti g-eniş bir cephe üzer~ 
vam etmektedir. _.,ff 

222 TAYYARE T.A.lW 
EDİLDİ 

Ber!in, 16 (Radyo)-:~" 
~kumandanlığının teblıı' 

14 tem.nıttE tarihinde $i 
hava muharebelerinde J~~ıt 
yet tayyaresi düşürülın~":. 
rıca yerde bulunan 150 tJ. 
tahr~p edilmiştir. 14 t . sl
tahnp edilen tayyarelerill 
222 ye bali? olmuştur. J3ıl 
retle şark seferlnin ~ t 
lanberi imha edilen SovYe 
yarelerinin sayısı 7182 dit~ 

FlNLER.!N lLERLEYl'
Berlin, 15 ( A.A.) - ~ 

si günü Alman • Fin 1' 
I•'ınlandiyanın şimali~~ıtl' 
Sovyet ta.burunu çevinn~s 
bunları kıgmen imha etJnl9: 
Sa~ kalanlar ise esir edil 

Sark cenhesinin simal .,. 
aınuc uc-1.YUAO.',:t ı;u.u """ ' .. 

Sovyet avcı fırkası iınh11 , 
miştir. Bu fırka da Almatı 
t • ~kkülleri tarafından rıı 
ra edildikten sonra imhll 
miş bulunmaktadır. J«! 

MACAR TEBLİv 
Bıtdape§te, 15 (A.A) {'~ 

car Genelkurmayhğmın 
Motörlü krtalarnnız d~~ 

takibine devam etmektedL''..Jı 
Berlin, 15 ( A.A.) - J3t 

dolaşan ve ciddi telakki 
haberlere göre, Stalin ve 
hükiımeti, Gorkide bulu 
dır. Bu huc:.usta 1\foskoVB 
fından yapılan tekzip . 
doğnı addedilmemektroır· 

HazırandB 

ingiltereddB 
399 kişi öl 

--o-
Son altı ayda öI~l?1cli' 
miktan 18314 kit' 
Londra, 15 (A.A.) - ttııli1' 

hava akınları neticesinde öle~ 
ralanaııların miktarı hakktll 
reııml rakamlar Alman tıl;,..,,ı 
akınlarının pek ziyade azald18" 
termektedlr. 

1941 haziranmda 399 kıı1 jjO ı 
tUr. Bunlarm 176 i erkek. ~eJI 
dm ve 64 U çocuktur. Hastan ~ 
ralılarm sayım 461 dir. B~1 ; 
239 u erkek, 176 1 kadm .,e JC tf 
cuktur. Bundan başka 7 erıı:e ~ 
yrptll' ki öldUkleri zannedilll'l~ 

Halbuki mayısta 5300 ıciŞl 
da da 605 kişi 5lmUştU. ,. 

Bu eenerıln i.k altı aYJl'~ • .rı • ö,,...-
bava akınlarında 18.314 kİŞ1 iSi' 
Daha evvelki altı ay içı.nd• 
saym 23.960 dL 

----<o __..., 

Lord Halifa~5,ı 
Hinoistana umum• v 

tayin edilecek 
Stokholm. ıs (A.A.) - J 

Exciı:ınge Telegraph tnglUZ. ~ 
bildlrlldl.ğine göre, Hlndi.Sf.&11 ~ 
tının nUfuzlu mahfllleriııd~JC 
Br!tanyanın Vaııington bU ~ 
Lord Hıılüaltsın LondraY.ıı 8;~ 
sonra Hl.ndi.stan umumi "'8~ı:ııe1' 
~ini muhtemel teıtı.kld ed ft"' 
Lord Halifaks vaktilc Ll'r7 :ı,9~,I 
\'anını taşıt.lığı sırada yıı.ı:: ııtf 
1931 e kadar aynı vazlfetf 
dara ifa etmişti, 
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- •• •• •• tavuklar 
~ de\irlcrde halk, dinin dıS bazı §eylere inanır, itikat e
-- .... _!ıu inanış, halk bünyesinde 
!-il~ yer tutmuştu. Din ki. 

opuşurse .4. Bir on haşanın hatıra defterinden: Yazan: KURT MAREK 

l1l buyruklarma ne kadar 

1 
eler, bazı şeylere de o ı.a.. 

llanrrıar, bunu muta. bilirJcr-

li., hastalıklarına doktor 
n ziyade, km) bir taas op 

n nıinin ale\·Ieri lı;lnde bey. 
...._~ bir yobazın nefesinden 

~ 6~yenler sa~,sızdr. Müz• 
~ :rüğe tutulmuş bir ı:ocu
~ tahğma, hilmcm hangi 
bt~ tükrüğUnden keramet bek. 
~ r çoktu. nu zihniyette in 
'- eaı:-~astalannr şeyhin lmııırc
'b.L-.-ıJ'lar, okuyup iifletcrek 
~ till<ürtürlerdi. 
'~lnyağma konuı•, güneşf.c hı
' ıs sıçan kuynığundan, hil· 
~hangi illete deva anva.nlar 
4tt(j da yalnız ca.hU halkw sınıfı 
S, d d~rtn münevver ( ! ) tanın• 
t,ı_ ebdebe. ve hışon sahibi rica. 
~"ardı. 
~l§larm, an·aneyc bağlı kaı.. 
~zel t.a.raflan da vardı. 
' bii en ba..5mda Allah korku 
' YiikJere Kaygı, ~·urt için öl· 
'-gibl şeyler ge11~·orc1u. 

-._. faziletler bugün unutu;du 
'ı · ... Burada bunun münakıısası
~k değıınn. Yalnız, elime 
\ ~ bir Jdt:ıptan, etf.d de,irler
' knı itikat derecel'!rinl bulan 
~larrndau bazı misaller \ ·ere
~ Bund'\n bahsetme~i folklor 
~ dan da i:<>k eheınmieytll 
J Yorııın. 
~ Dikiş makasmm ağzı ~ık 
! dü~manm ağzı açılır. 
~ - Yastığa oturanda. çıban 

~ 
~ 

8 - Kapı eşiğinde bu f!;ealn 
başı kel olur. 

4 - Sofrada lokma bırakılırsa, 
lokma bırakanın arwmdan geUr. 

5 - Bir !:-OCuk babası gelmedi
ği halde: "Baham geldi,, diye ya
lan söyler \·e yanındakileri alda 
tırsa., babası akşama kt:ı~ geJir. 

6 - Geceleri aynaya bakan de
li olur. 

7 - Geceleri tınıak keSenin 
ömrü kı&alır. 

8 - Tarnklar dudak dudağa 
verirlerse e\ e misafir gelir. 

9 - Şah armı ayak ürotü ~iyen 
hir erkrğin başından dert eksi'k 
olmaz. 

10 - Yemek yer yemez heliya 
giren fak\r olur. 

11 - Biriblrlerlnin ell<'rinden 
sabun alanlar ka,·ga ederler. 

12 - Rüyasında cenaze gören 
kimse ı:ok yaşar. 

18 - Gök gürlerken çimende 
yuurlanıhrsa o yıl çok yağmur 
yağar. 

14 - Cuma günleri baŞım ağn
~·or denirse ölü olnr. 

15 - Çocuklar koulama.c.a. 
oynarsa do:a ~-ağar. 

16 - Sokakta bulunan ka<ıık 
kınlmaz 'e e\ e e;ettrllin>e ka.~ı • 
ğm geldiği ev daiılır. 

l 7 - Bir Jmdın, bir f'r".<eiin 
önünü keserse o gün nkeğin işi 
rast gitmez. 

18 - Rü~·asında ip gören yola 
gider. 

19 - Dudağını ~men ı;:o<'ok 

büyüyünce katJI olur. 

Olur elbette kic:i 1a.h'a muvafık 
nesneden mah.zuz. 

J,AEDRI 

!;!!1[8':f!l,~~rı;z~7JlP~ 
\> li~r:';'siz a.yrılhş 

llıtı eryüzünde mılyonlarca insa.. 
~~tuğu bir devrede harp. 
bi; tnücadelesiz olmuş mühim 
~eseleyi hatırlamak insana 
tt 1' haz veriyor. Eski gazetele. 
~ışt.ırırken bir çoklarımızın 

1 
iği birşeyle karşılastmı. 

N 905 yılma kadar Is\-eçle 
~t··eç tek bir devletti. 1905 ta. 
~~ilde bu iki memleket biribi. 
fjQkınen aynldılar. Harpsiz. kan 
~ eden, görü~erek vaki olan 
~k aYrılış. Bu ayrılış ikinci 
dıı ar•ın krallığı zamanında ol. 

~~\tgünkü İsveç kralı bşinc.:i 
~o v kral Oskar'ın oğludur. 
~ ~eç kralı olup halen Londra. 
'-~· ulunan yedinci Hakon ise 
~ 1 bani marka kralı Fredrik'in 
~ ve bugünkü Danimarka 

tnm kardeşidir. 

rakmış ve tabana kuvvet ka~
mıştır. Gümrük memurları bu 
bavulu açtıkları vakit şunları 
bulmuşlardır. 

2500 kalem dwfak boyası. 

3250 sas fil~i. 500 şişe esasns, 
10.000 udra pomponu. 

Şaşılacak şeyler 
Dünyada en garip mahluk şüp 

he yok ki insandır. Yıllardanbe. 
ri Brezilyada kahve çok bol, çok 
bereketli. Fakat dünya piyasa _ 
sında kahve fiyatını d\Ş.irme _ 
mek için Brezilya kahve tacirle. 
ri. kahvenin fazlasını kömür ye. 
rine lokomotiflerde yakıyorlar. 

Kanadanın ise kahve derdi 
yerinde. !buğday derdi var. Kana. 
da buğdaydan dolup taşıyor. Ka 
nada senede 1132 milyar kental 
buğday istihsal ediyor, halbuki l'i Koku kaçakçıları 

lij~~ kontluğun<la l ng'iliz güm. 
ti Çuleri bir hafta evve\ ~hre bu memlekette yenilen buğday 
b.~ek istiyen bir kaçakçıyı ya- ancak 276 milyon kentaldir. Bu 
~ağa teşebbüs etmişlerdir. suretle Kanada elinde 856 milyon 
~kçı yakalanacağını görür kental buğdayı ne yapacağını 

relin;e:b~~: b;;~r. isim 

K VEF -1 
'Son Alman tebliğleri, §8.rkta tı:ıreket eden Alman ordusunun esas hedef 
~İl~en birisinin Kiye! şehri olttuS-Unu ve bu §Chre Almanlar tarafından 

dil:nt§ nazıırlle takılmak icaJ.ı eLUğini söylüyor. 
ltı;ı. klyef, Sovyet Rı.ısy:ı. blrllkl.!r'.ne dahil Ukrayna cumhuriyet! ıçerislnde 
~, ~ VIJAyetinln ı:ıerkez1dlr. Ya. uu milyon ntifusu olan bu §ehir Moskova 

lllngraddan sonra Rusyanuı en ifalabalılc şehridir. 
'!)lnyeper nehri kıy.tarı üzeı-lnd oıan Klyef, Ukraynanın kUltiır merke
~·t Aynı :ramanda ıcl!blm bır tıcaret merkezi sayılır. Üniversitesi, gtlzel 
~lar akademisi. ııcker fabri!tahrı vardır. Her sene fıUbat ayında bir ay 

bUyUk bir I-'•lnayrr açılır. 
'fi ltıl.>inyeper kıyılarında bulunan tl!tiln Kiye! vilA.yetl Sovyet Ruayanın 
~ linbi. topraklarındP.n sayılır. ~!'ascn Ukrayna ycryUzUnUn sayılı hubu. 

'ıtıbarıarından blrls!aiı-. 
~ l{ıYe! Aırrupanm en eski şeııh·:erlnden tlrlsldir. Şehir blr efsaneye na. 
' Ki isminde sz:zıerden bir rablp tarafından kurulmuş olduğu fçin bu 
'aıııuşur. Yapıll§l cıllA.dm y<:·J.!:!Cl asnmhdır. Yalnız bu şe~!r hakkında 
' bilgimiz doltuzıı •• cu asırda Öll§!ar. Dokuzuncu asırda Hazerlerin elinde 
'~u §eh!r 8&:? de Vo.ga bylerliıJn kurduğıl bUyilk lmparatoı-luğa merkez 

fi tur. 1037 d• RU!'l!ır Klyefi hlıkilmet mnrkezl olarak Ufin ettiler. 
' etıır 1205 te Po1c..1yaırların, l2~S da Batu hanın 1320 de Lltvanyalıların 
' <lUıtu. 1431 yı1 •.c1an ftlbare:ı c.smanlı imparatorluğuna tnbl blr hanlık 
~1-zı~rım beyleri bu toprakla:-da yıllarca at oynattılar. On altıncı asrın 

1 
alcında şehir ye."lıaen Poloı-yalrlarm ellno geçti. 

~7 de Lehlstanın taks!Inl tızerınc Klycl' bir daha Ruslara geçti. 1918 
S: bir müddet ıu~takll kaı iı, .sonı-a Almanlar tarafından zaptedildl. 
'8_ lonra Hatman Peltoyor 192v ye kad:ı.r Ukraynada ıctiı-takU bir hU. 

lter olarak yaşadı. 
"'t Ot İlliler 1920 de fCh:I Uç ay ka'1ar ellerinde bulundurdular. Fakat Sov. 
~ C:uıan ll haziran 1920 de yıınlden zaptettller. Ukrayna cumhuriyeti 
~-te Ruıı §Oralar ltt•hadma gıı."dl Aynı tarihte bu cumhuriyetin merkezl 
~~ kaldırılarak liarkofa L-1,tUrUldU. 

- Eller yukan! ... Btlttln 0 çanta
na doldnrduklannı boşalt ve dil. ö. 
nürne! !!! 

- Aman bP.yefendl, ç-antadakllerin 
bep61 ıılzin deJlll, yan!4mı da başka 
yerden aım,ı;tım! 

~k'ı şeyler 

20 dakika şarkıya 
20 otomobil 

St(lkholm operasının en 
meşhur şarkıcılarından Yus. 
si Böı ling harpten az evvel 
Amerikaya bir \:urneye git. 
miştir. 
Meşhur şarkıcının Aıneri

kada verdiği ilk konser, çok 
büyük bir hadise olmuş ve 
bütün Amerikan operaları i .. 
le Amerikan radyoları ken
disini angaje etmek için mü. 
racaat etmişlerdir. 

Yussi Börlingi angaje et
mek istiyenler kendisine mü. 
him meblağlar teklif etmiş. 
lerdjr. 

Fakat sanatkarın karıılaı
bğı lf~klifler arasında en o. 
rijinali meşhur Amerikan 
sanayi adamı Hanri F ordun 
teklifidir. Ford Yussi Bör. 
lingden Detruvadaki amele. 
lerine yirmi dakikalık bir 
konser vermesini rica etmiş 
ve bı, zahmetine kartılık ol. 
mak üzere §arkı söylediği 
her dakika için F ord marka 
bir otomobil \eklif etmiıtir. 

lıveçli sanatkar Amerika. 
lının bu teklifini kabul et. 
meklf' beraber F orduiı bu mi 
..u devam ettiği takdirde ar. 
kasından düzünelerle otomo. 
bil ile memleketinin hudut • 
larını nasıl geçebileceğini, 
gümrük memurlarına nece. 
vap vereceğini dütünmüştür. 

lsveçli sanatki.nn bu en
di,eıine tamamen hak ver. 
mck li.zundll'. Çünkü Ameri
kadaki her otomobil fabrika 
sı sahibi kendisini davetle 
yirmi dakikalık şarkı için yir 
mi otomobil verecek olursa 
memleketine bin kadar oto. 
mobil ile girmesi lazmıgele
cek\i. 

Yussi Börling henüz mem
leketine avdet etmemiş oldu
ğuna göre otomobillerini na. 
sıl getireceği merakla bek. 
lenmekted ir. 

Nasıl evleniyorlar ? 
Amerikalılar garip insan. 

lardtr. Birçok §ekillerde an. 
ketler yaparlar ve herkesi 
hayrete dü,üren hükümler 
çıkarırlar. Gene bir Ameri • 
kah on binlerce kadına: 

- Kocanızla nud tanıtlı· 
mz? 

Sua~ini sormuf, aldığı şa. 
yanı dıkkat cevaplar aıağı. 
dadır. 

K~dınların yüzde 35,,6 sı 
kocalarını uzun zamandan. 
beri, hatta daha ilkmektep 
sıralarından tanıdıklarını 
söylemişler. 

Yüzde 14, 6 sı mütterek 
dostları vasıtasile, yüzde 
10,3 ü aynı klüp\e, cemiyette 
bulunmak sebebile, yüzde 
8,90 ı· bir seyahat sırasında 
karşılaşarak, yüzde 7,2 si 
hastanede, yüzde 8, 1 i kon. 
serde, tiyatroda, baloda, yüz 
2,5 i fırtınalı bir yağmurda 
aynı yere sığınmak, kaybolan 
bir eldiveni bulmak gihi kü. 
çük tesadüflerle kocalariyle 
tanı§mış, sevişmiş ve evlen. 
miş olduklarını bildirmiıler
dir. 

Limandaki Norveç zırhhsı ölüm ve ateş 
saçarak topunu üstümüze çevirdi. Topun 
kara ağzına bakmak rler baba" yeğitin 
Geminin alt dairelerinden ı.-1 

şerait altında fa1.la kalmamazdL 
Sa&rıı ı-ola sallanmaktan muvazene 
mefhumu denen "eyi kaybetmiş
tik. Uzanmak \e yatmak i'Tlkinı 

yoktu. G<'mi ~·ana ~·atmca kan ha. 
f:a ~ıkıyor, neft:'S alamı~·or, tıka. 
h!M'ak ~ibi oluyonJum: karşı tara.. 
fa yalpa \-urunca. bu seff'r kc:-ndim· 
de büyük bir boşluk hissediyor. 
mldcm aya.klarmıa inmiş ~hl olu· 
yonJu. 

Bütün bunlara rağmen beni de 
niz tutmadL Harnağonı geminin 
bo~·una uzunlamasına doğru ~tım. 
Miikf'.mmel! Başım hala döniiyor, 
~ade acıkh \ ·aziyetbndcn kurtul
dum. Rüzginn sür&ti. gece, bazı 

saatlerde ı ı ye kadar yükseldi. 
Gemide yürümek lmkinsız olduğu 
için bahriyeliler nöbetlerini değiş. 
tlnni~·orlardı. Böyle berbat bir ha 
vada bilifa.'lıla on dört saat. nöbet 
başından ayrılmıyan b&hrlyelller 
\arılı. Kamaralanna fırtmanm 
şiddetinden gidemiyen bahriyeli• 
ler, koridorlarda üst üste ur.an
mış uyukluyorlardı. Denize müte· 
hammil bahriyelilerden bile ha.'lta• 
lananlar vardı... Yüzleri yeşil bir 
renk almıştı. 

Geminin üzerinde parmaklık va 
zifesi gören çelik kablola.r, ırıular(n 
şiddetine dayanamıyara.k ~ 
landı. Gece müthiş bir infilakla 
sarsıldık. Hidise biraz sonra an. 
laşıldı. Sular bir deniz bornbasmı 
sürüklemiş, ve bomba bir~ yüz 
metre gerlrn1zde inrılak etmişti. 

BahrfyeUler gece yam;ı Y'aoı• 
mıza ateşçllerden blrlnl geUrtliler. 
Ateşçi güverteye çıkarken dalga• 
nm şiddetiyle kenara atılmış, aya 
ğr kırılmıo;fı. Zavallı, yanınında 

811.Dcılar içinde krvl'anıyordu. Ya.. 
ralı, şimdiye kadar dört kişinin 
dalgalar tarafından götürilldüğü . 
nU ~yledi. 

.,_ Giverteye !:ikan olorsa da 
h4 da ı:ötüı11r.. dedJ. 

- Kartanlılıal94.._ m11' 
Ba.5mı kenara !:-Ovfr,ll, göderlnl 

kapadı: ' 1Böyle bir havada kurtar· 

karı değildir 
ma.k mı? Hain deniz... kurbanını 
da saklam&.ı;mr güzel bilir .. Deni
zin ciirüm ortai!t riiz~ar hillii bi.i
tün siddetı~·le esiyor. 

Non·eç sahilindc'ki hütün ışıkla• 
nn karartılmasına rağmen Best 
}'iyonına ula.<ımış \ ·e te:ıbit edilen 
sa&ttc Nanik limanına ı.;nnıştık. 
Misil görülmeyen bu hitdiseyl 
genç donanmamıza mensup d~tro· 
yerler haşarabilmiıitl. Şidd<'tll fır
tına. düşman filosunun harekatı 
ııa mini oldu. Rize ı:::elinc.e. hede
fimize ulaşmak için her Şeyi yap 
mağa haz:rrdık. 

NARVİK LİMANI 

Limana giriş pahrtıınz geÇme
di. Limana girmeden e~"Vel Rest -
F1yomnda 1öahll muhafaza gemOe
rinden biri başta giden destroye
rlmizfn yanlama olarak durmASmı 
t<ıar<'t etti. Emir, kar tipiııl i('lnde 
gemld~n gemiye veriltrken ıa.,e 
j!,'f'mimiz Non·C!;linin, yanma öyle 
bir Şekilde yaııaştı 1d ba.hrlyeli1e 
rimb:den birk.aıçı bu rampa neti -
ceslnde içine atladı. Hemen muha
rebe bayrağı çeldldJ. 

Bütiln bu hi.dlse 10 dakft{adan 
fazla sürmemişti. Osten fiyornna 
giren d~troyerlerirnlzden ikf<ıl , 
dağ avcılan t>mıfma mensup a..~ 

kerleri ihraç ettiler. Maksat, dağ
ların yamacında bulunan istihklm 
lan işgal etmekti. 
~ı taraftan biç 

ateş edilmi~·ordu. Askerler boş du· 
ran üı: büyük binayı işgal ettiler. 
Aradan on beş flakfka geçince, Po
lonya harbinde tstlhk&nılarr zap 
tederek yararlık göstermiş ve ya.
nıımdan fazlası demir hs.ç madal
yası ile taltif Milf'n bahriye to~o 
smıfma mensup bir kıta cı1<anldL 
~n tf~ lfttllrNnmel ,... +nJ1tlke-
ll slllhlarla mtlcehhez olıın ba 
kıta, istihkamlan zapt.etmek için 

ileriye atılılı. Kıta, yarmı s:ı.at aoo 
ra ~tlii::i ~hi gelioco hayret et -
tık. Meğf'r 7.apt~tt<'k l<ıtllıklm 
bulamamışlar. tstlhkflm o.amma 
hir ~ey yokmuş ... 

Di):cr ile"t royerler bo srrnda li
mana ~mıl~l<-.rıH. Umandaki Nor. 
\ 'f'7 7.frlılı ı:cmil<'rinıfon biri koca . 
man topono üstümii7.~ ı;:evlrirken, 
ı;:ü,·erted<'ydim. At.eş , .e ölüm sa.
t:an bir t.opnn kara ağ7.nıl\ ha.k.mak 
her baba~·i~tin kin d~~lılir. IJa. 
yatımda ilk defa böyle bir !!~yle 
ko '"<;JIASJ\'Ol"dum. 

Cevap olarak iki destroyer tor· 
pil konnlanuı Norveçliye c:e~irdi
ler. TorpOleri gorftr gönnCT. uzalı· 
la.'1baya ça.J~tr. (Sekiz torpll ko • 
vanmm l('lne bakmak ise hiçbir be 
bayi~tln kln d~~dlr.) Bunu gö_ 
ren U~Oncll bir df'frt..royerimlz yan 
dorara.k NorveÇlinin yolunu kesU 
Ve ~ yere kan df\lc1llmcım~i için 
gemiye elçf ~~nderdf. NoneÇll mu 
J.-.vemet etmek ~a inat etu. Do. 
nan iberlne ·~ ebnefe mecıbar 
olduk. KahMla~, Non·eÇlf hemen 
battı. 

ıtdnci Norv~ ııı&hn ~ 
gelince d(lllf.royertmbe labet et -
miyen iç menni ~ÖDderdl.. Kendi.. 
sine torpU &tmak .....-ettyle cevap 
verdik: ~ yft:z kfıJtlfk mttretteba. 
Uyle on ~ aoty~ zarfmda dibi 
boyladı. R<'llnea tahllıdyelerimh:I 
hanıkete goçlrerek laua2ede Nor 
veçlileri toplsdık. Mütebaki iki a 
fak Non·eç zırhh"ma ıreHnce blrt 
beyaz teı11im bayrağını çekti; di
ğeri isabet kaydetmfytm atışlarda 
bolundu. Mermfltır Ü4'tümüzden ~e 
çlyordu. CMor bir ha.rekett.e bo • 
lunnyordu, fakat destroyerlcriml• 
zin ka~mda mi.nastt bir cesa . 
rc-t! DMtroy<-rhniz 12,7 Dk t.opa
nu bir kereclk ~ledi; Non;eç.li 
ikiye aynlarak soya gömUldii. 

Destroyerin iı;:inde. ~üvertenin 
altında eşyalarını toj!lama.kla meş. 
J:D) olan a.rkada.şlannuz top sesini 
ve alır toplann a~aden 
hasale ~en sanıntulan ba§ka 
bir !JeY hissetmem1~1erdi. 

Bali adaları 
Bu dans, aşk ve neşe diyarı 
bugün eski neşesini kaybet-
Bin bir ihtiyacm. yoksulluğun • • 

hfilcim olduiu medeniyet diya.ru:» m l ş t l r qan u.zaktz .açık, denizler orta. 
sına at:ıbmıD volka.nic bir ada 
vardır: Bil1 adaat .. Blli medeni. 
yetin cennetidir. Yerliler güzel. 
dirler, bahtiyardcrlar. biç bir 
ihtiyaçları, kederleri yoktur. bil 
tün hayatlan dansebnek ve şar. 
kı söyieınekle geçer .. Bili adası. 
na ecnebiler pek ender o!arak 
uğr;:ır .. 

Bfili ada.smın hayali bile in.sa. 
m dinleud.i.ren bir kuvvete, ~ir 
güzelliğe maliktir. 

Vapurlar Bali adası sahiline 
yamşamazfar, inci tarlaları bu. 
na mhi olur. SahUe yaklaştıkça 
manzara güzcl!cı::rnelrte, il18an 
kendsini güzel b:r sinema dekoru 
ka~ısında zannetmektedir. Bal. 
ta girmemiş olmanla.r, çiçekli 
bahçeler, Hindistan cevizi ağaç. 
lan, sakin güzel bir deniz ve tatlı 
bir güneş .. 

Bali adasınm güzel limanı. Bu. 
lcleug'da bütün caddeler mun~ 
zam ve bütün evier ayni model. 
dedir. Adanın gUrel kadınlan 
- bütün Holanda garnizonları
nın bulunduğu şehirlerde olduğu 
gibi - göğüslerini de örten elbi
seler giymektedir.. Adanın ek. 
seri yerlerinde kadınların be!den 
yukarı kısımları tamamen çıp
laktır. Ancak garnizon bulunan 
şehirlerde askerlerin rahatını te. 
min ve faziletin muhafazası için 

. kadınlar kapalı gezmektedirler. 
Bali adasındaki yerliler vahşi 

değildir. Adanın tehlikeli tarafı 
yoktur. Ancak pirinç tarlaların. 
daki mandalara dikkat etmeli. 
dir. 

Altı tane büyük manda beş 
yaşında çml çıplak bir yerli ~ 
cuk tarafından idare edilir .. 

Bali adasının yerlileri, ecnebi. 
lere, bilhassa seyyahların bera. 
berlerinde getirdikleri efY&}ara 
hayrandılar .• Daha doğrusu be. 

yaz insanların tefenüa.tile kendi· 
!erini eğlendirirler.. Büyük be. 
yaz şapkalart başlarına. geçirir, 
biribirlerine bakışarak gülerler .. 
Yabancıların eşyalarriyle fevka· 
iade ala.kadardırlar. Fakat biç 
bir h1rsızlık yapmazlar.. Bütün 
işleri beyaz insanların fantaz.isi 
ile eğlenmek ve şarkı söyliyerek 
dansetmektir. 

Yerli halk fevkalAde cömert. 
tir. Yabancılara hediye vermeğe 
bayılırlar .. 

Bali adası halkının birinci 
vasfı muhakkak ki şarkı ve 
danstır. Yerlilerin bu dans mera. 
kından sonra çocuklara ve ha. 
roza karşı olan hayranhkları da 
şayanı dikkattir. Horoz döğü.~
türmek Holanda hükümeti tara. 
fından menedilmi~ir. Buna raa. 
1!1en horoz .. ~~ğüş!eri yapılır, ~ 
lı~ler: ~u dogu.~lerın en baş seyir. 
cılcrıdır. Horozlara celiktcn 
mahmuzlar takılır; hayvanlar 
öldüresiye döğüşiirlcr ve halk 
hiç ses cıkarmadan bir hareket 
yapmadan bu döğüşleri seyre. 
der. 

Adada balıkçı azdır. Bunlar 
dalgalı ?.amanlarda kendilerine 
yol gösterir ümidile, deniz şey. 
~nl~~ karşı koymak üzere 
buyük bır kaytk yaparak sahile 
~oy~rlar... Adanın binbir garip 
8.dctı arasında en enteresanı ö. 
lüler şerefine yapılan merasi~ 
dir .. 

Ölüm hi.diseleri Bili adaların. 
da büyük bir şenlik yapllmasına 
vesile teşkil eder. bu şenlikler 
~k masraflı olur. Fakat Bfili a
dasında her şey herkes içindir. 
Onun için bu bayramlarda sar_ 
folunan paralar da biltün kasa. 
ba halla tarafından verilir. 

Ölümün vukuundan üç ay son. 
ra ceset merasimle yU:ılir. Mera. 
sim çok enteresandır. BOtfin ka.. 
saba halkmm iştirakiyle ya.plian 
bu merasinı eanasmda cmet t6 
tadan bir hayvan üzerine kDmll. 
muştur. Ailesi efradı tarafudaq 
taşmrr. 

Bunların arkasından dımsr'S ve 
dansörler ~ raloalan yapa. 
rak mera.sime iştirak ederler. 
Şeytanlar ~·çalmak isterler, 
bu eebeple aHln<ln aJlesi Be .,.. 
tanlar arasında kanb Jawgalar 
olur, nihavet ivi melekler ao.mın 
yardrmma gclirler, bQy1Jk m 
şiddetle döğü.,ürler, f erya.tlar ko. 
parırlar, fakat bu hal ufak bir 
ateş görününceye kadar devam 
eder ve sonra birdenbire sük1ln 
avdet eder. 

BALI ADASil\'DA tZDlV AÇ 

Bali adasında izdivaç oldukça 
garip bir usule tabidir. Evlen& 
cek çiftler aynı kasaba.dan ol. 
duklan takdirde mesele yoktur. 
Dansederler. şarkı söylerler ve 
böylece g-en~ c;iftler evlenirler. 

Eğer kız b~ka bir kasa.badall 
ise. o 7.aman delikanlı arkadaş. 
lariYle birlikte kasa.baya hüeum 
edeTek kızı kaçırır. Kızın ailelll 
kızlarını vermek istemezler. Kı. 
sa. bir müc.adetooen s0nra erkei 
tarafı galip gelirse yine her fe1. 
tabii halinde cereyan eder, dans 
E."derler. şarkı söylerler, içki içer. 
ler ve böylece çifti ibaşg& eder. 
ler Bazan genç, .kız a.ilccsinin 
mÜmaııeatmdan müteessir ola. 
rak Rajaya miiracaat eder. Raja
nm vereceli hüküm kattdir. Ka
rarlar büy\lk şenh1der içinde kut· 
Julamır .. Maama!ih bazı kereler 
Ra.ja'larm kendilerine müracaat 
eden gene; kızlan çok güzel bu· 
larak alakovduklan da vakidir. 

Bili adası erkekleri mtıt.ead· 
tuıtft!lfl tK1Yf"!I' çetMicJ 
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Gizli prn esyonelliğe kati olarak mani olacağız 

Beden terbiyesi umum mUdUrU g e. 
1 Cemil Taner Ankaradan şehri. 

ınfze gelmiştir. Cemn Taner dUn Bölge 
merkezinde bir muharnrimizk görüş 
mtış ve muhtelit beden terblyeBI me. 
selesi h:ıkkaıda mühim beyanatta 
bulunmll§tur. General beden terblyc.'11 
rnUkelle.flerinl.o umum1 vaziyetleri 
hakkmda demiştir ki: 

- Bugün ça.IJ§Illnkta olan rnOkcllct 
lrr allı ay evvelkine nazaran iki mfsll 
fazladır. Yani 5 bin beden t :rblyesl 
mtlkell<'lı faaliyet halindedir. Bllhn.ıı-

mUes.seselere 4nıcnsup olan mllkel
lef çaltıımalan git.Ukçe daha verimli 
bir şekil aluınkt.a ve mlleMCseler bu 
i§i dirtcr. 

l.itl~;ese butcindc.ki mükellefler 
biHyor.ııunu.z kl her b risi birer i§ güç 

k1lçWt yurtda§le.rdır. Bunlar 

kadın alırlar.. Fakat !bunda 
da bir vardır: Erıkeği:n ilk 
karısı diğer kadınları seçer .. 
B rağmen arnlarında kıs
kançlık mevcuttur. Bundan elli 

evveline gelinceye kadar 
B! i adasında dul kalan kadın
lar hançerlenerek öldiırtilürdü .. 
Bugün artık bu usul ikaJkmıştır. 

· adasmm dul ikadrrrla.rı ye. 
nid n evlenmrlrtedirler. 

Bütün bunlara :rağmen Bali 
adasını dünya cenneti zannet. 
meyin.. Adamn sıcak ve nıtu
betli havası i ah.~ık olmı. 
yamar için fevkal~e fenadır. 
.Aliada malarya hastalığı da 
vardır. 

G eilıet.inde A hayvan. 
tar. bilhassa. kaplanlar bulun.ur. 
Fakat Bali a.da6ı her fenalığı, 
kötü ruhlıı.nn mevcudiyetine 
hamletmcktedir. Bu kütü ruhlar. 
dan ada ihalkmı korumak icin 
sihirbazlara müracaat liizımdİr .. 
Onun için Bali adası sihit1bazları 
-yük bir nüfuza maliktirler. 

BAU DANS MEMLJıJKI!."ft 

Bali her şeyden ewel dans ve 
memleketidir. Bütün Bfüı 

hnlkı bacakları UY.erinde durobi. 
l k kuvvete malik oldukları 

nden itibaren dansetmeifo bas 
!arlar .. Bir çocuk henrız lbeş yr. 
şına g diği zaman Bfili ada mdn 

u yeg.ine mektebe, dan 
mcktdline devama başlarlar. 

Her kadın. genç kız oldPr 
· detçe valnız Legotı1! rl rıc:ır 

} r. G kızların dans lb 
1 ri çok basittir. hatta emlak 
dn:ırıse>tmelerind de 'bir mah .. 

tur Nitekim dnnseden e -
k m üzerindeki elbiseler, yat 7• 

yava.ıı di~ bir g'enç kız tnra ı. 
Çtknnlır. nihnvet dan.,öz 

rn ıplak kalır ... 
Diğer bir kız da erkek şeklın. 

de giyinerek arkadaşına :refakat 
eder ve her ikisi hususi bir or. 

tranın nağmelerine a:, ak U'\
dururlar. 

Bir tek kelime ile bütün \'li 

larmı vahşi orkestranın e . 
)p, oynatırlar. krvnlırlar . 

Bali adasının orkestrnları da 
ayanı dikknttir. Dünvada mev 

cut musiki aktleri B!lliye gire •. 
memi!jf.ir. Bali orkootrnları 
bronz 1 vhalar, bambo ağaclarm 
dan tüpler ve deriden davul ve 
dümbeleklerden rnütesekkildir. 
Orkec;trn efi voktur .. Fakat l'I 
lid n fazla ~aJgwı bir falso vap. 
m dan çalarlar.. Bt-ıli , laı:ııncla 
ark ra dansö7P uvar.. ıi\P!'ltrn 
YJ da.nsed n lmr~ idare ed r 

yada olduğu ı::ıbi dnn 
söz veya dansör ork~ya U\'. 
rnağa moobur d ~·ldir. 

YerUlenn bir de Hane-er da'1S 
ları vardrr. lam karanhktn ov. 
na.nan bir dans nasında ooşan 

rJiler bazan bir birlerini de 'a 
rıırlar .. Fakat - kendı ifadele. 
rine göre - bu \'nnt. rd n knr 
çıkmaznu.ş. 

. aşk ve n mem1Pket . 
, e:ıki neşe ve 7Rvkini 

Avnıpa hn.rbi y\lrlinden kavbe-t. 
m.işttr. H Hollandanm basma 

da yanlarında çal~bklan wıtalan ma 
n1 olm dıkçu boş zamanbnnı Cayclıı
lı olarak geçirmek ıçın 'beden terbiye_ 
sı ç lışmalnnna kat.rlmnktadrrlar. 
Faknt mevsim ve iş lcııplarmn göre 
bu çalışmaların dalmt surette aynı 

tnt.i.Zalnla cereyan edem!yeceği şUp 

hesizdir Bunun dahu muntazam su
rette cer ynnı lc;ln mUkellt'fleı1 razı 
ınltmtrya sokmıyac:ak lılide kanun! 
tcdb rler bulmaya ç Iışıyoıı.ız. 

Mcseltı. çırağını, yahut )anında c;a.. 
lışan herh ngl bJr mükellefi beden 
tcrblye.'1.1 vapmakt.an men cıeıı b'.r us. 
tn veya patron cezalandırııacalclır. 

Bu eureUe her mılkellefın vazi!esin1 
yapmnsı kolnylaşmııı olacaktır. 

Oyunculann k!Up değhıtirmeleri ve 
gızlı pro!esyondl!ğın ön n geçilmf'.ııl 

me elesl hakkmda Gener ıl §Öyle de
nılşllr : 

- Oyunculnrm klilp deği§Urmclerl.. 
ne nııınl olmak, bu suretle TUrk spo.. 
runun amatör nıhunu ınuhAfaza et. 
mek tç n hazırlanmakta olan sicil ta
llmabl mesile ıwmgelen önleylcl lAad 
birler alınacaktır. Ötedenberi .aöyte. 
diğim gibi herhangi bır klUbün kira.o 
lık oyuncuları zahiri bir muvnffakl. 
yet kazannıaaı boııim nazarımda ha. 
kiki kazaD.ı1 bir muvatfaldyet aa.. 
yılmaz. Klil'plerim.lzin taııı ıruu:ıasile 
amatör olm sı ve azabr lllln dahi apo. 
ru kiralık oyuncu olarak ba§knm he.. 
ıı::ıbın ill, l\hstnın sı.hhaU 

lekete fo.y ı b r u 

yetışmoo! bııkımmdaıı yapmaBJ ha. 
ldld spor kalkınması mllmlı:Un olabl. 

Ur. 
KlUpler, yıınl klUp idnreelleri gizli 

profesyiinelcili.ği Cillyatla teşvik etUk .. 
çe sponı menfaat ve kauuıç vamtam 
olarak tcllkki eden eşbatıa karşı oto. 
ritelerı.nı kaybetmeye dalma mnhkiım 
kalacaklnrdır. 

Bu sebepten klUplerimi.zin gizli 
profeı:ı,yonelliği ortadan kaldırmak 
için mü terc.k m('sat sa.rfE't.nıelerin. 
den memnunum. 

Bedeıo 'l 'e.r'biyesi Umum üdüni 
Clemll Tnner 

E&sen ya.kında cikacak olan 
fuibol müSllıbaka talimatnamesi ile 
herhangi bir IJdtiıbe diğer ldüptcn 
gelen bir futbolcunWt yeni klübfin. 
d ıın sene ça tıklan aon. 
ıa o klübU temsil hakkmr haiz ola. 
cağı esası k edUmişt.ir. 

Bır sporcu evvel sportmen ol. 
malı, m ezat malı olmamalıdır. Ve 
kendi kfübüne bütün varlığiyle b:ı.ğ 
lanm 1, oradan onı~-a mekik do. 
kumamalıdU". 

Giz.11 prof yooelliğe kııt'i ola. 
rnk mani ol.n.cağmuzı söylemiştim. 

Türkiye fut bol şampiyona
sının beklenmiyen neticesi 

Milr küme sonuncusu Gençler
birliği milli küme birincisi 
Beşiktaşı 4 ~ 1 yenerek 
. Türkiye şampiyonu oldu 

nlmm, 16 (A.A.) - Buglln 19 
fnyıs .11tadında Milli kllmc şanıplyonu 

şlktafla Ankara !ia.mpl~onu genç.. 
r Blrllti a.nımndn yapııan Türkiye 

futbol §8mplyonn ı final m çında 
G~nçler Birliği Beşıktaşı 4/1 mağlCip 
nunlııUr. 

BBfl r başlamaz derhal seri bir ce. 
~"~on a.ıau bı.: knrı;ılllfmanm altıncı 
<1aiuknsında Gençlerin uıuhnclmlerı 

m<'rkczden :ığa ve sağdan tekrar 

merKeZe doğru kombıne etlikten gli
zel bir akında aoı tç Muslaıanın ı,ut 

l.ndar sıkı bır kafa vurutıu ile takım-
lanna Uk yıyı kazandırınl§tır. 

Bu beklecilmiyeı: say Gençlerin 
enerJ:.sını arttırdığı nısbette Betılk.. 

ta ııınr a.saoıleşl!rınıştır Rnkıplerl. 

nın ns;:ı.bıy Llnd u tııtltade eden Genç.. 
er blıcuwlarını U şıkta~ knleslne 
tehııkell OJa.b ı cek bır tarzd:ı. teksif 
etm4ıer ve 16 ıncı d kıknda tu·uııe 
durduru.ııu bır kmd n 50nra lehleri. 
ne kuundıkları tir ıdkl n Alının çek. 
tığ ı ı Kı bir utle !kıncı uyılarmı dcı 
yapıııı ı.rdır 

Bu avı ile hAklmı) et ellenne ıı.lan 
gençıcr Be.ş.k~ ka eslol ıııkı.ştırmayıı. 
tıı\ıı.amı~ ar H' 26 mcı dnl<!kadı sığ
:ian lnkı:ıııu rlt rdlkl"r bir hU<:umda 
Mus nhınııı ı f.lğl ile U lıncU sayıla. 

nn ı da yapmıfl&rd 1r. Bu eayıdıın or..

1
1 

ra maça blr ssab yel bıwııııı drı:ı: ol 
mu ve o n tedrıoen rt bır ecre. 

yo.n almıı.ğa ~lam11br. 

Maama!lb, Bqikt&§lılar, 8-0 ouığ. 
lfıp vazıyette olmalarına rağmf'n fır

sat buldukça rakiplerinin knlcıcrin<' 
inmekte kusur etmem41ıersc de is=ı. 

bet.Biz vuru§lan yliztlndeu t()pu mUte
mndiyen avuta atmışlar hattA 40 mcı 
dakikada. lehlerine kazandıkları pen-

altıyı da solc tahvil ederueml§lerdir. 
Iklncı hofbıymda Beıılktll§lılar mağ. 

IQblyetten kurtulmak azmlyıe hücum. 
lara ~ln~lardır. Fakat 16 dakik 
süren bu tazyik dc\'r<'.siııde Gençlerin 
ıııUcla!aası Be~lktaşJılara &ayı çıkar

mak fırııntını \·ermemıııur. 

l'azyıktc.c kurtulan ve tedricrn 
M.klmiyeU cllnc alan Gençler, gUzcl 
bir anlaşmadan sonra 22 ıncl dakika. 
da Huan·ın ayağı ile dördüncU sayı. 
!arını da yııpmışıardır. 

Bu cıi oyun netıce ınde bakrm her 
tl. i tnrı.Cın blrblrıni taklbP_n Uçer o. 
yuncu unu çıkarmak mecburiyetinde 
kalmış 'c takımia.r oyunn sek zer k 
şl ile de'liam etml;,tlr. 

Sinirlerine h kım olamnnnık Genç_ 
lcrııı oyuncu lnrınn btlcuro eden Bcşlk. 
taşlılar, l9 M yuı stadında bugüne 
kadar görU nıemlş olan nem mUe.sslf 
ve bem de r:lrkın bir tıA.d.seye eebebt. 
vet verml 1 rdlr l'oıle!n mUdatıaleııl 

lz rınc ııı b t te ırslls <'ltlkten sonrn 
devam eden oyunun son dnklkalnrın 
dn knzendıklar' pennltıdnn RrştlttA 

lılar yegAne ııayılannı yııpmııılnrdır. 

Klüplerin nerelere para sarfedc. 
ceklerl bir talimat.name ile teısbit 
edilecektir. 

Hiç bir klilp bu talimatnamenin 
tayin ettiği şekilden başka para 
sarfedemiyecek ve klUplerln def. 
terleri tefr edildiği zaman, tali 
matnamenin tayin ettiği masrafm 
dışmn çıkan klUpler lddeUe cc1.a. 
nlndınlacaktir. 

Bu suretle sizli prof ~yonelllğln 
önüne geçilebilecektir • 

P rofesyonel .ldüp lrurulması işine 
gelince, kanunlarmıız buna mUsa. 
tir. Her.hangi bir k lüp, hükümete 
müracaat ed<ı.reık prol('syonel ola. 
cağmı bildircblilr . F akat bu k lüp 
tamamen bir ticari müessese ol. 
duğu için &don teri>ty · mtidür. 
lilğii ile hiçbir a.lfı.k aeı .kahnaz ve 
amatör 'ltlUplerle mil6a.balı:a yapa. 
mıyaca.ğı gıl>J, ıuıcak kendi stadm. 
dnn istifad e edebilir. 

Gener al Camii Taner Bursadıı. 
yüzme kursunun imtiha.ı:ılsnnd 
t>ulwıduktan sonra tekrar şehrimi. 
ze gelecek ve su sporlan tekr.ik 
m~vere heyetinin toplnııtılann. 
da da bulunncald.ır. 

8eyoğ1u Halkevinde 
atletizm müsabakaları 
Dün Beyoğlu halkevi ı;porculan a. 

rasında atıeUzm mUeabakalan ya
pılmıştır. Teknll< nct!celcr §<iyledlr: 

ltayıınlM' a 

100 metre koşı.ida, blrlncl Sara 
(15 niye ) , Had ik inci, Tur an 
Uçuncu . 

D isk Atma: Birinci Fatma. (l(),~5), 
Udnci Hadiye, UçUncU Sara. 

YUkBck AUıuna: Birine! Fatma 
( t ,20). ikinci H diye, UçCncU Fe)'7.an. 

Erkekler Arasında: , 
Çekiç Atmıı: Blrı.ncl Diki ( 25,42) , 

ikind AIAeddln, üçüncü Mehmet. 
Uzun Atlama: Birinci Ct'vat, (5,91), 

!kinci Ahmet, UçUncU Rem:ı:I. 

Bir mll koşu: Birinci HUııeyln 

t 4,67) Hayri, Uı;:UncU Tahsin. 

Boğaziçi Gençlik Klübü
nün Kongresi 

Yeni ı<iıırc heycU lnlihabı lllzumu 
btısıl olduğlından bUQmum 117.a.nın 

20.7.9U !'azar gtlnü s:ıat 10 da Arnn
vutköy Boğnzlçl ('.ençllk kllıbU bina, 
sında bulunmaları rica olunur. 

Boks Maçları 
Kaılıkiiy halkı•, inde n : 
20 temmuz pazar günü saat 

o,30 da Fencrbnhçr stadyomun
da ·apılacnk boks mnçları i!aveU
yelerinin id re memurluğundan a
Jmmaaı rica olunur. 

16.7.1941 
1%.38 K rı ık 

rkılar 

t:U ~ K rı ık 

prognun 
18.03 l n 

m iı.1 ı 

J8. l5 Mt•ınleket 

po tası 
18.25 l>ış politlku 

r!Wisetcrl 
19.:JC A j3.ns 

ga LOtc 1 
20. ı ;; Bir lln lk 

Türkllsü 
<iğrl'nl) oru:c. 

?t.00 Ziraat 

tı. ı o 

.H.25 Hl~ etlcnm 
h u r bnftdMU 

!t. 10 l\ar r ık 

19.45 Fasıl :r.ı arkı 

20.1 6 ltad~u 22.so i\ jan 

. Raşit Rıza Tiyatrosu 
Hu nk5:ıııı Hnğlıı rtıo · ı H l ı>dl' 

- l ' o~ Bıılr.un - Knmcd l (8) (l<' rdı• 

\'arın akı1am Hoı.1an,. ıtla 

- Bı·ni ÖpiıııüT. - Komeıll (S) f"'rdc 
tln lldf' Pi kl ıı ~ rıı llı>re ı,. ıırl\ k 

ud "'!f'kt lr. 

Bevoğlu Halk Smeması 
:\fnllnc 11 df' 8.SO dıı: 
l - Çöl il ıh orlnl ( %!l k ı•unı) 

fl'knılll hlrô"ıı '\taı• "'1111 
2 - 1 nçnkçı lıır Aıl.ı ,.ı. 

" - likl. 

Bu kadar cahillik 
kolay değil 

Çocuk, sözlü sınavda mu
vaffak olamadı. Oğretmene 
yalvarıyordu: 
- Batka okulda bu dera\en 
iki sene üıtüste kaldım. Bu 
üçüncü senemdir. ES-er gene 
geçemezsem ar•~ık okuyamı
yacağım. Rica ederim, beni 
koruyun.! 

- Bu üçüncü sene mi? 
Çok zeki bir çocuk olmalı
sın! Üç yılda bu kadar ca. 
hillik öğrenmek kolay bir 
§ey değil. Seni tebrik ederim. 

- O~lumun dıiğlinti için 17 dau~tı. 

) e ba.etırtlnn . Ru M.nım ft.domıııı<lıl". 

J~,ı d<-WJtA d&ğıtO<.'Bk !., 

Buda tersine 
Bir baba oğluna öğüt veri. 

yordu: 
- Yavrum, insan hangi 

meslekte olursa olsun aşağı 
dereceden ba~lar, sonra ya. 
vat ya va, yükselir. Bu bir ka 
idedir. Söyle bakayım, sen 
hangi merleği tutmak istiyor 
sun? 

- Para,ütçü olacağım ba
ba! 

Zelzeleye uğramış! 
Muallim •lahtaya okunma

s ı zor bir isim yazdı ve ço. 
cuklara sordu: 

- Bu neresidir" bilen var 
mı? 

Çocuklardan biri parma
ğını kaldırdı ve söylendi: 

- Zelzeleye ugrayıp alb 
üstüne gelmiş hir şehir. 

( Oaıeteınl ıln blrlnC'I ııayfaımıda 

bclş lrk ~ anındaki lurlh c;ıcr~·•wcM ku .. 
ııonuyla birUkt~ gönde rilecek) 
F,\' l,Y,!llM}~ TEKLlFl.tı;RI. l~ AUA· 
~IA, lı;i Vl':: K:\Uı:. U;\t. ~ı\TIM 

gibi ti ('.arı mııhl ;'\ eti tu\l.ı olmı~ nn ku. 
çlik llAnl n r p:\raliı7. n~rolıınur. 

Evlenme tekliflerı 
• Ynş 21, boy 170, kilo 70, kumral, 

kn'lreık ıın~lı mnıı.ş ve gelırl ,.ııMl, ıyi 

bir aileye ınc1111up bır ılknlrnl öğretme. 

nl bay; bilb11.s.sa lyı bir nıleye mensup 
ııamu lu, ortıı tahsilli, ev lşlcrınl b . 
len 1 20 yaşlannun b!r bayanla ev. 
leıımck arzusundadır. l'ntoğı atlarm 
derhal iade edıleccğini soylcmcktcrllr. 
(Öğ. H Y.Z. 30) rem:ı:l nc mllnıea • 
nl _ 222 

• 'ı 8.§ 30, boy 167, kilo 77. Yeınl 

ghzlU, tıtrışın aydn 175 !ıra ge.ıri o. 
lan bir bayan en az yhz liro kal'..anan 
kibar \C l!C\'lnıll en az lise tnh,.ılll b:r 

b ıyla C\'h.:nmek uıtemektedır. tSOJ 

remzuıe mllrncaat • 22a 

(~ ue i~çı arayanlar: 
• Bil' c!oktorun veya dlşçtnln ~ nm. 

da hizmet edcbıllr enJckı.ıyon Hı ha.; 
tabak:cılık Jaler!nden anlarıın Ya 
nız eabah gidip akşam gelmek uzcre 
lstlyeıılcrın adresime bllaırme.tert •• 
Topkapı l<~atmııault.an mıı.hallesl E t. 

heın efendi sokak 10 numarad:ı 7.abe. 
• Oı w. me:ı:unu 33 y şınııa. Aakcr. 

:ikle .:!şığı oımıyan cskı y .. ;e.ı ları bılco 
bir ger.c; iş aramaktadır. Daktilo da 
bilir. ı B. K. ) reıru:lnc müracaat.. 

• Sır yllksek mühendis mektebi tn. 
lebesl tahsiline deva m edebılmesi iç!D 

taWde çalt ıımak mecburly.:Undedlr 
Her tşl k bul edebıllr. lstlyenlere rl. 
yazlye <iensle r! de verebilir. ('l'ahsll 

ıçlıı) :rt•mzıne müracaat. 
• Kasa ldare.11lııde tecrUbcll iyi tran 

sızca bilen bir be.yan UcareUıaoeıer 

de hususi ve rn Ues seıerde !ş ara 
maktadır. Galata posta kutusu ı 130 
da S. N. a mılracaatlau. Rcferane 
verebilır. 

• Hıı yUkack mUbend!.ıı mektebi ta 

el>ctn tıı.Ulae çalışmak ıstemektedir. 

fi er turHı nesııp lşlerı , p roJe ve p!An 
ınrrn tt;ıml~ çektımeııl l.şlennl aıabllir 

H rtıanjt'I bır mUe~ "enin ııeııap işle 

rtnı ienıbte edebilir. UJft Ye ortn 
I(• '"ı talebe ine riyazl)"E' dPtı!I ve 

rebilir. (An) remztne mllmcaa• 

T E M M UZ - 1941 
?!'!!! 

F.rk~k - Yarıft ~vlt>..nlvf'rlri?. dt'Jl1 
nıi ı;c\glllm ~ 

Genı; ı.n: - E\et. yann e.' l enı \ crı. 
rl ı arl ıl• ıı~kıı eh ·eda ! 

Yakında gelecek 
Bir haftadanberi hava aÇ· 

mıyor, boyuna yağmur yağı· 
yordu. Gündüz annesile .bi!• 
likte bir mağazaya gitmişll·, 
Oteberi alıyorlardı. Anoe•' 
satıcı kızla konuşuyordu. J<ıt 
cevap verdi: 

- Yok bayan. bir hafta.· 
danberi bulamıyoruz. . 
Mağaza sahibi, bu sözü ı· 

!İtince söu karıfh: 
- Yok ama, iki güne kt" 

dar gelecek. Siz·lutfen adre• 
sinizi bırakınız, evinize k&• 
dar göndeririz. 

Sonra yavatça satıcıya de• 
di ki: 

- Müş'4.eriye yo~ denm~ı· 
Gündüz patrona rica ettı: 
- Adresimizi verelim l!L • 

ma biraz fazlaca göndcrİJ1• 
olmaz mı? 

- Hay hay yaVTUm, ne it· 
tiyordunuz? ~ 

- iyi hava! Annem gıı· 
neşli günler olmadığmdllı'I 
şikayet ediyordu da! 

İş İngilizcede 
1 · ·ı· et Bir orta oku un mı::1 11 

dersinde öcre·~men bir öğ eti 

ciye sordu : 
- ingilizler niçin bizde 

daha ileridirler? 
- Bütün çocukları inı;il i 1 

ceyi bizden daha iyi bilıyor· 
lar da ondan. 

• ıı.ırkçe ve r ransı1.ca Cızık .cırıı'" 
ve orta mekt~ıı uılehesh~ rtvıız1' ' 
denılen IF K .K) ,.eımzlnP mUracııııt 

• Pel~ lyı lngillz~ bilen tini' t'r~ 
slu mOdavım,I !>lr g~nç kı:> \•e erl<t 
talebc\·c.mü~ait flyııllıı !r.gi'l:ı:ce dt~ 
leri v• rtr ı B 19ı remzine mUr cııııt 

• ~a~aııbulda raklr 'lır a'IPnln (lt;ll 
mayı Sf'\'en kınıses!~ bir ı:ocuğu ıteP 
•Jıslnı nıanrvl •\•ıı\t YRPl\CRk. )111<.l!f'~ 
tn"• · • de'vnmın •a •• dım e11eı-f• 
7.engln ve havır even bt· r.at orıı rn1111 

tadır Kend'..Sı 1ilrtl,.t, temiz aıtlı\ ıııı 
v ,;:aı \eter sahibi. çıı ış'k n. ıntı 
zam lı. okumayı sever lılr ı Urk cocll 
ı?udur ı R :-: B. ı rcm:r.lne mUra .. anl 

• Be~ ko:r.drı lskl'.'le önl!ndck d~" 
ynnd.ı. göndt ""lt!z !lılat .cazıKtıı ı:ıci'· 

c;il~ 
ııycc~ .ı tlc; .. ışıyc .hthaç \'Rroır • ...r 
de 2 Uta yevmiye vertlec~kUr. D1t1• 

k! rdlf mesaı sellerinde ağ kuı'Utaca ıı el 
F'atlh, 1-\ ı:r.lflşınct 5!< nıJ ı~ı.radıı cı" 
SUlej'ııııın karsuya mtirııcal\t . ~ 

• Lı"C son sınıftan ıı~ rılmı,ş oıdU,. 
ııır 

daktılo bilen bir .,ene; ış arntrfl kU1 

l R.G. 74 > remzine mliraı a.<t. t 
• Rumce. Fran81ZCıı., t.1.ıı kc;e )Ilı:• 

\"O ok.:r 24 ynşında bir bn)'ıı.n hııf t : . 
Işı tezgllhtarltk yapnhill r r~v ııırıl t l 
nebi \0 nında tercih eder l~unıer 
remzı;ıe m•ıracnat. , 1 

• Urta yaşlı namuslu • I' t>nınl)'(° 
• i-' l' 

gU:ı:el \;emek yapmasını bl en oır 11 • ıerı 
dın ~!r ailenin yalnız yemtk ış r 

!'h\'cn bir flya ııa yapma~ ıı ta iP~ 
Köye de gidebilır. ra rıa nnşı ıı id ıııı 
1 9 numarada 3 üncü ırn tt.8 D ı) 
V .A. ra mUrnc at. 1 (t 

• Orta tıı.hRl!ıl, ıız11n zaman > 1) rl 
bina ıtlcrinde çalışmıv. (f'D ıeıtr:e 
vakıf bir genç mutcahhlt yanınd 
y& i " Vlf't tşlerınde çaiı~mak nzrr~'\ r 
aramaktadır. Taııraya da ı;ldt~;cı 
deyoğlu in ılız efaretheııesl fo P. 
sm da Cumhurıyet G'U!nOfiundr. 
met GUngör. 

Aldırınız: 
--'•" .. Apj!; ıda rtınm:r.~rı J&~ıh .,. ,.ı•" 

lnlyııeuıa.nmıı.ın aamlarl1'• I fi 
mektupllln ldartha.nemlMl.. ..,.rıJ 11 

aaW.hta• otleyf' kadar Yf'1• _., 
oltu •onra alıhrmala.n rk.'a oıııwıır• A' 

(Pfl'k 3i} <S. 3) (K.M .) (A.rklld~ 
(Çevılı 155) (Tekyrldız 3l <:g t< 
IBa.ya.n R§Çl)fHRdıye) (2092) cs·Jlll 

• ('J'C 
( fşkrn) ıs. t2 ı (X. N .) P' 
tDcntz 218) 1''.K. 26) fK. 1%1 



~Oyak MitJI Roman 
~ ~ıe - Yazan: MAHMUT ATIILA AYKUT 
ııe~e 'Uğrannş !bin' memle. 

h~ap bir va.tan toprağı 
81Yas.i ihtiraslannı şah. 

lıla:ı d bu filler o bedbaht
t ftfıı ~ Çok alçak ve daha 
\~Uier demişti. •. 

(ah'et; düşman istilası aı. 
tedak taınan evlatlarının bu. 

\( ~ fu.lrklariyle kurtarıl
"-· bıiıirken .. sen ve ben" 
·~ı gu 

aç ~en nıuhteris bir ztlm. 
ta!d ltOekler gibi biribirleri. e, ~~a başlaınrşlardı. 
~ıçındir ki; bir gün bir 
da alına binerle Balta Ji

~e sarsak damadın yalısı 
"1ıı~ ~eçen iki meçhul fedai! 
~J ve blöf olsun diye ya. 

<tın' cerelerine bir kaç el ı. 
' Ilı> !şlar ve deni~ Üzt'r!nde 
~~kaçmışlardı .. 
~ıı ~baba ile Osman bey de 
~rııı adüfcn denizde avlan •. 
re dan kendilerinden şüphe 

fı.uttıt sorguya çekilmişlerdi .. 
l'et~ baba; münasebetsiz bir 
Ç{ıı e Yakayı ele vereceğin
e b' r korkmuştu .. 
r~ zaman Uc. beş gi.ın 

C ll'ıan O man beyin evine 
~ ıtti. 

' ız hır iki giin sonra bir 
'. lstanbula indiği zaman 
u tna sevindirecek haberi 

o 
1 

guıı: bizimkiler yakalan. 
' ar Rüştü baba. . ti suvari dördUnU de sak
~ e vermemiş lneboludan 
ti!tlj J:~l?i. Zi1.ede lbu vaziyet 

sızı evde bulamadnn. 
lk(~rnedim. 
~ rıcı :posta için bir emir 

Car er? 

f'.A.'lın on sekizinde yeni ka. 
ol'· ~ \ir~Cek ve önü:ınüzdcki pa. 

~ ~ı ikinci Derince pos 
~ dırılacak. 
llıı?~iteı'den bir ses sada 

QallJamba akşamı bekliyo. 
~~ 
~~ h~ba; o akşam yalıy-.ı 
~ il bır çocuk gibi sevini. 

r-. 
~·· 'lıııdu rahat. 

\> 1 ku'"·etl' il 1<l'ı Y> ı .. 
anı sağlamdr .• 

'\· ~ .. 
''~-- · lııp "'~!Ye hanım evde yok-

. ~'J'efendiyle tstanbuln in-
~ ~~~rı}·e buyunınuz. Bıraz 
~ırter efendım. 

mesinler daha üç beş gUn eve 
gclemiyeeegim işlerim var diye 
haber göndermiş. deyince evde 
fazla kalmıyarak (E-.) ' beyin e. 
vine gitmi§ler ve ( ... ) lctımandan
lığından aldıkları yeni talanatı 
kendisine vermişlerdi. 

Türbeden Sultanahmede iner. 
lerken Kemal: 

- 1.hsan, 'ecmiyeye uğraya. 
Jun. Bizi görünce kim bilir ne 
kadar sevinecektir dedi. 

Necmiyeyi evde bulamayınca 
dönmek istedilerse de, hizmetçi-
nin ısrarı üzerine Kemal: 

- Gelmişken biraz bekliyelim. 
Belki ani bir iş çıkar bir daha 
uğrayamayrz. Necmiye. beni a. 
raJ'lp sormadılar diye gücenir 
dedi. 

Kahvelerini henüz içiyorlardı 
ki, kapının önünde bir araba dur 
du. Ve ibiraz sonra sokak krya. 
!etiyle ı 'ccrniye içeriye girdi. 

- Ah .. Sizi o kadar üzi.ıntü ile 
bekledim ki.. 
Hoş geldiniz. Diyerek, iki ar

kadaşın ellerini srktı. 
- Canip'beye hemen telefon 

etmeliyim .. Ne kadar sevinecek 
bilseniz .. ? Ve: 

- Si?.C söylenecek öyle hava
dislerim var ki diye ilave etti? 

- Bey babamzdan bir haber 
alabildiniz mi Necmiye hanım? 

- Maalesef hayır. Fakat; 
dun. Canip bey: 

Birkaç güne kadar ümit 
ediyorum ki size iyi ıhavadisler 
ve müjdeler getireceğiım dedi. 

Necmiye soyunmak iç.in müsa. 
ade istiyerek dışanya çıktığı 7.a. 

ma.n; llısan: 
- Bana bak doMum dedi. Ba. 

na öyle geliyor ki. Refik beyi 
buradan uzaklaştırdılar. Canip 
bey de i i idare ederek bu klzca. 
ğızı ümitle yaşatıyor .. 

- Bende öyie zannediyonım, 
Ruştü babayı görseydik vaziyeti 
öğreirdık. Maamafih yapılacak 
bir şey yok .. Ümit, mes'ut olabil. 
menin sırrıdır.. Bilerek aldan. 
manın bile kendine mahsus bir 
zevki vardıl'.. Canip be}' bu gü. 
ne kadar elbet ki bir şeyler öğ. 
renmiştir .. Eğer sevinçli bir ne
tice alsaydı Noomiyeyi ümitle 
avutmazdı .. 

- Bu esnada . 'ccıniye tekrar 
odaya girdi. 

- Canip beye telefon ettim .. 
Pek çok stwindi. Kendilerini sa. 
kın bırakma. Bu gece benim mi
safirlerimdir dedi. 

- Sağ olsunlar. İltifat göster· 

a le, İhsan bu sa;bah bir 
~t:.~~Ylğiyle Tuzla üzerin. 
~a.~la gelmişlerdi. Rüştü-

~. Uğradılar. Kardeşi K~ mi~ler ama. 
llll' Bizim gibi kırk yerde bezi o. 
~ haftadır eve uğrama. lan insanlar için güniin kocnman 

Carer kendisini Eminö.- aatlerini bir yerde geçirmeğe 

( Dı1n~i nushadan devam} 

Lutfi evinde hasta yatarken 
dansedemezdim tabil ... Binaena. 
leyh Perteve: 

- Beni mazur görünüz, de. 
dim. Bu akşam canım dans iste. 
miyor, şöyle bir köşeden danse. 
denlere baksak daha iyi değil 

•9 
mı. 

- Ohalde şöyle bir köşeye 
çekilip gevezelik etsek. 

Pertcvle ne kadar konuştuk, 
bunun f arkmda değilim. Bu u. 
zun boylu delikanlı. ciddi tav. 
riyle giriştiği her mevzuda kar. 
ş1sındakini alakadar edeeek söz
ler bulabiliyor. 

Söz arMında tıp tahsil ettiği 
ni söyledi. 

Vecihe bizi danscdenler ara
~nnda göremeyince arayarak 
!bulduğu vakit biz Pertevlc derin 
bir münakaşaya dalmıştık. 

Gece yarı rndan biraz evvel 
e\'e dönmek istedim. Arkadaş· 
lara.: 

- Siz rahatsız olmayınız, de. 
dim, ben yalnız eve dönebilirim. 
Kimse beni kaçırmaz, emin olu. 
nuz. 

Cemil itiraz etti: 
- Kat'iyen olmaz. Lutfi sizi 

bana teslim etti. Kapınızdan içe· 
ri girdiğinizi görmezsem yüre
ğim rahat etmez. 

Vecihe ve Pertevde kalktılar. 
Dördümuz birden bir otomobile 
bindik. 

Cemil arabayİ Sa'bihnmn otur. 
duğu evin kapısı önünden dolaş. 
trrryor. Bunu sezince Cemile ta· 
kıldnn: 

- Yoksa bu akşam güzel lba. 
yan Sabihaya geceniz hayrolsun 
derneğe mi niyet ettiniz. 

- Şöyle bir uğrasak, iyi alay 
mevzuu çıkmaz mı? 

Vecihe ellerini çnptı. Bu tek. 
lif onun da hoşuna gitmi§ti. 

İtiraz ettim: ~ 
- Biraz sabırlı olun çocuklar. 

Kadıncağızın bu akşam baloya 
gelmemesine göre mühim ibir işi 
var beıtıalde.. Onu nıbat bira. 

kıp yolumuza devam edelim. 
- Peki öyle ise. kapıyı çal· 

maktan v~im ama, şöyle 
pencereye tmmarup lbir içeriye 
bakalım. 

- Pencereye tırmaıxmağa ha. 
cet yok. Sen da'ha Sa.hi:banm bi. 
rinci katta otımiuğunu ibile bil. 
miyorsun. Bu ışık yanan pence. 
re salonun penceresidir. İsterse 
niz ben arabadan inip şöyle bir 
pencereden bakayım. İçeride 
göl"düklerimi doğru doğru si1.e 
haber veririm. 

Birkaç dakika. gözlerimi Sn. 
bihanın ışık gelen penceresinin 
camına dayamıştnn. Fakat ora. 
daki manzarayı görUr görmez 
haykırarak geri cekildim. 

Vedhe sordu: 
- Ne \'ar, ne gördün içeride ... 
- l Ierhalde yanılmış olaca. 

ğım. Sabihamn yanında bir er
kek. Lütfiye benziyor. 

Gürültümüz galiba içerideki. 
!ere kadar ulaşm15tı. Pencere a
çıldı. İki gölge dışanya baktı. 
Sabihcının ve Lutfini11 gölgesi. 

Gözlerinde bir gölge 
Nakleden: Muzaffer Esen 

Artık aldanmadığıma emindim. 
Vecihe koh!mdan tuttu ve 

beni sürükledi arabadaki arka. 
da.şiara: 

- Biz Sa.bihaya kadar çıkıyo. 
nız. diye haykırdı. Gelinceye 
kadar bekleyiniz. 

Titreye titreye. ne olduğumun 
farkında olmadan birinci katın 
beş on ayak merdivenine tırma. 
nan Vcciheyi takip ettim. Vecihe 
kapıyı ısrarla ve amirane çaldı. 
Uzun zaman bekledikten ~'Onra 

kapı açıldı ve Sabihanm başı 
göriindü. Genç kadın küstah bir 
tavırla: 

- Gecenin bu saatinde bana 
uğramak nereden aklınıza gel
di? dedi. Gündüzler çm·ala mı 
girdi . 

Vecihe genç kadına cevap ver. 
mcğe lüzum görmeden onu ite
rek içeriye girdi ve beni de elim. 
den çekerek zorla içeriye aldı 

Antrede, bir koltuğun fuJeri. 
ne şöylece atılmış olcın Lfıtfinin 
bej pardcsüsünü ve şapkasını 
tanıdan. 

Oda darmada.ğmıktı. Lutii ve 
Sabiha, ikisi de, aralarındaki 

münasebetin cinsinden hiç şüphe 
bırakmayacak bir pilde robdö. 
Şamlırla oturuyorlardı. Etrafı 
na şöyle bir bakan Vecihe. haka
ret eder gibi Lütfiye hitapla: 

- Maşallah, dedi. Demek siz 
nezlenizi böyle tedavi edersiniz. 

Sabiha haykırdı: • 
- Sen ne diıye. bu işlere bur 

nunu sokuyorsun. 
Vecihe dik dik genç kadına 

b&ktı: 

- Ha:kknıız var, bu gibi pis 
işlere ancak senin grbi kadınlar 
bunıuml 9oikar. 

* * * 
Yata.ktaynn. ~erimin önü~ 

den o uğ\ll"suz gecenin hayali bir 
türlü silinmiyor. Tesadüf bana 
bu korkunç ihaneti öğretmişti. 
Vecihenin mağrur ve kat'i vazi. 
yeti, §tıurumda çarpışan iki his, 
isyan ve iğrenme. Fakat bu ieya. 
na ve bu iğrenmeye rağmen aş. 
kım sönmemiştir. Aşkın ve sa. 
dakatin timsali olan pa11J11a!!ım. 
da ki yüzüğü iğrene iğrene o gece 
LCıtfinin suratına fırlatmıştım. 

O günden sonra nişanlımı 

görmedim. Artık görü.şmeğe. iza. 
hat isremeğc ne lüzum vardı. 

Lutfi suçunu ibiliyordu, her şeye 
rağmen Sabihayı bana tercih 
ettiğini gizlememiş, ne gaddar 
etmiş, nede bir teessüf kelimesi 
mırıldanmıştı. Artık Lutfiden 
hiç bir şey beklircmewim. 

Fakat ben, bu iki zavallı insana 
hiç bir şey söylemek istemedim. 
Onları böyle iğrenç bir lıikfiye 
ile bir defa daha Uzmek ueye 
yarardı! İçerimde halli. sızlayan 
yaradan bir cirahat· damlasını ne 
diye onlara da nşılayaynn ! Ben 
şifa bulmadıktan sonra! 

Tabii artık Bostancıya git. 
mek meselesi bir daha ağıza alın.. 
madı. LOtfi ile beraber mesut 
bir çift halinde dolaştığımız 
yerlerde tek başıma matemimi 
sUrüklemek tahammülümün fpv. 
kında idi. 

Kalp yaramın acısını anlayan 
Vecihe beni yalnız bıralanayor. 
du. Her giln beni yoklayor, beni 
eğlendirmek, meşgul etmek için 
elinden geleni yapıyordu. Sonba.. 
harın ılık bir gtlnü Vecihe bana: 

- Güzin, herhalde bu kış 
köstebek gibi ~ı.ıvanda büzülerek 
oturacak değilsin. Acı bir tecrü. 
be geçirdim biliyorsun. Fakat 
evlenmeden LQtfinin ihanetine 
şahit olman bir tali eseridir. Ri. 
ca ederim artık Uttfiyi düşün
me. O düsünmeğe layık bir insan 
değildir. 

Artık ara sıra sinemalara git. 
meğe, arkadaşlarla ufak tefek 
gezintiler yapmağa başlamrştrm. 
Bir gün Vecihe çantasından üç 
tiyatro bileti çıkardı. 

- Üçüncü bilet kimindir? 
Bil bakayım, dedi. Pertevin. 
Sabahleyin ona rastgeldm. Sen. 
den !bahsettim. Sonra Şehir Ti. 
yatrosunun önünden geçerken üç 
bilet aldık. 
Hayatı olduğu gibi kabule başla 
mı tun .Lutfi artık nazrımda u. 
-k yerle.re giıclen bir ÇQC:U)duk 
arka daşmdan başka bir fJtJY de
ğildi. 

Fakat hayat benim için yeni 
sıkıntılar hazırlayormuş meğer. 

Annem lhasta dilştil. Pertev on 
~ gün annemin başucundan 

ayrılmadı. Fakat bütün ~rşma. 
lar beyhude. Za\'allı anneciğim 
başı kollarımın arasında öldü. 

Bu ölümden sonra hayatta ya. 
pa.yalnız kalmıştım. Aradan bir 
ay geçer geçmez Pertev benimle 
evlenmek istedi. Teşekkür ede. 
rek :reddettim. Lfıtfinin hayali 
onunla aramızda bulundukça o. 
mınla nasıl evlenebilirdim. 

Fakat Pertev fikrinde ısrar 
ediyordu: 

- Güzin. Sizi Seviyorum .. 
Fakat beni istediğim gibi bir 
aRkla sevemiyeceğinizi oo biliyo. 
rum. Yalnrz bana inanınız ve sırf 
himayem altında bulunmak için 
beni~e evleniniz. Sizi mesut 
yaşatar.ağım. Belki bir gün aş. 
kımza da nail olRbilirim. 

İld ay sonra Pertcvin karISI 

olmuştum. 
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IDvlilik hayatrmın ilk günleri 
tok ıztıraph oldu. Her tarafıa 
harap olmuş aşkımın hatrrala. 
riyle doluydu. Kalbim LuttiJııe 

sadık kalmıştı. Unu hayalimden 
söküp atmak için uğraştıkça, o 
daha sağlam bir şeklde yerine 
yerle§iyordu. Bu ıztırabımı Vecj. 
heye açtnn: 

- Pertevi layık olduğu saa. 
detten mahrum ettim. Belki o 
başka bir kadınla çok mes'ut o. 
labllirdi. Halbuki ben onun için 
hayatına girmiş tamamiyle ya. 
hancı bir gölgeden başka bir şey 
değilim. 

- Söylediklerin · doğnı ... Fa. 
kat sen ıçerisınde bulunduğun 

kötü vaziyetten kurtulmak için 
hiç bir şey yapmıyorsun. Beni 
dinlersen kendini ve kalanı bu 
ıztırn'ptan kurtarmak için biraz 
uğraşmalısın. Gençsin, yaşamak, 
eğlenmek, mes'ut olmak hakkın· 
dır. Korkmadan hayata atıl, ça. 
lrs. kendine bir meşgale bul. 

O akşam, yemekten sonra Per. 
tcvin yanına oturdum. Kocam 
ellerini saçlarnnda dalgı.1 da/gm 
dola.şt1nrkcn ona: 

- Pertev, dedim. Belki be. 
nimle evlendiğıne üzülüyorsun. 
Eğer hala benden brkmam1şsan 
senden bir şey rica edeceğim. 

- Hayır Giizin. Seninle e\rJen. 
dığime müteessif değilim. Hatta 
seni kamrmda gördükçe bahti. 
yarhğımı anlayorum. Binaena. 
leyh fikirlerini se!'bestçc söyle. 

- Çalışmak . sana yardmı et. 
mek istiyorum. Bana bir iş vere. 
bilir mic;in? 

- Bu fikrin beni ö. ı .... s~in. 
dirdi ki... Hastalarımla < :.kadar 
olmak ister misin? 

Sonra gülerek ilave etti: 
- İstersen bir cocuk hastaha. 

nesi açar ... Seninle iberabcr mini 
mini yavrulara sağlık da.ğıtmağa 
çalısırız. 

"' * • 
Beraber çalışan iki insan lbiri. 

ilmini daha iyi anla:,"Or. Artrk 
Pertev benim için daha tyi ibir 
arkada.cc ohnağa: başlam:retr. Fa. 
kat bu sırada kendimi günden 
güne yorgun hisaediyordunı. Bu. 
mı Pcrrevc söyledim. Beni mua. 
yene eden kocam: 

- Artık anne ohn.ak ~. 
dedi. Yoksa hiç bir şeyin yok. 

O va.kit Pertev beni kollan a. 
rnsına aldı: 

- Söyle sevgilim. dedi. Artrk 
bu gimel gözlerin arkasında bir 
gölge, bu temiz alnm j~sillOO 
pis bir hatıra yok değil mi? 

- Gözlerimde hiç bir gölge 
yok. Fakat acıdığım bir nokta 
var. Seninle da:ha evvel tanışıp 
sevişmediğimiz. 

- Böylesi daha iyi oldu. He. 
yeC8.llla başlayan saadetler d3ba 
uzun ve daha devamlı oliır. 

(SON) 

Göz Hekin1i 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlo Parmaklı:apt, lmM e<ıkak 
No. ~ 'hl: UMX 

Bir hafta sonra Lf.ıtfinin Sabi. 
ha ile beraber 1 tanbuldan ayrıl. 
dıklanru öğrendim. lAıtf inin an. 
nesi. babası perişan bir h.alde 
gelerek benden bu vakaya dair 
bir şeyler öğrenmek istediler. ~(ıllnüş. Beni mernk et. imkan yok. 

Qtd~~~~~!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
'ı,~ bir ak§am küçük hi. Rüstem, Martadan bahset. de oturamıyordu. varınca ondan iluını bulur. 

" ., ,,.,.,. 
rı" 
1 •' 

~· l'dt ve burada konak. mek istemiyordu. lbrahim bu bahsi açtığına sun! 
ıJ.J - Mademki duydun ... an- bin kere piıman olmuilU. O, 

"
1
1' "h d ~~c •tn ordunun burada latayım dedi, ben etrafı ta. Edirnede ve nı ayet or u-

t~~~ istirahat etmesini rassuda gitmiştim. Tuzağa nun temin ettiği büyük za. 
dıı.rııfti. Padişahın ve ku- düştüm. On bet gün kadar ferde olup bitenleri öğren-
, ~ı.~tırı çadırları kurul. or' .. adan kayboldum .. Bu es- l'razan: lskender F. SERTELLi mek niyetindeydi. Bunları 
tl '\er istirahate çekil. nada, sevgilimi • ben öldüm sorm.ağa ha§layınc.o , Rüs-

~Uk h· · 
ısarda Rüs'~emin 

, flii~ka.da.ıı vardı. Bun
tt' elllin de paditah 
~e bulunduğunu ha 
h'-akşaın üıtü karar
~~~' eski arkadaş
~a 1 bulmuşlar ve 
~ ba,lamıtlardı. 

ln eıki arkadaşla. 
l.~i-. 1ba>bıyık lhrahim, 
~l'tc atından geçenle .. 

'otd. erı, birdenbire hay. 
~ U: • 
' t\in N"vb 1 d b" ıg o u a ır 

-.arınış be! kime 
o ? 

diye • diğer esirlerle beraber • 72 • \em: 
Edirr.eye gön dermit. Rüıtem hiddetlendi: sar önündP. konakl;t.dılar. - Adam aende, İfıiniz mi 

İbrahim hayretini gizliye. - Haydi canım... henim Hüsrev bey ihtiyarlığına yok? dedi • benim tepemin 
medc sevdiğim kadın Niğboluda baknııyarak, bize padi,ah A.ttığı bir sırada böy!e şeyler 

- Geçen gün buradan ge. aylarca beni bekledi. O, be. gözdesi diye tanıtlığ• bu ka. konuşulur mu? 
çen bir kafile ile Hüsrev be- ni dclıce sever. dınla gönül eğlenoiriıordu. İbrahim, arkadaf!ınm o. 

· d b"ır padı
0 

IUl>h go··z lbrahim, Rüstemi darıı.. - Bun" hepimiz. gözlerimizle · yın yanın a ,.- - K .,. muzunu okşadı: 
desi var, dediler. Sakın o ka- mak istemedi: gördük. 
dın senin sevgilin olmasın 7 - Belki, bizim gördüğü. Rüs\emin birdenbire göz- - Bir kadın içiu h~ dere. 

Rüstem tereddütlf' cevap müz kadın senin sevgilin de- leri döndü. ce üzülmek, senin gibi bir,yi. 
verdi: ğildir, Rüstem! Biz, Hüsrev - O pinti ihli.)ar, saçın ğitc yakışmaz! Sen öylelerini 

- Belki. Olabilir ki odur. beyin yanında bir clilber gör dan sakalından utanmıyor her znman bulur ve hepsini 
Martayı gören var mı içiniz dük ama, bu kadında seni ve. da, µadiıahın kendisine e • ayağına düfüriirsün Rüstem! 
de? ya bi7.den lıirini sevecek göz manet ettiği bir kadınla gö. Kaygulanma .•. kederlenme~ 

lbrahim ve arkadaıları yokhı. nül "ğlendirmeğe m! kalkı. eğer, Hüsrev beyin oynaştı• 
gülü~tüler: - Nerden anladın bunu? yor? Vay tüyü ve dişleri dö. kad•'l senin sevgilin ise, o sn. 

Hepimiz gördük onu. - Hüsrev beye burada külmiiş köpek vay... na yar olmaz ... ondan vaz. 
idi. biraz rahatsızdı. iki gece hi. Rü5lem hiddetinden yerin geç ... ümidini kes! Edirneye 

Rüstem ertesi aabnh erken 
den kalktı .. 

O gece gözüne uyku gir-
memİftİ. 

Paditah henüz uyuyordu. 
Orduda hazırlık vardı. 

Y ıldm111 Beyazıt uyanır u. 
yanmaz ordu yola çıkacaktı. 
Rüstem bir çayın kmannda 
dolasan arkadatı posLıyık 
lbrahimi buJdu: 

_ Simdi daha :ıçık k<'rm
şabili;iz, koca posbıyıl~? Ak. 
şam söyledik!erin doğru 
muydu? 

- Elbette doP,ruy du. Sen 
benim yalan ::5ylediğimi gör 
dün mü? 

- lnanmak isi.e~ İF~-.ılll 
da ... 

(ucvamı V<ırı 
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T. lŞ BANKASI 

Küçük T asarrul hesaplmı 1941 ikramiye planı 
KEŞlDELER : ' Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 8 l ki.ncitegriD 

tarihlerinde yaplllr. 

1941 lkramlyeıerı 
ı adet 2000 LJık - 2000.-Ltra R 2~ • , _ 2000.- .. 
2 750 • • ısoo.- • ~ • 100 • - 3500.- • 
1 • 1000 • -sooo.- • 80 • 150 .. - tooo.- • 
' MO . - 2000.- • 800 20 . - 6000.- • 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Sı irtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden: 
ı - Siirt Kurt8 nn yolunun Sdrt mcbdel:lden itibaren 600 metre. 

lık k:smın 'pıirRc kaldmm \rujae.tı !$.8.9!l1 tarl.hine mUsadlf cuma t\11\U saat 
16 da Kurtalan yolu koı:trol :ı nlr•i.g'.nde müteşekkil komisyon tarafmdan 
ihalesi yapılmak iızere kapalı zıır! ~suıne f'kslltmeye konulmuştur. 

2- Kt§U bcdE:lı ~o..ıss lira vJ muvakkat teminatı 1506 Ura. 60 kuruştur. 

3 - Tal:rıerın tt.:mlnat me~tap veya makbuzlarını ve ihaleden en az 
3 giln evvel Siır' vllayctıne mU.·l&C&&t edere.-'< bu iş için ala.caklan tenni 
ehliyet veslkularını i.•rırullen 249~ ?-.'o. lu kanun hUkUmlerine tevfikan b&

zırltyr..cakları teklif ıneJ..ruplarmı lbaıe günü saat on bire kadar kontrol 
lUnlrl!ğine tevd c· :ınele:1 

4 - Bu tşe alt .,_e,,;ı".f ve şO.::n"IDley\ cer gUn Diyarbakır Nafia MUdUr. 
lUğUnde ve sıırtte kont.Tol bıi:iiğ!no.• göreııueceklerdir. (il69 • 5649) 

Han tashihi 
Gazetemizin ll.7.941 tarihli ııfu..hasında 8 inci sayfasında ne§redilmlş 

olan Siirtte kurtulan ) olu kon "1"vl bmirl!ğinin parke kaldırım yapılacağı 

hakkır.dakl llAnında •sı:rt mebdP.lLden iUbaren 600 metrelik kısmın pa rke 
knldınm inşaatı,. :;azılacağı yerd<ı sehven ''600 kilometrelik kısmın,. geklin 
de yazıldığı görlllınUştilr. Tashih ol~ur. 

VA İ<:ıT matbaası 1 
K ita o kısmı rıı 

ta ıızım edip 
qeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
TahilPr " " m'"" rli?.m ;~ı*"ri alır. L 

O Ziyafetten dolayı daima 
özür dilerdı: Resmi top • 
lantılara gelebilecek resmi elbi
sesi yoktu. 
Holştayn imparator hakkında 

ilk hUküm verenlerden birisidir: 
1829 da, imparatorun hayatını 
Faust'un ikinci JX>rdesini muka. 
yese edıyor, imparatorun düşe. 
oeğini, hatta cumhuriyetin ilan 
edileceğini söyliiyordu. Bu ha
ber veriş şaşılacak bir şey değil. 
dir. Holıı1.ayn ile imarator bir i. 
birine tamamiyle zıt iki tiptir. 
i mparator iktidar mevkiinin 
gösterişlerinden hoşlanıyor, Hol~ 

tayn kaçıyor; imparator her bir 
yerde görünmek istiyen kalbini 
açan, mütemadiyen konuşan bir 
adamdır, kat'iyen yalnız bulun· 
maz, maiyeti her vakit etrafm· 
dadn-, nikbin görünür. 

Halbuki Holştayn daima 
)"alnız yaşar, her gün şüpheler 
içinde kıvranır, Kilyom en çok 
fotoğraf aldıran adamdrr. Holş. 

tayn is eçok nadir fotoğraf çı. 

-

karırdı. 

Yalnız ikisi ara~ında milşterek 

çok esaslı bir müşabehet var: 
İkisi de kararlarının fena netice
lerini başka:annın üzer:ne ata. 
rak mesuliyetten kaçmağa uğra. 
şırlnr. Kendilerini emniyette 
görmedikler i için silahsız dışarı. 

ya çıkmazlar; Baron daima ro. 
velverini üzerinde bulundurur, 
imparatoru ise daima bir polis 
memuru takip eder. 

II 
Almanya imparatorluğunun 

• • .,.. 1 • - • • • • • • • 

' 
'\'emekten ıonra ründe uç defa muntazam.an 

dişleriıüzi hrçalayuıız. 

i ~tanbul Liseler Alım Satım Komisyonu 

Reisliğinden . . 
Cin.si Fiyab Mlktan. tık tertdnatı Şartname bedeli 

Kr. Kilo Lim Kuruş 

Beyaz peynir 70 18500 180S 

Ka~r peyniri 12~ 8900 

Plıinç 53 501500 2()(•8 134 

Tereyağ 200 2500 :ns 
Saoun • 53 10800 430 

Zeytınyağ 88 12600 882 

Makarna 42 10700 
Şehnye 42 2000 493.5 
trmlk 40 sıoo 

M25 ton kömUrün TUrklye kö:ı.~ır satış ve tev·zı mUessesesi fstanbul şu.. 
l>es! depolarından okı.:llera nakliyeı.i: Umuru tutarı 9575 lira, ilk teminatı 

125 i!.raitır. 

Konıisyonıımuza bı<ğu altı ~atı1.ı lisenin yuka rda yazı:l:r yiyecekleri ve 
kClmUr nıoldlyeltri kapalı zart ~ç e;~iltme}e konmuştur. Eksiltme 4.8.941 
pazartesi saat ll de l!.M ler satın&UDA komisyonunda yapılacaktır. !etekliler 
1941 yılı t icaret edası vcsikas!le ~k teminat makbuzu ve tckiınertnl havi 
2490 aayılr arttırma ve eksiltme ke.nununun taıifab dalrel'ıinde haz.rrlıyacak. 
lan kapalr zarflarmı bcl!ı saat~n bir aaat evvel söz!l geçen kotr.lsyon reis
liğine makbuz muka'l>ı:inae vermc1CT~. Şartnameler Gaıatasaray llseslndedir. 

,

-------------------=-------·~ Tflrklye Camaariyetl 
ZiRAA T BANKASI 

Kmulu, tarihi: 1888. - :5ennayesı: 100.000,000 Türk Lirası. 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zitaf ve tıcarl 'ıer mvı banka muameulm. 
Para b1ı1kUrealere l8.800 Ura lkramlşe ft'rQw• 

• 

~t Banıtumaa ımmbaT&b ve Qıbarm taaarruı be~ .. .-• ---.rı .. cı v 
CIO llr&c rııaıunanl&ra MDede ' defa CPkllecek \cur'a Qe 1.§&ğıdalD 

pıa.na C'()re Ucramiye d&ğrtılac8ktı:r . .. 

' acıeo ı.ooo Ura.idi ,,ooo ııra 100 &ded 50 Uraldı 15.000 lln 

• • 500 • 1,000 • 1%0 • IO • l.80G • 
e • ! tsO • 1.000 • ıeo .. ıo • a.ıoo • '° • 100 • &.000 • 

OIKKA T: Seeaplarmdakl paralar bir IMl!le lctMe ~ llrada::ı aşa~ 

~yen.len iir&miye ÇlktıgJ takdirde ~ ~ taz.lastyle ve rtlec~ktı 

Ktıel '" .. : ll Mart, ll 8.aziran. ll .l!."y!Ql. ll Blrlncika.nun car1hla. 

rinde yapıla'. 

................................... b. 

ZAYİ - İstanbul Emniyet müdür. 
lüğU 4 Uncu §Ubedcn aldığım 32/3796 
numaralı ikamet tezkerem\ zayi et
ti. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmU yoktur. 

Ruı;it 

,J///f/t. ........................................ , 

'ıj~J;~:;·"iiıi;~·····ii~;;;~ ' .. .. 
!S DalılUye mütehasııı:sı S! 
:; Taksim: Tallmhane SS .; .. 
!! Gü:ıgör Ap. :S 
il Hergttn öğleden ıonra SS .. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Muhammen bedeH 6076 lira olruı 44 kalem dişçi aıa.t vo edevatı ~~ 
pazartesi ı;UnU saat 15 te kapalı :art usulile AD.karada idare bınaı',....~ 
tın alınacaktır. 

Bu işe glrmel· fstiyenıerin t5:i.70 llralık muvakkat teminat n e .Jt•11 

tay!n ettiği vesikalan 'l'e teklifömr.ı aynı gtin saat 14 de kadar lt 
reisliğin~ vermeleri lazımdır. ,.ı 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ga)'O""' 
oada tescllUın ve sevk şefliğinden dağıblacaktır. (5727) 

,, of * ""' .Muhammen bedel! •(6550) lln c!nn 100 adet 300. tOO ve 50 
l SC'- 200 kilo veya Htre • .ıct galvanize demir çenberll varil (5.S.941) sall 
saat (15.30) 011 b<'...ş tıu;ukta Haydarpsşada gar binası dahilindeki 1'0 

tarafından knpa lı z:ı.rf usulile sa ':ın nlmacaktır. 
Bu l~e gırmek lstıye"j~rln(491)l!re(25 ) kuruşJuk muvakkat teminat. 

mm tayin ettiği ves!kalarla tekliflerini muhtevi zarflarmı aynı gtın 
( H .301 on <!tırt otuı.a kndar komt&;}or. reisliğine vermeleri l!zımdıl"· ~ 

Bu ı§e alt şartnam!'Jcr kornlsyon.eııı;ı parasız olarak dağıtıımaktadll"·( 
il-~~ 

Muhammen bede11 16076) llr:ı olan 44 ka.!em dl§çf alAt ve ede"' tJ j, 
9H pazartes! günO saat 15 te Kapa ·ı zart usuıu ile Ankarada !dare !>W"i 
da satın ıııı:ıııraktır. 

D:: !§" girmek !stiy.-nlerin f4~5.70) liralı.it muval{kat teminat ile 
nun tayl..'1 ettıg-t veslk,;arı ve te.ıcllfıe':iııi aynı gün saat 14 de kadst 
yon re!sligi:ı~ ~·ermeıeri IA.zımdil' . 

Şr.rtnameler par3SJZ Olarak AI.karada malzeme dairesinden. gs)'dl' 
şada teııeJIUrı: ve sevk ~efüğinden d:ığıtılacaktır. (5727) 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

1 Ankara caddesintı. e:- n.t•teber yerinde' fe\ kaJli.de oa.Laretb ııı 
vsdar ve aydınlık bir binu k111ıldıtır. 

Vakit gazetC'"i ldar c hf\nC'- lnc müracaat. 

Yeni Neşriyat: -liilll!Zlıam• EGE 
Göklerin casusu 

Bir kadın casusun, bir Fransız tay. 
yareclsınin plı1nlarmı elde etmek için 
giriştiği çok heyecanlı ve meraklı 

sergüzeştini anlatan bu eser , Muallim 
Ahmet Halit Kitabevi tarafından ner
redilml!}tir. Fraruıada başlıyarak At • 

rika çöllerinde devam eden ve insanı 
merakla, heyecanla takibe mecbur 
eden bu eserde (Kadın • Erkek) iki 
cinsin biribirler!ne karşı nasıl oyun. 
lar oynad.ğı çok gilzel anlatzlmı'lbr. 

1 Elektrikçi Mustafa uslu~ . 
Sıraserviler Soğancı sokaP ?' 

Telefon: 40737 

lsol.KEPÇEI 
IÇKlLI LOKANTASI 

Sirkecinin durak yerinde 
Bol Kepçe içkili lokantada 
rc.dyo paraziti yoktur. lnhi. 
sar fiyatına rakı içilebilir. 
Sirkeci Be.Jirkema.1 karşısı 

nm 

Sihirbaz 

.. 

modem protezleri kemali 
hastalarına tatbik eder. 
Sultanahmet park karşısı~°' 

..ıı.1> 
Tanınmış terzlhanelerdc ,.-
temiz elli bir ceketçl ı.aıl 
ihtiyaç var. t= 
Yenipostahane cadde.ı;l ~ıı 

ı los ban ( 4) terzi Turgut 

Birıncı sınıf · 
mütehassıs dokt0' 

NURl BELLE~ 
Si:'.\ fR ve RUH RASTAL[J(ı} 

Ankara Caddesi No. 1'~ 
~i'ıeyene saatleri: ı:ı dell ıti 

Hamfü Vroğlu tarafından tercüme 
edilen bu eser fenni usııllerle canlı 

nıahlı'.ıklar yaratmağa çaıışan bir a. 
damın meraklı ve heyecanlı hayatını ı 
bu arada genç bir kızı nasıl kendisine 
bağlandığını, aroda geçen hnrikulll. ı 

de vakaları ve maceraları aıılatmnk-1 
tndır. __________ ...--

Satılık hane 
KadıköyUnde ~fühllrdar caddesinde 

denize n~zııretl ve önünde belediye 
bahçesi 3 tarafı cadde, 40 meyv ağaç 

lI btiyUit bahçesi içinde mUstakll 6 o. 

ôalı bodrumdan başka iki kallı her 
tUrlU konforu havı betonarme Uç sc. 
nelik yeni bir ev satılıktır. Kadıköy 
noterliğine müracaat edilmesi. 

~-----.,.... OPERATÖR 

Halid Ziya Konııt~ 
tKL'4c t u•;ımAHJ ooçı;~ 

d.~yoğlu lstıklA.I Caddesi f_jll 
Apartmıuıı ı Numarad!I 

teı ıtün öflt."<ien sonra '1 Y~ 4, 
Telefon · 

er.t 
Holştayn'ın fikriyle baf ffe 
iildiğini göstermektedit · fi' 
E ulenburg bu sözleriyle ı-e 
ni mesuliyetten kurtarıtl11~ .. 

• bl• 
yorsa, yalnız ,esasen h tÇ ~f 

,YAZAN 

EMiL LUDVfG 
kası ve bilgisi bulunma~3~e 
siyasetin esas meseleJerı0 olıı; 
disini aradan çekmi§ d 

• JJ'le:: Yoksa Eulenburg şa.tısı 

büyük bir nüfuz sahibi old 
itiraftan çckinmemektedit ··e 
bizzat kendi kalemiyle ' 
açık cümlelerle yazıyor: • 43. 

harici siyasetini, yedi sene. i. 
simleri hiç bir resmi vesikada 
yazılı olmayan üç adam idare 
etti: Holştayn, Eulenburg ve im
parator. Bunların üçü de hukuk 
noktai nazarından gayri mes'ul. 
dür, hatta ilk ikisinin ahl8.k ba
kımından da mestiliyetleri yok. 
tur. Hangi bende efendisini idare 
et.mek istnıeez. Bu adamlar do
kuz sene iktidar mevkiinde kal. 
dtlar ve idare' müsellesi Bülov. 

un iltihakiyle tamamlandı. Bis. 
markın sukutunu takip eden ilk 
yedi sene içerisinde yalnız gayri 
mesul adamlar tarafından idare 
edilen Almanya bu tarihten son. 
ra mesul bir insan tarafından i. 
dare edildi. Fakat bu mesul in. 
san, gayri mesul idarecileri hi. 
maye eden ve onlarla beraber 
çalışan bir adamdı. 

Baron Holştayn on altı sene 
bütün A 1 m a n siyasetine 
ilham menbaı olmuştur. Birmar · 

kın istifasından, kendisinin si. 
yasetten çekilişine, yani 1890 
den 1906 ye kadar, harici siyase. 
tin bütün ehemmiyetli meselele. 
r inde yalnız onun fikri hakim 
olmuştur. Imparatorun müd:ıha

iesi Holştayn'ın noktai nazarına 
aykırı bir fikri ileri sürmedikçe 
onun siyaseti körü körüne takip 
edilirdi.,, 

Eulenburg'un bu fikri diğer bir 
çok delillerle takviye edilmiştir. 
Bir çok dosyalar, harici siyaset 
bahsinde mü.~vir gibi bulunan 

' 'Sakin bir yaz scmasffl~ 
denbire parlayan bir şiır# 
bi ikide birde hariciye t' 
rıe düşen ifratçı bir irtıP:;;;. 
her şeyi idare eden çok sf' 

kat marazi temayülleri ~ 
müşavir ve benim muta" t 

iJ'C 
lümü lüzumlu bir fel. '" 
telakki den bir başvekıl pi~ 
da, tesirim olma.ksızııt 
iş yapılamazdı.,, • ' 

(DetJ"f71 


