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Yeni Elektrik 
Santrallarımız 

Kütahya Santralı 100 Bin Kilovat 
Takatinde Tesis Edilecektir 

Ankara 26, (TAN Muhabiri bildiriyor) - mam1anacnktır. Adana, Keyseri gibi diğer mın
l1t>ktıik İ~leri Etüd İdaresi, Türkiyenin Enerji takaların ihtıyaçlarıwn karşılanması için etüdleı 
Ekouomisi e~as1an dahilinde elektriklendirılme- ilerlemckt~~ır. 
8ini temin etnıel: üzere muhtelif projeler hazır· Kiital•ya Termik santralı muazzam bir milli 
lauıaktadır. Bunlardan Garbi ve Orta Anadolu, servet olan S<'~·yid Ömer linyitlerini kıymetlen· 
~Inrmara, İzmi.t ve İstanbul mmtakasını besliyc- dirccck vt- bu nııntkada bir endüstri hareketinin 
Cek olan Kiıtr.bya Termlk santralının projesi ha· doğmasına "esilf' olacaktır. Santral 100,000 ki
Zlrdır. Ankaıa ve civarının ihtiyacını karşılı· lovat takatinde tesis edilecek ve İstanbula kadar 
Yacak olan Çni1ayık Hidro Elektrik santralının elektri~l 150,0CO voltluk bir hava hattiyle geti· 
llroje~i de bitmek üzeredir. Ege mıntakaı.ınm ı·(~C("ktir. 
ihtiyacını gicJP.Tecek olan Adala Hidro Elektrik Çağlayık Hid.ro Elektrik santralı yukan Sa· ' 
santralının projesi önümüzdeki sene içinde ta- (Sonu: Sa 5; Sü 1) ______________ ..) 
W. Willkie 1 Konyada 
Londrada B. M d O 
lord Halifax, Hull i t a en cagı 

Kaza Bir 

ile Bir Saat Süren 

Bir Görüşme Yaptı 

Büyük Elçi Diyor ki: 

Cöl<lü, 3 Dlü, 4 
Agır Yaralı Var 

11 Hitler, Bu Harbi 

1940 Haziranmda 

Kayhetmiştir .. 

Konya, 26 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Sille nahiyesinden bu· 
gün merkeze gelen bir habere göre, Sızma köyündeki cıva maden 
ocağı çökmüştür. Ocağın içinde bulunanlardan üç kişi ölmüş ve 
dört kişi de ağır surette yaralı olarak kurtarılmışlardır. Çökün
tünün neden Heri geldiği henüz malfun değlldir. Yaralılar, tedavi 
altına alınmışlardır. Yarın, vaka yerinde tahkikata devam edile
cektir. 

lngı1tereye topyekUıı yardım 
taraftan olduğunu söyliyen 

Willkie 

K. Teleki nin 
Yeni Bir 
Beyanatı 

11Romanyada Alman 

Kıtalarmm Bulunması 

Bizi Teskin Ediyor11 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Macar 
telgraf ajansı bildiriyor: Hüku
met partisinin bir toplantısında 
rahatsız bulunan hariciye nazırı 
Kont Csakynin yerine söz söyle
yen Başvekil Teleki, Macarista
nın üçlü pakta iltihakı ve Macar-
Yugoslav dostluk muahadesi hak
kındaki tasdikli layihalardan 
bahsetmiştir. Başvekil bilhassa 
demiştir ki: 

ı. Londra, ZG (A.A.) - Wiilkie, "Harici siyasetimizde değilşik
QU gün saat 17 den az evvel Lon• lik olmamıştır. Binaenaleyh bu 
d?a tayyare meydanına inmlştir. siyasetin yeniden izahına hacet 
beyanatında İngilteenin davasına yoktur.>• 
~ok büyük bir teveccühü olduğu- "Rumen meseleJ ine gelince, 
tıu bütün dünyadaki hür insan· birçok Alınan kıtalarınm Ro
lar° uğrunda döğüşen İngiltereye manyada bulunması bizi teskin 
.\ınerikanm mümkün olan her etmektedir. Zaten senelerdenberi 

(Sonu: Sa 5; Sü 3) (Sonu. Sa 5: Sü 5) 

Bir Musadere 
Teşebbüsü 

Karşısında 

Fransız Donanması 

Kendisini Batırmak 
Emrini Almış 

Washington, 26 (A. A.) "Ha· 
vas" - Amerikanın Eski Faris 
Büyük Elçisi Bullitt, Harıdye 
Encümenindeki izahatı esnasında 
şu kat'i kanaati izhar etmiştir: 
"Fransız donanması, herhangi ta· 
raftan gelirse gelsin bir müı.adere 
hareketine karşı koymak ve ica
bında kendi kendisini batırmak 
emrini almıştır." 

Amerikan mahfillerinde Dul
litt'in bu beyanatı Mareşal Petain 
Hüklımetini hariçte küçük düşür
mek için yapılan propagandalara 
ciddi bir darbe indirdiği suretin
de telfıkki edilmektedir. 

Mrl. Petain'in ziyafeti 
Vichy, 26 (A. A.) - Mareşal 

Petain, dün Amerika Birleşik 
(Sonu: Sa 5; Sü 5) 

Besilftas 4- isfanbuf spor 3 

Lig madarına dün de Fenerbahçe ''e Şeıef 
Uadiıırında devam olunmuştur. Dünkü müsa· 
\aknlarda Bc~·koz Topkapıyı 9 ~ O, Beşiktaş İs· 
~ ıu 4. • 3, SüleymaniyeJ\.ltıntuğu ~: 1, 

Fenerbahçe Beyoğlu Sporu 5 - 2 mağltip dmiş· 
terdir. B takrmları maçını Fencrbahçe kazan11nş
tır. Lig nıaçlarma ve günün diğer spor har~kct· 
l~rine ait .tmHat Spor sahifemizdedir. 

SiYASi HALK GAZETESi 

Derne'deki 
Çemberde 
Daralıyor 

Bingazide Bir<sok 

Hava Meydanlarına 

Hücumlar Yapıldı 

Sudun Cephesinde 

Eritrede Yeni Bir 

Mevki Zaptedildi ve 

150 Esir Alındı 
Kahire, 26 (A. A.) - İngiliz \L 

mumi karargahının tebliği: Tral: 
lusta Derne civarında düşman
la temas halinde bulunan ileri 
kuvvetFrimiz şimdiki halde tak· 
vi ye edilmektedir. 

~-------------------------, 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. GASSON DİYOR Kİ : 
" Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek 
suretile bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde müşterile
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda size 
bu sanati öğretiyorum., . Fiyatı 50 kuruş. 

Horia Sima 
Kaçarken 
Yakalandı 

Lejyoner Şefinin 

Ele Braşov'da 

Geçtiği Söyleniyor 

MesuHer Aran~yor 
. 

Birçok Vilayetlerde 

Henüz Çarpışmalar 

Devam Etmektedir 

Eritrede Biscia elimize geçmt 
tir. Yeniden 150 kadar esir aı· 
dık. Harekat Biscianm şarkında 
Agordata doğru devam etmekte
dir. Habeşistanda, Metemına 
mıntakasında tazyikimiz idame 
ettirilmektedir. İtalyan Somali
sinde ileri devriyelerimiz düş. 
man arazisinde girdikleri mmta
kayı genişletmeye devam ediyor
lar. 

Afrikalı askerler hava dafii bir bat!lryanın başında 

Rukreş, 26 (A. A.) - "Reuter., 
Hor i<t Simanın tevk if edildi~i bil 
d irilmektedir . Hükumet Bükreş
te vaziyete hakim o1makla bera
b<'r, söylendiğine göre Kraiova, 
Ploesti, K östence ve Brasov'da 
kar.l{aşalıklar hala devam etmek· 
tedir. 

Muhtelif rivayetler 

Hava hücumları 

Bingazi' de İngiliz taarruzunun 

Bükreş, 26 (A. A.) "Hav as,,: 
Leiyonerler r eisi H oria Simanın 
dün akşam tevkif edildiği habe
ri ı~rarla dolaşmaktadır. Bu t cv. 
kiflıı nasıl yapıldığı hakkındaki 
malumat muhtelütir . Bazı r iva
yetlere göre Bükreşin ortasında 
di~er bazı rivayetlere _göre de 

ı Braoovda bir yataklı vagonda 
J yakalanmıştır. Üzerinde mühim 
1 mikdarda para bulunduğu söy-

leniyor. 

Kahire, 26 (A. A.) - İngı1iz 
hava kuvvetlerinin dün akşam 
neşredilen tebliği: Libyada, 21 
Kanunusanide Marana tayyare 
meydanı üzerine bir hücum ya
pılmıştır. Bombalar, yerde bulu
nan düşman tayyareleri arasına.--------------------------

düşmüştür. Cok büyük hasar ya- Selanik üzerinde r ' 

Maamafih Simanın t evkifi hak 
kında hiç bir tebliğ neşredilme· 
miştir. Resmi mahfillerde bu hu 
susta her türlü beyanattan sakı
nıyorlar. Keza mesai nazırı Ja
siski . ile mezhepler nazın Brai
leAnunun tevküleri haberi hak· 
kında da teyit edici malılmat al
mak mümkün olamamıştır. 

ptldığı sanılmaktadır. Derne'ye İ y·· k M 
de gidilmiş ve buradaki hava li ur - acar 
meydanında 8 düşman tayyaresi- • • • 

rci~. yanmakta olduğu görülmüş. Uç ltalyan J Müzakeresi 
Dün Bingazinin 45 mil cenu-

bunda Magru'da yerde bulunan Tayyaresi k .:.ı 
Kar_ga•lıklar esnasında dah ili

ye nazın bulunan general P etro
vicereu şimdi evinde mevkuf
tur. Kurşuna dizildiği haberleri 
yalandır. 

tayyarelere hücum edilmiş ve Anlaşma Ya tnaa 
bımlardan bir krsmı tahrip olun- ou··şu··ru··ıdu·· muştur. lmzaf anacak 

23-24 Kanunusani ~ecesi , Ra· 
Yeni bir emirname 

Bükreş, 26 (A : A.) - G en era1 dos'da Maritsa tayyare meyda
nına bir hücum ya,pılınış ve bir 
çok bomba atılmıştır. Bir miktar 
yan.ızın ç!kmıştır. Fena hava şart 
lan dolayısile bu hücum esna
sında yapılan hasarı müşahede 
kabil olmamıştır. 
Şark! İtalyan Afrikasında bir 

çok hücumlar yapılmıştır. Bişia.
da bir demiryolu ve istasyon şid
detle bombardıman edilmiştir. 

Şehrin garbında bir motörlü 
nakliye vac:•+aları t~hfl..-c:iitüne 

(Sonu: Sa 5; Sil G) 

rş;mali lt~ly~ı 
! 1 

1
1 1 Bir Yunan askeri İtalyanlardan Roma. Karışıklık alınan bir tankı muayene ediyor 

i Atina, 26 (A.A.) - Yunan baş 
Şayialarını 

Tekzip Ediyor 
1 kumandanlığının dün ak~ neş

rettiği 91 numaralı tebliği: Mu
E vaffakiyetle tetevvüç eden hare
f kat vukua gelmiştir. 100 den faz. 
• la esir aldık. Hava kuvvetleri-

Roma, 26 (A. A.) "D N B" ·- miz, muvaffakiyetli harekat yap
Şimali Italya şehirlerinde ve bil- mışlar ve cephe üzerinde üç düş
hassa Milanoda kargaşalıklar çık· man tayyaresi düşürmüşlerdir. 
tığına ve hatta birkaç kişinin de Bugün Selanik'e hücum eden düş 
öldüğüne dair yabancı memleket- man tayyarelerinden üçü de dü
lere yayılan haberler salahıyetli şürülmüştür. Tayyarelerinıizin 
mahfillerce kat'iyyen tekzip edil· hepsi üslerine dönmüştür. 
miştir. Şurası ehemmiyetle kay· * 
dediliyor ki, bu haberler dünya Atina, 26 (A.A.) _Umumi em-
efkan umumiyesi üzerinde tesir niyet nezaretin in tebliği: Düş
yapmak için uydurulmu~tur ve man hava kuvvetleri, Selanik'i 
tamamiyle esassızdır. bombardıman etmiş, bazı maddi 

ltalya galip gelse büe.. hasarı mucip olmuştur. Sivil halk 
New·York, 26 (A. A.) - Ame- arasında çok az ölü ve yaralı var

rikaya yeni gelen Italyan Avukatı dır. Şimdiye k adar teyit edildiği-
Oscar Keller, Cincinnati Times ne göre, üç Italyan tayyaresi dü
gazctesinde yazdığı bir mc:ıkalede şürülmüştür. 
aiyor ki: /talyan tebliği 

"Şimali ltalyada halkın yüzde !talyada bir mahal: 26 (A.A.) 
onundan fazlasının Mussoliniye _ Tebliğ: Yunan cephesinct,e mev 
taraftar bulunması muhtemel de- zii mahiyette muharebeler olmuş
ğildir. Son zamanlarda gizli po- tur. Hava müfrezelerimiz, taar
lis marnurlarının sayısı bir misli ruza geçerek iaşe kollarına ve 
arttırmıştır. Işin asıl güzel tarafı düşman kıtalarmın toplu bir hal
hükumetin polis memurlarına da de bulundukları yerlere büyuk 
itimadı yoktur. Birçok ltalyan ve küçük bombalar atm~.şl.~r~~· 
askeriyle de görüştüm. Arkadaş· Bir bombardıman teşekkülumuz, 
larından binlercesinin esir edildi· Selanik'in askeri hedeflerine ta
ğini duydukları zaman ~ok mem- arruz ederek liınan tesisatına, 
nun olduklarını söylediler. As· benzin depolarına. doklara ve is
kerler şu mütaleada bulundular tasyonlara isabetler kaydetmiş
ki, eğer vaziyet böyle devam tir. Büyük yangınlar çıktığı mü
ederse harp yakında bitecektir. şahede edilmiştir. Düşman av tay
Hatta It~lya, harbi kazansa bile yareleri ile yapılan muharebe
bundan hiçbir istifadesi olmıya· ler esnaslll;da iki tayyare düşürül
caktır. Çünkü idareyi Almanya müştür. Bombardıman tayyare-
elinde tutacaktır.~ (Sonu; Sa 5_; Sü tiJ 

Ankara, 26 <TAN Muhabl- Antc-nescu. bütün hudut, liman , 
rinden) - Şehrimize _gelen tayyare meydanları ve şimendi· 
haberlere göre, bir müddet- fer istasyonları mıntaka1arında 
tenberi Peştede bu1unan tica- bulunan polis idarelerini cihe-
ret heyetimiz Macar ticaret ti askeriyeye devreden b ir emir. 
mümessilleri ile temaslarına nRme imzalamıştır. Bu yerler in 
devam etmektedir. Müzakere- kontrolünü genel kurmay yapa-
lerin dostane bir hava içinde caktrr 
cereyan ettiği yakında bir an- M esuller aranıyor 
la~ma ile neticeleneceği bildi-
rilmektedir. Bu anlaşma ile Bükre~. 26 (A. A.) - "Havas. : 
memleketimizle Macaristan a- Son asi unsurların da temizlen-
rasındaki tediye işleri halle· meslne devam edilmekt edir . Dü n 
dilmiş olacaktır. ~ece şehrin muhtelif noktaların· 

\ J da bir kaç hMHc:e olmuc:tur. Polis 
'-.... -·-----~---~ (Sonu: Sa 5; Sü 4) 

(.~Q N LE .. ~ G ECE R K EN_) 

PULLU LATİLOKUM 
Yazan: Refik Halid 

"Lokma", "lokme'' telaffuzile arapçadır; fakat "lokum" 
Türkçe bir kelimedir. "Latilokum" un aslı ise -eski u

kalanın uydurduğu ve sandığı gibi- gırtlak rahatı manasına 
gelen "rahatül hoUrum" olmasa gerektir; "tatlı lokum" un Arap· 
çalaştırı1mııı şeklinden tekral' Türkçeleştirilmişe benziyor. Yani 
un ile yapılan ve lokum denen kurabiyenin b<>l şekerle hazırlan
mış cinsi, çok tatlısı ..• Tıpkı halis Türkçe olan "eleğim sağma" nın 
"alaimüssema" şekline sokulması gibi bu "rahatül hol.kum" uda 
hangi softa, hangi imam, han&i hahz kendi idgamlı, gunneli ağnna 
tecvide, hutbe ve duagıi telaffuzuna uydurmuş? Bilen yok! Zaten 
yumuşak olmakla beraber latilokumun boğazdan geçişi pek de ra
hat değildir: Nefes borusunu tıkar, insan gırt1agına kümes hay· 
vanlarına mahsus yutuş zorluğu verir; yerken acele eder veya 
hesapsız davranırsak başlIDlla kan çıkarıp gözlerimizi yerinden 
oynatarak bizi barsak yutturulan bir hindiye bile çevirir. Üstii· 
müze dökülüp dudak kenarlarımızda kalan bembeyaz tozu da 
caba! 

Benim sevdiğim latilokum o değildir; pu1lu olan cinsidir ki bir 
adına da sakızlı saray latiloku.mu derler. 1\lerhum babamın dola· 
hındaki kapaklı fağfur kase içinde bundan dururdu; ama k~ ay 
kaç sene dururdu? Durabildiğine durur ve durdukça güzelleşirdi. 
Babam hazan, sabahlan elini kaseye atar, aç karnına bir tane yer
di diyemiyeceğiın, yutardı da diyemem ... pullu liıtilokumun ye
me ile yutınağa benzemiyen, tarifi güç bir ekil hususiyeti vardır: 
Dudakla diş arasında, dudak tam kapanmadığı ve diş kısılmadığı 
halde kendiliğinden böliinüverir; yani öbür Jiıtilokumlar gibi 
Jfıstikli, uzayıcı, inatçı, tıkayıcı ve boğucu değildir. Ele alınca 
sert gibi görünüi' de dudak ve dişin temasını hissederken, sanki 
otomatik hassasile hem kopar, hem yumuşayıverir. Ama bu yu
muşaklık ta başka türlüdür; tam yumuşaklık ta sayılamaz; du
dağın ezdiği, dişin duyduiu, dilin reçelleştirdifi, boğazın kendi
liğinden çekip sıvıştırmadan mideye indirdiği sihirbaz bir yumu· 
şakhk, usta bir uysallık! Ya rayihası? 
Yazık ki şimdi bir şekerci dükkanına baş vurup korka ~ekine 

bu nefis maldan sordum mu yüzüme bit' hortlakla karşılaşmış 
gibi bakıyorlar ve içlerinden muhakkak şöyle diyorlar: "Nerede 
ise yutmak için afyon da isteyecek?'' Modem lugatta zevk sa
hibi = bunak ve tiryaki manasına geliyor. 



Yazan: Alfred Fabre - Lıu:e - Çeviren: Ulunay 

İngi ere 

o a d r 
yanacaktı 

Artık Reynaud'nun etrafındakilerin 
bile fikirleri değişmişti. Onun isti
fası, bir fıkcin diğer bir fikre gale
besi deme'k değildi. Belki vukuatın 
icap ttirdiği bir ihtiyaçtı. Ondan 
sonra Bordeaux ihtilUı derhal 
memleketin karşısında bariz ve 
smbolik bir şekil aldı. Haziranın 
yırmisinde ismi artık tarihe kan
şaq Massilia vapuru Verdun'den 
Kazablankaya politika muhacirle
rilc dolu olduğu halde hareket 
etti. Vapurda Daladier, Com
pinehi, Mandel gibi siyasi maznun
lar, Jermi, Schimidt, Dclbos ır;ibi 
doktorinciler, Grumbash, Zay Mcn
des - France gibi yahudilcr vardL 

- 38-
Kırk milyon Fransız bu yrılancı 

mı.ımessLerın nrkasına takıup di
yar dıyar gezemezlerdi. 

Böyle bir vaziyet karşı~ında 
duşmana bırakılmış, esara:.e di.ış
muş, fakir topraklara ~oğru stı
rulıniış olacaklar ve bu felakette 
en kıymetli hazineleri olan ruhi 
kabiliyetlerini kaybedeceklerdi... 
Ve butıin bu ihtiyar edilecek 
guçfükler niçin? ... 

Haziranın on üçünde Reynaud, 
Churchill'e Fransanın bulwıduğu 
vaziyeti daha yakından anlamıak 
ıçın teşebbüsatta bulundu. :h"akat 
bu teşebbüsü bir şeye yaramadı. 

* * 
1 ngiltere dayanacaktı: 

l ngiltcre sonuna kadar daya· 
nacaktı. 

Orduya gelince, askerler dü· 
sündiıklerinı kısaca söylemeğe a· 
!ışkın adamlardır. Bundan dola· 
yı Fransadan ne kaldıyse onu ye· 
n. baştan tehlikeye atmayı reel· 
dettiler. 

Petain şöyle söyliyordu: 
- Ben ne şahsınµ, ne de ümit

lerimi Fransanın haricine ç1.1tar
mam! 

Iki taraf bütün delillerini orta
ya koydular. Haykırıştılar, bağı
rıştılar. Reynaud: 

- .•. dunya .•• altın! diyor. 
Weygand: 

- ••. toprak ... adam! ... diyor· 
du. 

Artık Reynaud'nun etrafında
kılerin bile fikirleri değışmişti. 

Reynaud, haziranın on a.ltısın· 
da masnsının uzerınde lngıltere
mn birleşmek teklifinin y<mında 
ufak bir kağıt parçası buldu. 
Bu kağıt parçasının üzerinde §U 
kelımeler yazılmıştı: 

"lsabeau de Baviere olacak de· 
gılsıniz ya ..• " 

Ayni nüfuz, nazırları mukave
met partisinden yavaş yavaş ayı· 
rıyordu. Acaba bu samimi bir 
muhalefet mi, yoksa Cümhurre
ısinin gizli düşüncesinden doğan 
bır his miydi? 

* * I'olitika muhacirleri: 

Ne olursa olsun ayın on 
altıncı gününün akşamı 

artık rey toplamnğa lüzum kal· 
madı. 

Reynaud'nun istilası bir fikrin 
diğer bir filtre galebesi qemek 
değildi. Belki, vukuatın icap et· 
tirdiği bir ihtiyaçtı. 

Ondan sonra Bordaux ıhtiUfı 
derhal memleketin kasısında ba
riz :ve senbolilt bir §ekil aldı. Hazi 
ranın yirmisinde ismi artık tarihe 
kanşan Massilia vapuru V crdon· 
dan Knznblankaya politika muha· 
cırleriyle dolu olduğu halde ha· 
reket ettl Vapurda Daladier, 
Campinchi, Mandel gibi siyasi 
maznunlar; Jemmy Schmidt, 
Delbos gibi farmasonlar; Basdit, 
Vienot gibi doktrinciler, Zoy, 
Grumbach, Mendes·France gibi 
yahudiler, birçok memurlarla "si
yasi kadınlar" vardı; hepsi etraf· 
!arına bakıyorlar ve sanki kendi
lerini Paristeki salonlarında zan· 
nediyorlardı. 

Hareket etmeden evvel bütün 
vapurdakiler Mukavemet Parti· 
sine girm.işlerdL Fakat onları 
bu yola sevkeden amil bir kana· 
atten ziyade korkudan ileri geli· 
yordu. 

Seyahatin resmi şekli, Meb'u· 
san ldaresi tarafından tanzim 
edilen bir seyahatten ibaretti. 
Bidayette hükumetin de vapurda 
olncağı zannediliyordu. Fakat mü
tareke müzakeratı başladığı ci
hetle bu muhaceret oir isyan 
şeklini almıştı. Bütün bu vak'n
lar esnasında Alınanların ileri 
hareketi d evam edıyordu. O za
~ bu seyahat siyascten ihtiyar 

1 

edimesi lazım gelen bir çare gibi 
telakki edilmege başlandı. Mu
kavemet taraftarlarının Petain 
Kabinesinin içinde bulunan dost· 
ları dehşet verici haberler yayı· 
yorlardı. "Almanlar Poıtiers'ye 
gelmişler ... Angouleine'e gelmiş
ler ..• Kaçmalı!" Mecliste Biar
ritz'e, Perpignan'a, Cezayir'e 
gitmekten bahsedilıneğe haşlan
dı. Bu korku Cümhurrebine de 
sirayet etti. Yalnız mareşal snr
sılınaz bir kanaatle oturuyordu. 

Petain, Fransız toprağını terk· 
etmiyecek! 

* * Gitmekten vazgeçenler: 

Son dakikada Massilia'da 
her şey karışık bir 

halde idi. Bır kısmı tered
düt ediyorlar, fakat hare· 
ket etmek üzere olan vapurun 
cazibesinden ayrılamıyorlardı. Di· 
ğerleri bilfıkis eşyalarını bile çı
kartıyorlardı. Ayan ve meb'usan 
reisleri de vapurdan çıktılar. 
Gıtmekten vazgeçenler başka

larını da kandırmağa çalışıyor

lardı. (Daladıer, bunlardan kur
tulmak içın kamarasına kapanmış 
ve herkese vapurda olmadığını 
s0yletınışti.) Gıaenler kendtlenne 
arkadaş arıyorlardı. Bilha.:>Sa ya· 
hudiler yuzde kaç olan rusbetle-
rinin gittikçe artmakta olduğunu 
goruyorlar; zencı hı.ikum<lar.ların 
rehin aldıkları adamlıırın arkala· 
rına saklanmalan gibi onlar da 
hıristiynann arkasına gizlemyo
lardı. Boyle birısmi avlamak ıçm 
her vasıta mubahtı. Bazılarına 
muvasalat cdilır edılınez bır naza
ret koltuğu bile vadediliyordu. 
(Feyızli bır istıkbale doğru firar 
etmek ne giızel şeydi.) Bazılın 
da hıssiyatia avlanıyorlardı: 

Kaçaklardan biri, tam son da
kika "emin" addettiği bir dostu 
tarafından yarı yolda bırakıldıgı· 
nı görünce: 

- Sen hakiki bir Jacobin de
ğilsin! demışti. Birbır!erındcn 
ayrlmamağa yemin eden iki mil· 
liyetperver, Louis Marinle Joseph 
Dena-is, kavga ediyorlar, Jiğer 
yolcular da bu hadıseyi pek eğ
lenceli buluyorlardı. 

Netice itibariyle ~farin, bezelye 
resimli fiyonga boyun bağının ıh
racata müsait olmadığını anlıya
rak yalnız olduğu halde vapur
dan çıktı. 

* * Gemide grev: 

Beklenilmiyen bir hadise az 
kalsın herkesi bir fucır et

rafında toplıyacak ve butun ihti
lafı ortadan kaldıracaktı: Gemi 
murettebatı grev yapıyordu. 

Bu gemi ne idi? Nereye gidi
yordu? Niçin gidıyordu? 

Yeni bir Fransa yapmak için 
deniz aşırı yerlere seçme damız
lık götüren bir l\iayflower'mi, 
yoksa Afrikada mağlup olanları 
menfaya götüren Bcllerophon'mu 
ve yahut nihayet Re adasıııa ya
naşacak kürek mahkümlarmı gö
türen bir şilep mi? 

(Devamı var) 

Horoz Dövüşü 
C oban l\lehmetle dövüşe 

:. kalkan delikanlının va. 
knsı akhma eski horoz dövüşle
rini i!Ctirdi. insanlar nedense 
daima iki canlı mahlUkun biri
birlerini yırtmalarından, parça
lamalanndan hoşlanıyorlar. Ta 
eski devirlerde bile tarih, bu 
kanlı sporlara sahne olmu tur. 
Fakat imdi, bu biraz hafifledi. 
Çünkü bu asrın medeniyeti bu 
kanlı mucaraalan eski devirle
re rahmet okutncak bir incelik.. 
le yaptığı için artık aç arslanla
t:l mahdut bir yerde adam eti 
ikram etmeye lüzum kalmıyor. 

Her hayvıın döğiişken'dir. 
:Fakat horozun dö\•Üşmesinde 
bir incelik varmı ; hasmının za
yıf tarafını kollar, vurulacak 
yerini bilirmi ! 

E kiden İstanbulda horoz dö
vü leri Unkapam, yahut Ü kü_ 
daı in ucra bir emti gibi kenar 
mahallelerde bir kahvenin bnh
çe!linde yapılırdı. 

Paşa, bey, efendi, ağa mez
bur, merk~ üstü pedavra tnh
talarile örtUlü avluda iskemle
lere yerle irler, ortada hoş hıra_ 
ik,lan sahaya horozları koyu\•e· 
rirfer. Her horozun da hasebi 
nesebi malUmdur. 

- Su kırmızı kimlerden? 
- Zehir Alinin döllerinden 

cakalın çocuklart. 
- Ke l<e si)ylemiyeydin. 7.e

hir Alininkiler döver döver, 

arı Koc 
So, a t 
Dövüş .. , r 
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Kadın Kayboldu 
Samatyada oturan • Jralıım ile 

kansı Keti,· evvelki akşam Sa
matyada bir gazinoya giderek bir 
hayli rala içmişlerdir. Bir ara
lık Keti sarhoş olduğı.ınu his
setmiş, eve donmek için kocası 
na ısrar etmeğe başlamıştır. Bu~ 
nun üzerine karı koca gazinodan 
çıkmışlar ve evlerine doğru gider
lerken Ibrahim başka bir goz.i
nonun önünde durmuş, "gel bir 
iki tane de şurada çakışu:-alı:n" 
diyerek karısının kolundan sü
rüklemek istemiştir. Kadın mu
vafakat etmeyince sokak ortasın
da bağırıp çağırmağa ve birbir
lerile döğuşmeğe başlamışlardır. 
Nihayet polisler yetişip ikısini de 
yakalamış, cürmümeşhut mahke
mesine vermişlerdir. Dun sa
bah Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesinde başlıyan 
duruşmalan sonunda Ibrahhnle 
Keti'nin suçlan sabit görülmuş 
ve istirahati umumiyeyi selb 
maddesinden üçer lira para ceza
sına ma hkiım edilmişlerdir. 

Bir kadın kayboldu 
Kadıköyde Erzurum otelinde 

misafir Emekli Yar bay Mah
mut Ardaç'ın kansı 38 yaşında 
Hidayet Ardaç tam 42 günden
beri ortadan kaybolmuştur. 

Hidayet Ardaç Üniversitenin 
kimya şubesinde okuyan oğlunu 
görmek üzere vapura binip Istan
bula gelmiş, o zamandanberi 
bir daha avdet etmemiştir. Kadın 
her tarafta aranmaktadır. 

Silifke Ziraat 
Ban asının Yardımı 

Silifke (TAN) - Ziraat Ban
kası Şubesi, bütün müstahsillere 
büyük kolaylıklar gösterereJt bü· 
tün kaza halkının yüzünü göldiır
mektedir. Kaza merkezinde mev
cut üç zirai kooperatü büyük bir 
hızla çalışmaktadır. Bunların 
çütçilere yaptıkları yardım SRye· 
sinde köylü bütün istihsalatını 
iyi idare etmektedir. Banka, 
çiftçilerin borçlarını vakit ve 7a
manındn öd ycbilmcleri iı-in de 
büyük kolaylıklar göstermekte· 
dir. 

Bir Kadın Zehirlendi 
Izmir 26, (TAN) - Keçeciler· 

de Emine adında bir kadın, mi
desindeki ağrıyı gidermek i~n 
Kafuru içerek zehirlenmiitir. 
Hnstaneye kaldırılan kadın bir 
müddet sonra ölmüştür. 

Çamlık İstasyonu 
Tamir Ediliyor 

Izmir 26, (TAN) - He:,·elan 
dolayısiyle yerinden kayan Çam· 
lık istasyon mevkiindeki demir· 
yolunun tamirine başlanmıştır. 
Tamirat dolayısiyle bu hafta oto
ray seferleri muvakkaten tatil 
edilmiştir. 

Romanyaya Bir l\Iilyon 
Liralık Pamuk Sattık 

Türk • Rumen Ticaret Anlaş
ması mucibince Romanyaya bir 
milyon liralık pamuk satılmıştır. 

Bu pamuklar deniz yoliyle 
Köstenceye götürülecektir. 

sonra bırakır, kaçar. 
- Bunlar öyle değil A1inin 

(c:ıkal) ım paşanın tavui:runa 
vurdular. Bu ya\Tular oradan 
çıktı. 

Horozlardan biri kuvvetli bir 
tokat vurunca bir feryat kopar: 

- Ha kaplanım! Göreyim se_ 
ni. •. Öldür çakalı ... 

- Çenen pırtı! llayvnn üstü
nt- laf söyleme. UA-ursuzluktur. 

Horozların tokatları sayılacak 
dereceye gelince mü terek ba
hj ler ha lnr. 

- Çakaldan bire beş var! 
Bunun manası "Çokal kaybe

derse, bir lira koyana beş lira 
vereceğim!., demektir. 

Horozlar yorulup dövüscmi· 
::'I <-cck hale gelirlerse boksör
lere havlu ile hava verildiği gi
bi, ikisini de bir kenarda hazır
fonan kova::'l' a daldırırlar, yine 
ortaya koyuverirler. 

- Kaplandan bire on var! 
- Paşam yarım lira do beni 

rıl .•• 
Horozlar böyle snaterce kıın

lar icinde dövii tirler. 
A~n diyeceksiniz. ki yarı yoL 

da neye bırakıp ka~mıyorlar.? 
Horo:ı. akıllı oldukları için. 
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Dilsizler Ydhk 
Kongrelerini 
Dün Y aptllar 

Körler Bu Hafta 

Ansiklo edi 
l' azan: Naci Sadullolı 

uharrir (Vn _ Nu), evve11'İ 
• "tO Bir Konser Verecek gün, "Akşnm,, dakı su c' 

nunn, "İnönii ansiklopedisi,, ınd' 
Dilsiz, sağır ve körler cemiye- zmııın tahsis etmiş. Ansiklopc ~ 

ti dün senelik kongresini akdet niıı hazırJanmasmda Fransııcc 
miştir. Bu münasebetle cemi- "Yirminci asır Lnrousse,, unu J 
yet reisi Mehmet Tamtiırk bir esas ittihaz olunmnsına, bir ço 
nutukla kongreye iştirak eden a- me'>lektnşlarımız gibi o da nll~ 
zaya teşekkiırlerini bildinniştir. rı::r.. Bundan evvel, bu sütun 

Cemiyet, yeni nizamnarnesile nyni mevzuda intişar eden yaıı 
memleket dahilinde bulunan bü- ya göz gezdirmiş olnnlar hntır?~ 
tün kör, sağır ve dilsizleri hıma- yacaklnrdır ki, bu hususta "'\ n 
yesine almağı taahhüt etmekte- Nfı,, ile aramızda zerre kadnr 
dir. Ayni maksatla Izmirde ku- kir ayrılıgı yoktur. 
rulmuş olan cemiyetin de lstan- Fakat (Va - Ni'ı), Fransız ~n 

Şehitlikft>ri İrnnr Cemiyeti kongresi dün toplanmı ·tır. Resimde bula rabtı etrafında müzakereler sikloı>cdisini; hazırlanacak ansı~ 
kongreye i tirak eden cemiyet azalarını görii~·oruz. cereyan etmektedir. lo]Jediye esas ittihaz etmcıniı•' 

ErZincanda Yeni 
Modern Bir Şehir 
inşa znaBaşlandı 

Dünkü kongrede verilen iza- mnlızurlarını sayarken, şaya~ 
hattan öğrenildiğine göre cemi- dikkat bir noktaya ilişmektcdıı 
yetin senelik varidatı 4500 ve ki, onun iizerinde durmamak c· 
masrafı da 4450"liradır. Bunun lirr.den gelmiyor: . ı 
3800 lirası yardım işlerine tahsis. Bu noktn. Fransızca yrmı~c 
edilmiştir. nc.ıır Larousse'unun, doktor Rıır 

. • Nur'a mütenllik olan kısmıdır 
.. cemıyet ~ı~ ~:t aça~ak 10 o ansiklopedide Riza Nuru aP 

kor ve 8 dılsız az~nın ıaş: .ve latan yazıdn şu satırlar da ,.ıır· 
istirahntını ~eı:ıın etmtştır: dır: ' 
Bundan baş~a .a~mn doktor, ı- ''- Türkiyede, din ve deV~et 
lay ve ~adavı ı?tıyaçlan da te- işlerin birbirinden ayıran RıZD 
mın edılmektedır. Nurdur. Riza Nur, Türkiye<!f 

Şehirde Normal Hayat Avdet Etti. Halk, 

Hükumetin Yardımından Çok Memnun 

Cemiyet hemen bütün kör a- saltıınatın ilgasını temin eden 1~· 
ziısına bir musiki aleti çalmayı yihay_ kaleme aldı ki, bu, itti· 
öğretmektedir. Körlerin musiki fakla kabul edilmiş, ve bu suret
öğrenmekte büyük bir istidatları le, 29 Teşrinievvel 1923 İnkilfıbl 
görülmektedir. 60 yataklı bir meydana ~elmiştir!,, 
körler mektebi açılması iç.in (Vfı _ Nfı) 0 ansiklopediden bıt 

Erzincan, (Tan muhabirin 
den) - Muvakkat Erzincan, 
Trabzon şosesinin her iki tarafın
da kurulmuştur. Burada Kızılay 
tarafından her birisi oniki odalı 
90 pavyon vücude getirilmı.ştir. 

Bundan başka resmi daireler 
için hükılmetin yaptırdığı devlet 
dairelerile hı.ikılmetin inşa ettir
diği 300 kadar baraka vardır, ya
kın zamana kadar çadırlarda is· 
kan etmekte olan halk tamamen 
bir çatı altına sokulmuştur. 

Bu suretle felaketzedeler soğu
ğun ve kışın tesirinden vikaye 
edilmiş bulunmaktadır. Belediye 
de şcliirde bir otel ve bir de lo
kanta inşa ettinniştir. Bir de si
nema yapılmıştır. Şehirde 300 
den fazla dükkan vardır. Eski 

Şehir planına göre yapılacak çalışılmaktadır. Buraya her beş ~atırları terciime ettikten sonrD; 
birçok resmi ve büyük binalar i- senede bir yeni talebe kayıt et- pt.•k hnklı olarak şu cümlelctı 
çin hükumet tarafından lazım mek suretile birçok körlerin, çal- yanyor: 
gelen tahsisat verilmiştir. Bu ara- gı çalmak suretil.e hayatlarını "- Bay Riza Nura dair, pei' 
da hükümet konağı başta olmak k~~anmalan teı:n~ olu?acktı!. çok vatandaşlarımız. bu satırla~· 
üzere bir Belediye binası, bir Korler bu hafta ıçmde şchırde bu dan kendileri için meçhul btt 
memleket hastahanesi ve yeniden yük bir konser vereceklerdir. takım malumat edineceklerdir· 
bir Halk.evi yapılacaktır. Yeni Dünkü taplantının sonunda ye- Bazıları da: 
Erzincan, eski şehrin şimalinde ni idare hey'eti seçimi yapılmış "-Acaba inkilaplarınuzm ya• 
askeri orta mektep cıvarındaki ve reisliğe Memhet Tamtürk, i- rısmı o mu yapmış?,, diye şaşt· ıt 
sahada kurulacaktır. kinci reisliğe Hayri Tanyeri, u- rac:-ıklardır!,, 

Yeni şehrin inşası için resmi mumi katipliğe Nuri, muhasebe- (Va - Nu), bu dimlelerlne, ş1l 
dairelerin ihaleleri peyderpey ciliğe Nurettin, 8.zalıklara Daniş sırnli de ila\'e ediyor: 
yapılmaktadır. Şehirde hayat ta- ve Şahin, diğer iızfilıklara Selim "- Acaba, yirminci asır La· 
mamen normal seyrini almıştır. ve Perihan ve müfettişliğe de Sü- rousse'unun Türkiycye taalluk 
lşsizler, yeni yapılmakta olan in- leyman seçilmişlerdir. eden faslını kim meydana getir• 
şaatta çalışmak suretile hayatla- Bunu müteakip haysiyet diva- di,1 
rını kazanmaktadırlar. Kızılay nı intihabı yapılmış reisliğe Tur- I~tc benim bu giin kısaca yap· 
hastahanesi halkın tedavisi han, Avni ve Bahire de iza!ıklara mak istediğim \'azife, meslektn• 
işlerile candan meşgul olmakta- seçilmişlerdir. şun (Va - NU) yu, ''e onun or· 
dır. Hükümetin yardımile bir de ta)·a ko;\•duğu sonuncu sualin cc· 

Halkevi binası orta mektep ola- h · t ı ı · · t 
eczahane açılmıştır. a·tı· t D • va ını ıs eyece t en tenvır e • rak kullanılmaktadır. Yen den 1 IS e emır 

• ~ A Hülasa bütün Erzincanlılann, meldir. 
yapılacak şehrın P.lanla7ı, yeka- hükumetin kendilerine karşı gös- "Larousse,, müessesesinin vak· 
let tarafındnr.1 t:ısdık c~ılmıs ~e terdiği bir baba şefkatinden dola- Madeni Bulundu tile kendisine de te\'cih edilmi5 
bı:raya gelınıştır.:. Tah.sısat~ . ~u- yı duydukları minnet ve bağ- bulunan bu şayanı dikkat suale 
kumet tarafından ver~len ıkı ılk lılığile sonsuzdur. Büyük felaket Maden Tetkik ve Arama Ens- \'erdiği cevap şudur: 
mektebin de inşasına başlanmak unutulmuştur. Bütün Erzincanlı- titüsü mühendisleri tarafından "- Eserimizin Türkiyeye ta· 
üzeredir. ıarın yüzü gülmektedir. Cenup vilayetlerimizde yapıl- allük eden bahisleri, Sayın Ba5' 

Samsunda imar 
Faaliyeti 

Samsun (TAN) - Şehrimizde 
imar fanlıyetine ~ehemmiyetle 
devam olunmaktadır. Modem 
istasyon binası inşaatı iltmal 
edilmiştir. Bugünlerde açılma 
töreni yapılacaktır. Samsun -
Bafra şosesinin Engiz'e kadar 
olan kısmı da bitmiş ve açıl· 
mıştır. Bundan başka şehir da
hilindeki caddelerin de tamiratı 
bitirilmiştir. Birçok yerlerde 
yeniden küçük parklar vı.icude 
getirilmiştir. 

Ruam mücadelesi 
Samsun (TAN) - Bir ~üphe 

üzerine şehrimizdeki bütün hay
vanlar sıkı bir kontrole tabi tu
tulmaktadır. Buna sebep, yapı· 

Bergamada Tütün 
Piyasası Çok Canll 
Bergama (TAN) - ilk giınler 

durgun giden tütün piyasası 

birdenbire canlanmış ve fiatlar 
da yı.ikselıniştir. Zürra vaı;iyet-
ten çok memnundur. 18 bin 
balya tutan rekoltenin 17 bin 
balyası satılmıştır. Bu sene 
palamiıt mahsulü de çok iyidir. 
Henüz ihraç mevsimi gelmediği 
i<;in satışlara başlamruı.mı:itır. Pa
muk mahsulü de bu sene daha 
yiıksek fiatlarla satılmıştır. 

lan bir muayenede 4 hayvanda 
ruam hastalığı görülmesidir. Bu 
hayvanlar müşahede altına alın
mışlardır. Kontrole devam o
lunmaktadır. 

biilüı\'C 
I4nAfl 

Kombatan İstanbulda: 

Bcşiktaşta horoz merakbln
rından bir Sacit pa!)a var

dı. Fransz tavukçuluk kntalog
fnrndan birinde Kombatan na
ınile bir horoz resmi görmiiş. 
Derhal müeseseye mektup ya
zarak yirmi otuz altın masraf 
ihtivnrile Kombatan'ı getirtmiş 
ti. Bütün bu kahil spor mahafL 
lindc bu ha\'adis giinlcrce çal
kandı. Horozun gıdasından bah
sedild:. Pa a rast gelene: 

- Yakında göriirsünüz! Di
yordu İstanbulda dövülmedik 
horoz hırakmıyncağım. 
Kombatnn'ın hizmetine iki 

ndttm tayin edildi. l\fiistakbel 
pchli\'ana sabahleyin iki tane 
taze yumurta san 1 içiriliyor, 
öğleyin zorla iki hazırlop yu
murta yutturuluyor, yemliğine 
ı>irinç, kene\'İr, mısır konuyor. 
ve her idmandan sonra da but
ları kanatları masaj yhpıbyor· 
du. 

Bu tafsilatı işiten horozcular
clan Aksaraylı Deli Rıfkının bir 
gün dayanamayıp: 

- insan ,:,ultan Hamide te-

bt!a olacağına Sacit paşaya ho. 
roz olmalı imi:j! 

Yolunda söylediği söz kulak
tan ktılnğa yayılmıştı. 

Nihayet Kombatan'm Şeyhil
islamknpıh Hakkı beyin "De
mirtmı, ismindeki çil horozu i
le dö\•Ü mesi takarrür etti. Üs. 
kiidardaki kah\•e o ~ün adam 
alnuJ'ordu. Kombatan her tara
fı kapalı ve içi keçe döşeli bir 
kutuda getirildi. Daha döviiş 
baslamndan müşterek bahisler 
meydan aldı: 

- Kombatandan bire beş 
var! 

- Bire on vnr! 
- Bire yirmi var. 
Hakkı beyle Tnhtakaleli A

cem İmam, O mnn reis bütün 
bııhi leri kabul ettiler. 

Kutunun kapağı açıl<• . Kom
batan ortaya koyuverildi: ibik. 
sir, sakalsız hir baş, ;viiksek ba
caklar Ü7.Crinde çıplak hutlu, 
c;ıµlak boyunlu beyaz bir hay-
\'an ..• 

* * Dövüş başlıyor: 
----------
Demirtaş, merasimsİ7. hir 

surette ortaya getirildi. 

makta olan araştırmalard;ın bir- Riza Nur tarafından yazılmış· 
çok müspet neticeler elde edil· tır! ,, 
miştir. Bu meyanda Siirt ve 
Bitlis vilayetlerinde asfalt, Bitıi
sin Kotum kEraasında da demir 
bulunmuştur. Tetkiltlere devam 
edilmektedir. 

Nafıa Vekili Şehrimizde 
Nafia Vekili General Ali Fuad 

Cebesoy, dün sabahki trenle An
karadan şehrimize gelmiştir, 

Nafia Vekili, Istanbulda birkaç 
gün kalarak Vekalete ba~lı miı
esseselerde tetkikler yapacaktır. 

Kızı1ayın Teşekkürü 
İstnnbulda bulunan Ticaret Ve

kaleti müfettişleri, müfettiş ar
kadaşları Reşit Atasoy'un zevce
sinin cenazesine jı?Önderccekleri 
çelenk bede1i olan 30 lirayı Kızıl
ay Eminönü şubesine teberrü et
mişlerdir. Kızılay kendilerine te
şcıtkiir etmektedir. 

İki horoz kapıştılar: 
- Ha Kombatan göreyim se

ni._ 
- Patlat tokatı Demirtaş .. 
Çil horoz hasmının yılnn ha_ 

~ına ben7.eyen kafasında gn'i>'l· 
sile tutacak yer bulamadığı i
cin ~erdanından yakaladı, bir 
tokat vurdu!... Tokat.an scsile 
beraber bir: "Grak!,, sedası i
sitildi. Ondan 'onra herkesin 
ağzından bir hayret feryadı 
yÜkst'ldi: 

- A! ... 
Kombatan hM·nunu kısarak, 

·andalyelerin altınn doğru kaç
mı tı. 

Sacit paşa taraf tarları itiraz 
ettiler: 

- Olmadı! Baştan koyuve· 
rin. 
llorom tekrar tuttular.Demirta 
19n karşıS"lna cıkardılar. Fakat 
biçare tiril tiril titrivordu. Has
nıını görünce tesadüfen sahibi_ 
ne doi!ru ko tu, paltosunun ara
ır;ına sokuldu. 

Sacit paşa mosmor kesilmiş
ti: 

- Kaldırın şu pist .. 
Uşaklardan biri on dakika ev· 

vel i(i keceli kutu ile sarsma. 
dan getirdiği horozu tavukcu
dnn kesmek kin alınmış hir 
hllroz ırihi başı asai!r olctuihı hal
de hacaklanndan tutarak aldı, 
götürdü. 

O ı;indenberi Sacit pasaya 
KQmbatan Sacit pasa derler! 

.ULUNAY 

Bu cevap, o znman, Riza Nur· 
la aramızda bir münaka aya 
me,·zu teşkil etmişti. Fnkat o 
miinakaşanın karşılıklı ynmlnrlı 
fuzla rağbet kazannmnmış mec· 
mnalarda intişar ettiği içindir ki, 
(Va - NQ) ortaya koyduğu ve tıı· 
ze 7.anncttiği suale. çoktan cevnP 
\·er.ilmiş bulunduğundan haklı O· 
larak bihaberdir. 

FRknt Riza Nur, şimdi, lisnnt· 
mıza ve kiiltürümüze, hiç far• 
kınl'l varmadan çok bilyiik bit 
himıette bulunmnk iizcrcdir. 

Çiinkü, Frnnsızca yirminci as1ı 
ansiklopedisinin bizim nnsiklo. 
pedimize temel olamıyacnğıoı 
iddia edenler, bu i ahctli kano· 
atl<'rinin doğruluğunu isabta yn• 
rıyacak hataların en biiyiiğünÜı 
o nnsikJopediye Rizn Nur tarafın 
dan ~·azılmış satırlarda bulacak· 
hırd:r! 

Şehitlikleri imar 
Cemiyetinin 

Kongresi Dün Y apddı 
Şehi\likleri imar cemıyetinin 

yıllık toplantısı dun saat 14 de 
Eminonü Halkevınde yapılımştır. 
Toplantıyı Istanbul müfttlsu J:<'eb· 
mi açmıştır. 

Cemiyetin fahri reisi Münn
kalfıt Vekili Cevdet Kerım Inre
dayının cemiyete muvnffakiyet· 
ler temenm eden telgrafının o
kunmasından sonra, bır sene zar· 
fında cemiyete yapılan yardıın· 
alr ve yapılan işlerden bahis r~· 
por okunmuştur. Bu rapora go
re, Başvekilimiz Refik Saydap1 
Baş vekiılet bütcesinden cemiye
te 10 bın lira verilmesini emret· 
miş ve bu paranın 5 bin lirası te
diye edilmiştir. 

Ayrıca Istanbul Belediye-
si de 5 bin lira teberruatta bulun· 
muştur. Bu para ile şehitlikle:e 
külliyetli miktarda ağaçlar dikıl 
miş, bütün mezarlar inşa edil· 
miştir. 

Bundan sonra yeni idare heY· 
eti seçimine başlanmıştır. Netice 
de fahri riyasete MünakaHtt Ve 
kili Cevdet Kerim Incedayı. .A 
zalıklara da Cemil Nemli, r>olt 
tor Ziya Akıcı, Istanbul Mufttı 1 

Fehmi, Doktor Şazi Bavur, Sıtlt 
Bilginer, Kadir Bayına} ve Do~ 
tor Hikmet Aral scçilmis, topl&tl 
tıya nihayet verilmiştir. 
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kanlarda 
asi Faaliyet 
li Arttı 

~ 0nıanyadaki isyan hareketinin 
.•Ydınlanmayan hakiki sebebi 
~teti ne olursa olsun yeni ni

Ulc davet edilen Balkan 
,.etleri üzerinde terbiyevi bir 
~acağı muhakkaktır. 

arıya, Yugoslavyayı mihvere 
ettirmek için büyuk gayretler 

ı_ tktc ve bu memlc'ketin iktı
hlaklarmdan azami istifadc
llllaktadır. 

Otı günlerde Balkanlarda 
~skeri ve siyasi faaliyet. 
Ştddetlendiğine şahit olu-

1. diye kadar alınan bütün 
ata ra2'nıen, Romanyada 
~~tl eden hadiselerin hakiki 

1 ve mahiyeti hakkında 
bir fikir edinmek kabil 

tii or. En son gelen haberle
te General Antoncscu'nun 

~ijete -henüz tamamen değil
e. hak.im olduğu anlaşılı-

~~ ajansımn, Lejyonerlerin 
~ı - Bükreş petrol borula· 
.• esmiş oldukları hakkında 
. i haber bilha.ssa şayanı 

. ttir. 
jyonerlerle General Anto
lt'nun, yeni nizamı kabul 
le:rj ve Romanyanın, Al
tanın yardımı ile lıatta fiili 

~!li altında kalkınabileeeği. 
~ taftar olmaları itibarile, 

- tında hiç bir esaslı görüş 
Yok demektir. 

- ahnıin edilebilir ki, munta
• , bir teşkilata ve programa 

'4.lt'l. !halik olmayan ve şüphe
~hıyette ve gayri mütecanis 
ları içine alnuş olan ve e· 

ll nıütecaviz bir siyasete ta
. t olan Lejvonerlerin devle. 
idaresine ·iştirak etmeleri, 
)~rde- herşeye kanşmaları 
.~1silc devletin idaresinde 
1kilik hasıl olmuştur. Son is
hareketlerini, bu ikiliğin 

tezahürü olarak -kısmen ol
i:zah edebiliriz. 

il isyan hareketi karsısında 
~n i~çilcrinin ve l\.taniu'
ldare ettiği çiftçi partisinin 

l(ı lan vaziyet hakkında hiç 
a tnatımız yoktur. Kabildir 
llınen işçileri ve çiftçileri 
sada olduğu gibi- faydalı 

ltı.uvaffakıyetli bir surette 

1~hale edecekleri zamanı 
1Yerek bitaraf bir vaziyet 
ış olsunlar. 
il dahili isyan hareketi kar· 

11da, müşkiil bir vaziyette 
tı Alman ku\'\·etlerinin de 
l'afiık vaziyetini muhafaza 

ıı{~~ yeni nizama sadakatle. 
ı ~i ılan eden iki taraftan biri 

j~ ile müdahale etmekten çe
tltıeleri de şayanı dikkattir. 

a· ~ıı~~at hu isyan hareketinin, 
a• ~ U~ aydınlanmıyan- hakiki 
i.i, ~ hı ve mahiyeti ne olursa oL 
ııı ·ı' l'eni nizanu kabule davet 
1'- . :~ diğer Balkan memleket

~ ll1.erinde terbiyevi, bir tesir 
llcnğı tahmin edilebilir. 

800 

Manidar Ziyaretler 
Böyle nazik bir zamanda ve 

Yugoslavya harbiye na
zırı Markoviç'in Peşteye yapa
cağı bir iadei ziyaretin arifesin
de, Macar hariciye nazırının 
General Kcitel'in daveti üzeri. 
rıe Berlini ziyareti çok manidar 
dır. 

Macaristanı mihvere bağla
yan paktın maddelerinde sara
hat yoktur. Almanya Macaris
tandan Romanyada yaptığı gi
bi, Alman kıtalarını tahşit et. 
mek müsaadesini isteyebilir. 
Biiyle bir teklife Macar hüku
metinin ne cevap vereceği kat'i 
olaralc bilinemez .. 

Sovyet Rusya ile Macaristan 
arasında doğrudan doğruya tel
graf muhaberelerinin tesisi do
layısile iki memleket arasında 
dostluk münasebetlerinin inki
şafmı gösteren tezahürler şaya_ 
nı dikkattir. · 

Yugoslavyadan mühim ha
berler gelmektedir. Yalnız diin 
kabinede küçük bir değişiklik 
yapıldıi,'1 bildirilmiştir. Fakat 
Alman matbuatının bu günler
de Yugoslavya ile fazla meşgul 
ol.dukları göze çarpmaktadır. 
Ilır Hamburg gazetesi, Yugos
lavyanın İngiliz garantisini ka
bul etmemekle çok isabetli bir 
lıarekette bulunduğunu ve vazL 
:rctin nezaketini taınaınile idrak 
ettiğini yazmaktadır. 

Alnıan~·a, Yugoslavyayı mih
vere iltihak ettirmek için büyük 
gayretler sarfetmekle beraber 
b·..ı memleketin iktisadi kaynak: 
l:ırından azami istifade etmek i
~in icap eden tedbirleri almakta 
devam etmektedir. 

Yugoslavyada, maden işlerile 
uğraşmak ve petrol kuyuları 
açmak maksadile 15 milyon di
nar sermayeli bir Alınan • Yu
goslav şirketinin teşekkül etti
ğ'i hak.kında bir kaç gün evvel 
verilen haber, bunu teyit et
mektedir. 

T unustaki Üsler 

G ünün en mühiın haberi, 
son Jıaftalarda Akdeniz

le fazla meşgul olan Almanya
nm, Vichy hükumetinden Tu. 
!\usta üsler istemesine ait olan
dır. 

Vichy hükumetinin bu tekli
fe ne cevap verdiği malfun de
ğildir. Fakat muhakkaktır ki 
hu üslerin temini Almanlar için 
büyük bir muvaCfakı:yet teşkil 
ed<:ccktir. Filhakika Tunus sa
Jıillerile Sicilya adası arasında. 
ki mesafenin 180 kilometreden 
fazla olmadığı gözönüne getiri
lecek olursa, iki sahil boyunca 
~erleştirilecek uzun menzilli 
topların ve Tunus sahillerinde 
yeniden tesis edilecek olan hava 
il~lerinin, buradan geçecek olan 
har~ gemileri için ne kadar bü
) Ük bir tehlike teşkil edeceği 
anlaşılır. 
Almanyanın bu suretle İngi

liz donanmasını ikiye ayırmak, 
lıiiti.in İtalyan donanmasım Şar
~~i Akdenizde toplıyarak orada 
Jngiliz donanmasına darbe in. 
dirmek ve hu suretle İngilizle
rin Arnavutluk ya.rdrmına mani 
c-lmak istedikleri aşikardır. 

Bu ihtimal, bir Amerikan as
~cri muharririnin yazdığı gibi 
Ingilizl~ri_n. Sicilya adasını işgal 
etmelerı ıçın esaslı bir sebep 
teı:kil etmektedir. 

M.ANTEN 

l! 13~~!iBiiB-
. ~, iKi ANALI BİR ÇOCUK ..• 

~ hik"!,lalı . fakat iki babalı ço- Çocuğu biiyiiten nikahsız ka-
ltıı ayesı hazan romanlarda dlll O grupımdan 
bıt:t. O zaman çocuğun hangi Ses çıknrmıyan baba A gru-
ı b·in olduğunu anası da pek pundan. 

a- ~"ı;1• tnczse de, çocuk nikahlı Halbuki ikisi de A grupundan 
e- h t~l'l soyadım alır, öteki ah. olan karıkocanın çocuğu O gru. 
t- irıir C:~cuğa vaftiz babası olur, pundan olmaz. Buna karsılık ha-

t;>!lk gıderler. hası A grupundan olan O çocu
~ d l\t bir babalı, iki analt ço- ğun anası gene O grupundan ol
•, ~ llvas1 haylice garip bir iş- ınası pek miinıkündiir. Onun için 
, ., lldınların biri nikahlı ka- davalı çocuk kendisini yedi n

tı11 ;teki nikahsız, ~ocuk da o- şma kadar biiyütmiiş olan a~a
d1 llnında ... Sonradan nikahl1 srna kalır .. 
tl!y~ -nikfıhsızdan kurtulmak Bu. hi.ki:r~lerlerden çıkacak ö-
~1\\ l\ kocasının da rizasile o- nemlı hır hısse vardır: 
;ı~tı~ ~ocuğun kendisine ait ol- Ilir ailenin çocuğu olmaz da 
hıştı iddia eder. Çocuk ta ye- bir yabancının kiiçiik çocuğun~ 

lıı ()ıı 1tıa gelmiş... ahr ve hısnnına, akrabasına ger
~iqtı ~n için bu davayı Süley. cekten kendilerinin çocuğu gibi 
~.: ~~d~:vgamber de fasledemez· tanıtmak ister. Hıı;;ım, akraba bu-
qı · ı y d k. k k d. nun farkına varırlar da. miras-
'- ı~i .... ~ ın a ı c;ocu en ısi- h (!tı .. ~luge avrrtma7. ki. ı?ercek- tan ma rum kalmamnk, yahut, 
~ ... ,

3 
ortada miras olacak bir şe:v hu. 

ı ~"l:ın~~:!n hangisi olduğu an- hmmasa bile, yabancı bir çocuğu 
~ ~tı:>k kendi soylarına karrştırmamak 
,.~ı t e.t versin ki. kan grup. için, yalancı ananın ve hahamn 
1~1t: etkıkl bu işi kolayca kes- s.ai!hklarında mahkemeye müra-
ba\'al caat ed<.'rek kan gruı>ları muave-

ından. nesini isterlerse, işin yalan oldu-

TAN 

Yeni Edebivat 

Bahsi 

Bir kaç gün evvel değerli 

G:ırp çölündeki son harekata iştirak eden Nil or dusuna mensup kıtHttan b ir kısım ordugahta 

vaktile bu şehirde 100.0UO den 
fazla insan yaşamış oldul'ıunu 
tahmin ediyorlar. 1913 de Sıren 
harabeleri arasında bulunarı.k 
R.?ma müzelerinden birine götü
r~en bir Venüs ,hey;eli için de, 
mutehassısları Milos'unklinc.len 
daha üstün bir sanat eseridir 
diyorlar. "Ye, iç, zevkine bak. 
Dünyada başka bir şeyin ehem
miyeti yoktur" fikirlerile hüla
sa edilebilen Sirenaik falsefe 
mektebini kuran filozof ARIS
TIPPUS, meşhur Yunan şairle
rinden KALLIMAKUS ve nıs
fınnehar derecesini ilk defa öl
çerek bize bugünkü bilgilerimi
ze yakın bir sıhhatle dünyanın 
büyüklüğünü öğreten ERA
TOSTENIS gibi birçok meşhur 
adamlar Sirenli imişler. Daha 
so~raları buralara Romlılar gel
mışler, onlar da Siren'de birçok 
~abetler, saraylar, hamamlar 
ınşa etmişler. Miladın 115 - 116 
n~ı senelerinde şehirde!d yahu
dıler ayaklanmış ve garibi sura
sı ki tarihin başka devirle:inde 
ve dünyanın başka taraflarında 
b~ gibi hareketlerde hep Yahu
dıler mazlum mevkiinde kaldık
ları halde Siren isyanlarında 
onlar üstün gelmişler ve Roma
lıları kılıçtan geçirmişler. Da
ha sonra zelzeleler ve civar ka
bilelerin yaptıkları akınlar 
ve baskınlarla şehir büsbütün 
harap olmuş, şöyle ki Hicretin 
21 inci senesinde AKABA BIN 
NAFI'in kumandası altında 
Barka'yı istila eden Arap ordu
ları Sireni bir harabe halinde 
bulmuşlar. 

meslekdaşım .l\lüntakimin 
temenni seklinde olan cevabına 
nıukabeleyt> hazırlanırken dünkü 
TAN'da Sabiha z. Sertel'in yine 
bu bahis hakkında gayet mühim 
bir makalesi cıktı. Bu. bahsi kur· 
cal;.dığıma çok memnunum. Gön 
liim ister ki şimdi olduğu gibi 
ınunazll'a adabı dairesinde bu 
bahse bütün alakadarlar iştirak 
etsinler. Şimdilik benim karşmı· 
da münakaşa etmek için iki kuv. 
vetli cephe var. İlk muarızım o· 
lan Miintakim 22 tarihli "Haki· 
kat,, ta hülasaten şöyle söylii· 
yor: "Sen yeni edebiyatı tenkit
için en fena yazılmı~ eserleri a· 
lıyorsun Halbuki beri tarafta bu 
hoppalıklarla hiç bir münasebeti 
ohnadaı: ('.alışan ve yetişen biı 
nesil vardır. Onlan da ara bul 
tetkik et ve o zaman yeni edebi~ 
yatın hakkını ver.,, 

T°bruğ'un sukutu ıle Şimali 

Ço··ı Ortasınd ra kuvvetlerinin kumandası a kendine verilecek olursa Birle-

y .. k 1 şilt devletlerin ve Akdenizde do-
U se en ~şan Amerikan harp gemilel'i-

z.. ••t Ad nın Y~dımı temin edeceğini va-UmrU a • detmış. 
· • Bu anlaşma üzerine, Eaton 

Sl•rena•ık içlerinde bir miktar .A.merikah 
ve 40 kadar Yunanlı bulunan 
bir kuvvet hazırlıyarak 1805 se

l\luarızım bu sözü ile sağlam 
bir mantıka dayanmakla beraber 
acı bir hakikati de itiraf etmiş 
oluyor. Demek bir cereyan husu
le getirmesi lazım gelen yeni e
?e.biyatı "karikatürize,, etmeden 
ıyı taraflarını da tetkik edebil
mek it:in aramak icap ediyor. 

. ~r~ada Ingiliz-Italyan har 
hı yenı bır safhaya girmiş bulu
nu~or: Artık ltalyaiçin şarka 
dogru Mısır seferi ve Süveyş 
k~a~~ı zorlama gibi hülyalar 
busbutun mevzu harici kalmış
tır. Ingilizlere gelince onalr i
ç~~ :yeni ~ir ~em açılıyor diye· 
bılırız. Çünku Tobruk onlerin
de çöl bitmiş, Sirenaikin sulak 
mümbit yaylalarındaki mamu: Tobruğ'un suku tiyle Garp 
relerin kapıalrı açılmıştır. Bun- Çölündeki harekat sahasında 

nesi 8 Martında Iskenderiyenin 
4~ mil garbından harekete geç
mış. O zamanlar buraları iyi ta
nınmıyor ve ortalıkta kimseler 
bulunmuyordu. 

O halde yeni edebiyat tebarüz 
edememiş, kendisini ortaya ata
maınış "ben \•arım ve burada
yım!,, diyememiş. Bunun için 
mutlaka bizim bedestende anti
ka kase arar gibi saatlerce came
kanları haddeden geçirmemiz ve 
sormamız lazım. 

* * dan ileride Ingilizler için su ve lngilizler için yeni bir a lem 
yol derdi kalmamıştır. Artık a- açılıyor. Çünkü Tobruk ön· 

eu asrın başlarında Trabulus-

dımda bir Adrar dağlarının tatlı lerinde çöl bitmiş, Sirenaik'in 
yamaçlarından inen derelere sulak, münbit yaylalarındaki 

Bin müşkül içinde çölü 
geçen Eaton müfrezesi Nisanın 
27 sinde Deme önüne varmış, 
evvelce kararlaştırıldığı gibi Ar-

garbı Osmanlı Saltanatının 
b~ vilayeti, Bingaziyi müstaKil 
hır sancağı halinde buluyoruz. 
1911 de Italyanlar Bab1alıye bir 
~~tıl:. vere~ek 24. s<l:a~ içL'ı.de bu 
ikı ul.kenın teslimını ıstemeleri 
üzerine iki devlet arasında harp 
başlamıştı. 

raslanacak, sırtlardaki zengin mamureleriıı kapılan açıJ-
çayırlarda otlıyan sürüler görü· mıştır: Bundan ileride Ingi· 
lecek, zeytinlikler ve servilıkler !izler için su ve yol derdi yok· ~us ismindeki Amerika birliği 

ıle daha birkaç küçük gemi de 
gelmiş, şehri denizden topa tut
~uştu. Böylece Derneyi ile ge-

Halbuki edebiyat hurda me
nıklılarınh has eşya gibi kendi. 
ni aratmaz. Ruhlara vicdanlara 
tahakkiim eder. Müntakimin de· 
diği gibi edebiyatta -lisan itiba. 
rile- ilk yeniliği yapan Şe~·h Ga• 
lip: 

arasından görünen Akdenizin tur. 
la.civert suları gönülleri şenlen- -------------
dırecek, biri biri ardından gelen ltalya başvekili Giolitti nota

sında: "medeniyetin her türlü 
nimet ve menafünden mahrum 
bırakılan bu eyaletlerdeki hal
kın vaziyeti bizi rahatsız edi
yor. Bu talihsiz memlek~tin maz 
lum ahalisine medeniyeti götür
mek hak ve vazifesi bize düşü
yor" diyordu. Halbuki asıl mak
sat, o sıralarda Almanlarla uyu
şan Frnsızlrla Ispanyollar Fas'ı 
taksi~ ederlerken Italyanın yi
ne elı boş çıkmamasını temin 
etmekti. Osmanlılar Italyanlar
rın t~lebine hemen boyun eğ
memışler ve memleketi müdafa
aya karar vermişlerdi. Bu suret
le başlıyan Italya taarruzunu 
sonraları Afrikda büyük bir I
taly~ Imparatorluğu kurmak 
şekline dökerek senelerce ener
jisini bu maksada hasreden Sın
yor Mussolini o devirlerde bu
g_ünkü gibi düşünmüyordu. Pa
rıste temaslardan aldığı telkin
lerle memleketine yeni dönen 
genç sosyalist Trablus seferini 
lüzumsuz buluyor, boş yere kan 
döküldüğünü söylüyor, "Italya
da halkın refahı ve işçi sınıfı
nın yükseltilmesi için yapılacak 
iş mi kalmadı?" diyordu. Niha
yet Forli de fabrikaları dolaşa
rak ameleler arsında: "Haydi 
toplanalım, gidelim demiryolla
rmı sökelim, bu asker nakliyatı
na mani olalım ... " diye Trablus 
seferi aleyhinde propaganda ya
parken yakalnamış ve hükumet 
onu tehlilteli bir ihtilrucıdir di
yerek tevkif ettirmişti. 

bağlar, ufuklara kadar uzanan 
arpa tarlalarının altın başakla
rı, ve bunlar arasında kıvranan 
muntazam şoseler kenannda di
zili tertemız, yepyeni köyter 
Demeden Bingazıye kadar uza
nacak. Bu köyıer için ltalya son 
senelerde milyonlar na.rcamıştı. 
Itaıyadan geçırılen goçmcnıer 
19':1:~ nıhayetıne kadar plan mu
cibince beheri 8 er kişıtik 80.000 
aileyi bulacaktı. Göçmenler köy
lü sınıfından ve okur yazarıar 
arasından seçiliyor ve Habeş 
harbine iştirak etmiş olanlar 
tercih edılıyordu. Bunların sıh
hatli ve fasist olmalarına dikkat 
ediliyordu: Köyler ve çütlikler 
hep bir biçlınde olarak muhacir
ler gelmeden evvel hazırlanmış
tı. Her köyde mektepler, kilise
ler, oyun yerleri, dispanserler 
yapılıyordu. Çiftliklerin ağılla
rında sürüler, evlerin kilerle
rinde erzak, ambarlarda tohum
lar ve ziraat aletleri gelecekle
ri bekliyordu. Evler dayalı dö
şeli idi, iğnesinden ipliğine ka
dar her şey hazırdı. 

* * Tarihte ne garip vak'alar var. 
Çok değil, bundan 136 

sene evvel, bir ordu Mısırdan 
kalkmış, garba doğru bu çöl böl
gesini geçmiş ve denizden de 
yardım görerek Derneyi zaptet
miş. Fakat bu ordu bugünküler 
gibi muazzam değildi: 500 asker 
ve 107 deveden mürekkep kü
çücük bir müfrezeden ibaretti 

Issız Bir Adaya Düşen 

İki Tayyareci: 

Küçük Margoritle on yaşında
ki ağabeğsi Reymond bir 

gün lngilterede ufak bir sayfiye
de deniz kenannda oynarken 
ellerine dalgaların getirip sahile 
attığı bir şişe geçti. Mantarını 
çıkarınca ellerine bir kağıt düş
tü. Üzerinde şöyle yazıyordu: 

"Ben bir istikşaf uçuşu yaparken 
düşürüıen bir İngiliz tayyaresinin 
pilotuyum, Şimdi üzerinde bulun
duğum Seal adasına kadar yüzdüm. 
Burası ıssız bir adadır. Bir ha!tadır 
buradayız. İmdat! Jcrry Hamllton., 
Bu imzanın altında şöyle ikin

ci bir yazı vardı: 
"Ben ayni tayyarenin harita mü

hendisiyim. Seal adasından imdat 
istiyoruz!. George Brlan,. 

Çocuklar bu soluk kağıt üze
rindeki yazıları en nihayet o
kuyabildikleri zaman hayretler 
içinde kalmışlardı Reymond! 

- Ben bir macera kitabında 
okudum. Kazazedeler şişeler i
çinde denize attıkları kağıtlarla 
yardım istemişlerdi. Bu da öyle 
bir şey olsa! 

Diye fikir yürüttü. 
Akşam yemeğinde kağıdı ba· 

balarına gösterdiler. O hemen 
polis komiserini çağırdı ve ka
ğıdı ona verdi. 

İki gün sonra hükumet işe va
ziyet etmiş ve o ada cıvannda 
bulunan bir kruvazöre kazaze
delerin yardımına gitmek üzere 
emir verildi. Bahriyeliler adaya 
vardıklan zaman burada haki
katen perişan bir vaziyette olan 
iki tayyareciyi buldular. Onlara 
ihti aten yanlarında getirdikleri 

' •v~ • • 
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i Faik Sabri Duran 1 
: 1 =··-·-····....... -! 
Bunlar ne Mısır askerleri idi 
ne de başka Akdeniz devletin~ 
ait idiler. Bu küçük mü.frezenin 
başında Amerika Birleşik Dev
letlerinin bayrağı dalgalanıyor
du. Ne münasebet diyeceksiniz, 
bakınız nasıl: Uzun senelerden
beri Akdenize haklın olan Os
manlı donanması o sıralarda ba
z.an ~us, b~an Fransız ve Ingi
liz filoları ıle boy ölçüşüyordu. 
Osmanlı donanmasının meşguli
yetinden veya uzaklarda olina· 
sından istifada eden Cezayirli, 
Tunuslu korsan gemileri Akde
nizde dolaşan yabancı ticaret 
gemilerine göz açtırmıyorlardı. 
Bu hallerden şikayetci olanlar 
arasında Amerika Birleşik dev
letleri de vardı. Bu tarihlerde 
Trabulusgarp ocaklık seklinde 
idare ediliyor ve Irsen kara
manlı familyasının elinde bulu
nuyordu. Bu familya efradı ara
s~da geçimsizlik baş gösternıiş
tı. 

Ocak beyliğinde bulunan Yusuf 
Paşa ile kardeşi Ahmet Paşa bir
birleri ile harp halinde idiler. 
Ahmet Paşa, birkaç sene evvel 
Amerikanın Tunus konsoloslu
ğunu yapmış olan William Ea
ton isminde bir Amerikalı ile 
ahbap olmuş ve Eaton ona, ka-

çıren Eaton şehrin kalesine A
merika bayrağını çekmiş, hatta 
Yusuf Paşanın gönderdiği kuv
vetlere karşı da birkaç ay mu
kavemet göstermiş- ama aralık.-
ta Amerika devleti Yusuf Pa
şa ile anlaşarak sulh imza etmiş 
bulunduğu için Amerikanın Ak
deniz filosu kumandanı Rod
gers'in emri ile Eaton Derneyi 
Yusuf Paşa ordusuna bırakar~ 
Amerikaya dönmüş. Orada, ken
disine verilen selahiyetleri teca
vüz ettiği için çıkışanlar da ol
muş ama işini bilir bir adam o-
18? ~aton ne yapmış yapmış, 
hukumetten bedava arazi ko
pardığı gibi Derne seferi için 
yaptığı masrafların kar~1lıgı o
olarak 10.000 de dolar olmış ... 

* * Arapların_ ~erka dedikleri Si-
. . renaikın çok parlak bir 

tarihı var: Bu tarih Yunan mi
tolojisine kadar yükselir. Riva
yete göre ~tın elmalar yetişti
ren Hesperıdes bahçeleri bu di
yarda imiş, bu ağaçlann başın
da dilber kızlar nöbet bekler
miş. Eskilerin Silfium dedikleri 
bir nebat yalnız bu ülkede bıter
miş ve bu ot her derde deva i· 
miş. Eski Yunanlılar Afrika top
rakl~ında Iskenderiyeden baş
ka bır de burada büyük bir şe
hir kurmuşlardı. "Afrikanın A
tinası" denilen bu şehrin ismi 
Siren idi. Bugün Sire'nin hara-

. helerini tetkik eden arkeologlar 

Yazan: !>evım SERTEL 

dilmesini talep etti. Mahkemede 
derdini şöyle anlattı: 

- Bay hakim.. Benim ailem 
İtalyandır. Filvaki ben burada 
d?ğduın! burada büyüdüm. İn
gıltereyı çok severim. Ama be
nim bütün akrabalarım, dayıla
rım,. kuzenlerim, arkadaşlarım 
hepsı İtalyan ordusunda döaü"
mektedir. Ben onlara k~r~ı 
k~rşun sı~amam .. Bir yanda İn
gıltere: Bır yanda akrabalarım 
ı:ı:~razinin iki küfesi de çok yük~ 
lu .. Ve ben bu yük altında ezili
yorum ... 

Hakim Tomaso'yu büyük bir 
h8::yretle dinledi sonra şu hük
mu verdi: 

- ~oryıaso Sidonio! askere ~i
deceksıruz. Memleket müdafaa-
sı bahis mevzuu olduğu zaman
laraa şahsi uzüntülcre ve hisle-
re kıymet verilemez! 

* * 
~:~aç Rakam: 

'1 arzı selefe takaddüm ettim 
Bir baıika higat tekellüm ett!.ni 
Diyerek eski muharipler gibi 

parlak bir Recz okuyarak meyda· 
na çıkmıştı. Süruriler, Vehbiler, 
Ayni'ler Refi Kalayilcr o söz 
gübreliğinde yükselen bu nadide 
zam bağın taraveti karşısında: 
Bılmem ey menhus adın Es'ad mı

dır, Galib midir? 
Gibi yaveler savurmaktan baş. 

ka bir şey yapamadılar. Çünkü 
Şe~·h Galip onlara karşı tahak
kümünii, ortaya bir eser koyarak 
yapmıştı ve bu yenilikle herke· 
si kendine celbetınişti. Fikret 
Muallim Naci mektebini müna
kasa ile mübahasa ile yıkmadı. 
Hatta muarızlarının "Dekadan
lnr., diye yaptıkları bayağı tariz. 
lcre verdiği cevaplar pek malı
duttur -(Rubab)ında ''Timsali ce
halet,, le "Zavallı evet,, ten baş
ka bir şey görmedim.. Fikret 
Naciyi ve taraftarlarını eserle 
yıktı. Cenaba hücum ederek Fik· 
ret mektebini yıkmak isteyen ba
zı gcnçlcı gördük. Hiç bir şey 
yapamadılar. Çünkü sermayele
ri yoktu. 

Bugün edebiyat, sadeliğe doğ
m olan hu yürüyü~iinü kimseye 
medyun değildir. Onu lisan, te. 
kamiil kaidesine uvarak kendi 
kendine yapıyor. ·sermayesi i· 
lim olmasi tabii bulunan bövle 
bir bahiste, şimdiki gençlerin °ir· 
fan haınuleleri :yeni bir edebiyat 
kurmaya kafi değ-ildir. Bu a~im 
inkilabı yapabilmek h:in Türkçe
yi çok İ)'İ bilmek ve kusrusuz 
kullanmak lazımdır. Bu vadide 
arkasına takılacak, izinde yürü
necek kim? Nerede? l\lünt~kime 
gör~ onları ben arıyacağım. 
Kendilerini aratacak kadar nadir 
olan bu (hüma) ları acaba bula. 
bilecek miyim? 

Sabiha Z. Sertel, benim bu ba· 
lıi-;te tezyifknr bir liı;ıan kullan
ma1chğım1 hoş görmiiyor .. Bunda 
belki hııklıdır. Fakat biiyiik sos
,·olog da itiraf ediyor ki Namık 
Kemal ve Fikrettcn sonra miite
ceddit bh sima gelmemiş, onlar. 
d!ln sonra gelen de,ir lnsır kal
mıştır. Ve yine kendi itirafile sa
bittir ki hala bugün bir zelzele 
şiiri, nesretmek istediğimiz za
man. Fikretin siirlerindcn istia· 
ne t>diyoruz Sabiha Zekeriya bu. 
nu vasndığıımz de\'rin buhranla
nna atfediyor. 

Ben o fikirde değilim. Edebi
y11tt& teceddüt, günii tamam ol· 
muc; bir <'ocuk gibidir. Dokuz ay 
on giin olunca onu hic bir kuv

yayy~relerin.yek kıy!Detli ol- vet anasının karnmd~ zaptcde. 
dugu bu gunlercif' Tıı .... i:tel'e ru<.'z. Doğar ve geldiğini bir fer· 

ve Almanya bü-~ yat ile bildirir. Eski nesillere ait 

Ada sahilinde gemicilerle tayyareciler buluştuktan sonra yük bir tayyare eseT1erin kitapCl raflarında kiif. haribine tutuş- lenmelcrine ?:elince bunda edebi· 

giy~irdil~r. ~onra hep beraber şöyle bir ihbar geldi: muş~ur. İşte size :.......- yatil' ne kabahati var? Onları 
gerıye donduler. "24 saat içinde şubeye miııa- bir Ingiliz mec- \. .1. ; raflarda kiiflendiren, eser sahip. * * caat ediniz!" muasrnın vere.iği lerinir. bizaasizliğidir. Avrupada 
Askere Gideceksiniz: Tomaso bu emre itaat etti. o- rakamlara göre her ıkı tarafın eski nesillerin yazdıkları eserler 

bu son birkaç ay zarfındakı' ay- kıı· fJ · ? B
0

l"k. · · 
rada kendisine bir haftaya ka~ lık zarar lan: enıyoı mu. ı a ıs ı·em vem 

y omaso bir otobüs şoförü- dar askere alınacağı bildirildi tahılarJ~ tekrar tekrar besıhyor 
riiir Harp zamanında ma- Bu haber zavallı Tomaso'yu çok Ay İngiliz Alman , ... <ıatılıyor. 

• 

kinistlere verilen sarstı. Şimdi bu genç şoför har· Muhterem muarızım: ''Yeni 
ehemmiyet ma- be gitmekten korkmuyordu. O- edebiyat sadece doğum sancıları 
ltlm! Tomaso'yu 1 v gcciri~·or Bunun hil\·iik eserleri-

ıb t 
nun cesur uguna diyecek yoktu. ni i<ıtihale devresi ~""'ctikt"'n c;;on-

e et e Londra- Ama Tomaso'nun derdi baska- "'" " daki odasında sıydı. Bir iki gün tereddütten ra gSrehiliriz ..• Cttmlesilc dii!er 
rahat bırakacak sonra mahkemeye müracaat ede mnar~ımın bana tahmil e\ ledii!i 

ıa1iill_......_.._.~ı.;ı;;.ı..ı.J;:~··w...~k~ennsd~is~in~e-....:r~e~k~k~e:n~di~·=sının·~ ~·~a~s~k~e=r~lik·~ ~t=e~n~af~f:e:- ---~~~~~~~~~'._~~'.:'.~a~r~a~m~a~k~ii~l:fl'~t:in~d:e~n~~l~le:1:
1

i:k:t~ı:rt~a~r~-~-J 0...iltfen sahifeyi ÇC\iriniz) 

Mayıs 258 1.9~\) 
Haziran 177 256 
Temmuz 115 245 
Ağustos 310 1,110 
Eyhil 311 1,140 
Birinci teşrinin 
ilk iki haf tası 59 110 
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Galatasaray - Vefa 
erabere Kaldılar 

Li~ maçlarına, dün Kadıkö
yunde ve Be ıktaşta, havanın gü
zel olması dolayısıle büyük bir 
kalabalık (mimde devam edil
mıştir. 

Her jki sahadaki maçlar da çok 
heyecanlı geçmiş, Galatasaray, 
FenerbahçP. ve Beşiktaş kulüple
rı çok ciddi çalışmaya mecbur 
kalını!;lardır. 

Beykoz 9 - Topkapı O 
$ref stadında ilk maç Beykoz 

ile Topkapı arasında oynanmıır 
tır. Topkapı geçen hafta cezaen 
sahadan çıkarılan oyuncuların.. 
dan mahrum olmakla hayli zayıf 
lamıştı. Beykoz rakibinin bu va
zıyetinden layikile istifade et
miş ve birinci devrede Sabahat
tin, Refii ve Şahap vasıtasile üç 
gol çıkarmıştır. !kinci devrede 
dnha rahat bir oyun tutturan 
Beykozlular Latif, Refii, Latif, 
Sabahattin Mehmet ve Refil va
sttasile altı sayı daha yaparak 
oyunu 9-0 kazanmışlardır. 
Beşiktaş 4 - İstanbulspor 3 
$eref sahasındaki ikinci maç 

Bes;ktas ile İstanbulspor arasın. 
da idi. İstanbulsporlular, Lig dör 
düncülüğüne en önde namzetlik
lerini koymuş olduklarından bu 
rnaçta hiç olmazsa bir beraber· 
lik alarak vaziyetlerini takviye 
etmeyi düşünüyorlardı. 

Fakat Beşiktaş birinci devrede 
ço!t rahat ve üstün bir oyun tut
turarak arka arkaya goller yap· 
mıştır. Birinci golü 6 ıncı dakika
da Hakkıdan aldıW, pasla yapan 
Şeref beş dakika sonra ikinciyi 
de çıkarmış ve 16 ıncı dakikada 
bir üçüncü gol yaparak takımırı 
rah .t oynamaya sevketmiştir. 
i nbulspor bu gollere 30 uncu 
dakikada sol içi Kadir vasıtasile 
yaptığı bir golle mukabele etmiş 
fakat Şükrü kafa ile Beşiktaşın 
dördüncü sayısını yapınca devre 
4·1 Beşiktaşın lehine bitmiştir. 

Beden terbiyesi mü~ellefleri arasında tertip edilen ilk yürüyüş 
musabakasından bir görünüş 

şısmda beraberlik golünü yapa.. bini s~ı J:>i~. çember içine almış
mıyan Istanbulspor, oyunu 4-3 tır. Gunduzun yaptığı mütemadi 
mağllıp bitirmiş fakat çok müsa· akınların birinde Galatasasay bir 
it bir intiba bırakmıştır. penaltı kazanmıştır. Bunun yan· 

Galatasaray 1 - Vefa 1 hş bir penaltJ olduğu kanaatin
Ayni sahada son maç Galata. deyiz. Maamafih Salfilıaddin bu

saray ile Vefa arasında idi. Oyun nu Hiısamettinin eline atmıştır. 
Gahtasaray i(;in sadece sporttl ~nı.?an çok az bir zaman geçmiş.. 
bir ehemmiyet arzediyor, Vefa tı ki Salahaddinin şlıttinü bloke 
için ise dördüncülük yolunda cid· edEmiyerck elinden kaçıran Hü
di bır hamle ile Galatasaray gibi samettin Gündüzü çok müsait 
büyük bir tehlikeyi mümkün ol- hır Pozisyonda bırakıyor, Vefa 
du~u kadar az zararla atlatmak da beraberlik golünu böylece yi-
~ayesini istihdaf ediyordu. yıyordu. (Dakika 21). 

Hemen söylemek lazımdır ki ı Bunu müteakip ümitlenen Ga
d~n Vefa çok güzel ve çok azim- latasarayın akınları sıklaşmıştır. 
kar bir oyun çıkarmıstır. Fakat Bunlardan birinde kaleye dalan 
yin~ ilave etmeliyiz ki Galatasa- Sarafımi sağ haf Necdet yerin
ray dün oyun bidayetinde sakat- de bir hareketle ofsayde düşüre
lanan yeni aldığı · muhacimden rek durdurmuştur. Bundan sonra 
mahrum olarak oynamış, üstelik Galatasaray Sarafimin ayağile 
ikinci devrede Faruk ta sakatlan bir gol kazanmış ise de hakem 
mıştır. Doktor Tanğın idaresin· ortalanan topun bek Vahidin sır
de oyuna Galatasaray başlamış- tına çarptı~nı görmediği için bu
tır. flk akınlar ancak Vefa bek nu saymamış oyun da 1-1 bera
hattına kadar dayanmış ve on berlikle bitmiştir. 
dakika kadar semeresiz j!eçen bu Galatasaray: Osman, Faruk, 
hücumlardan birinde Arü yanlış Salim, Musa, Enver, Eşfak Mus
ayak koyması neticesi kendi ken· tafa Arif Gündüz, Salahaddin, 
dini sakatlamıştır. Sarafim. 

Bundan sonra V$ Galatasa- Vefa: Hüsamettin, Vahit, En· 
ray kalesi önlerinde çok dolaş- ver. Necdet, Hakkı, Şükrü, Fer
maya başladığı için san kırmızı di, Sulhi; Hakkı; Fikret; Musta

TAN 
yımda iki jlOl çıkararak maçı Isa· 
z~mmıştrr. 

F. Bahçe 5 - Byeoğ1uspor 2 
Günün en mühim maçlarından 

biri de Fenerbahçe ile Beyoğlu· 
spor arasında idi. Her iki takım 
Adnan akının idaresinde şu kad
ro ile oynamışlardır: 

Fenerbahçe: Cihat, Taci, Le. 
bip, Nazif, Esat. F~kret, Naci, Ya
şar: Naim: Niyazi, Rebil. 
Beyoğluspor: Ksidis, Civelek. 

Satavro Cicoviç, Maruli, Stelvo. 
Maryo, Yulafi, Koço, Bedi, Ta
naş. 

Ovun Fenerin rüz_gAr ve ~ne· 
sin karsısına di.işmesi ile başla· 
dı. Bevo~lt:sporun ilk anlarda 
çok tehlikelı akınlarına bir müd
det dayandıktan sonra. Fenerbah 
c:;e htı.'kimiveti ele almış ve 11 
inci dakikada Niyazi ilk 20lü cı
karmıstır. Bunu vine Niyazinin 
ve Yaşarın yaotıkları iki ızol ta. 
kip etrnis ve Fener devreyi 3-0 
galip bitirmiştir. 

İkınci devreye Bcvoşluspor 
büvük bir hızla baslamıs ve üst
üste iki gol yaparak Feneri müs· 
kül vaziyette bırakmıştır. Fakat 
Naimin vaptı~ dördüncü ı?Olden 
"'Onra rahat ovnayan Fenerbnhçe 
Nacinir avağmdan kazandığı be· 
şinci golle maçı 5-2 galip bitir· 
mi~tir 

Yürüyüş Müsabakası 
Beden terbiyesi mükelleflen a. 

resında tertip edılen ilk yürÜl'ÜŞ 
müsabakası Şişli ile MasJ,.ak yolu 
arasında 15 kilometrelik bir me
safe dahilinde yapılmıştır. Sa· 
bahleyın havanın sisli olması ba
zı kaza mükelleflerinin yarışa 
yetısememelerini mucip olduğun
pan ancak 249 kişinin i~iraki i
\e yapılan müsabakayı Üsküdar. 
dan Orhan bir saat kırk dakika
da kazanmıştır. Ondan sonra Be
yoğlundan Edvard, Alemdardan 
Mehmet, Beyoğlundan Varşak, 
Üski.idardnn Nuri gelmişlerdir. 

Halkevi Müsabakaları 
Halkcvleri arasındaki voleybol 

ve halat çekme müsabakalarım: 
dün de devam edilmiştir. Voley
bolda Sarıyer Kadıköye. Beyoğ
lu Beşiktaşa, Üsküdar Bakırkö. 
ye, Eminönü de Fatihe galip gel
mişlerdir. 

Halat çekmede Kadıköy Sa
nyeri, Eminönü Fatihi yenmiş, 
Bevoğlu da Beşiktaşa hükmen 
galip J?elmiştir. 

Basketbol Müsabakaları 
F.minonlı Halkevindeki bas· 

ketbol müvabakalarında Kabataş 
Savaşı, $imşek İstan:bulsporu, 
Beyogluspor Yüksek Ögretmen 
okıJunu mağlı1p etmişlerdir. 

~2~~~----, 
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Kanun 

( Sinema Dünvasında) 

Amerikanın Müstemleke 
Devri ve İlk Kuruluş 

Zamanları Filme Alındı 
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8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek liste 

* 12.30 Program 
12.33 İncesaz 
12.50 Haberler 
ı3.05 Sarkılar 
13.20 Muzik (Pi.) .,. 
18.00 Program 
18.03 Okesta 

!.::..:.:....;;;====~~ 

Clnıı.ıl.ette Colbert ile Tyrone Power fllmin bir 
saluıesirıde nik{ı}ı olurlarken 

Bugiln muazzam bir kale gibi 
karşımıza dikilen; her şe· 

yin en büyü~u. en pahalısını ih· 
tiva ettiği içın garibeler diyarı, 
yeni dtinya diye andığımız Ame
rika nasıl kuruldu. 

İngiltereden gelen Amerikalı
lıar yerli Hintlilerle nasıl müca· 
dele ettiler. Deniz kenanna yer
leşen ahali ormanların içine na· 
sıl gidip ciddiyetle çarpıştılar. İş.. 
te iki sene evvel Tyrone Power, 
Clavdette Colbert tarafından 
''Vahşi Koşu" ismi altında c;evrı
len bu filmde bütün bunlar gös· 
teri.lınektedir. 

* Bir Dedikodu: 

oir sür'atle koşmakta ve diğer i
kisi daha yavaş koşarak arkadan 
gelmektedirler. Süratle koşan ne
fessiz kaldı mı; yavaş koşmağa 
başlar, arkadakilerden bir tanesi 
süratini arttırarak kaçanın pe-
şine düşer. O kovalarken diğer i
kisi dinlenirler. O da yoruldu mu 
üçüncüsü devir alır. 

Böylelikle uzun süren bu gibi 
mukavemet koşularında kuvvet 
toplamağa vakit buldukları gibi 
kovaladıkları şahsı soluk almarra 
vakit bırakmıyarak onu mecalsiz 
düşürürler. 

yukardada söylediğimiz gibi ,P ~ 
bu film Amerikalıların Amcrikadan Basra tarikile ilk 

müstemleke günlerini göster· gelen 940 sinema Aleminin 
mektedir. Dolayısile baştan sonu- ı En heyecanlı filmi: 
na kadar Amerikan karakteristik· 
!erini havi bir filmdir. İşte böyle ÖRÜMCEK ADAM 
bir filmde o zamanki Amerikalı 
kız tipini Clavdette Colbert gibı 
Fransalı bir yıldızın oynaması 
Hollywood mahafilinde bırçok de 
dikodulara sebep olmuştur. Aslın
da Clavdetle Colbert bu filmle 
ormanların içine gidip orada yeni 

Ycn1 dünyayı fe!Akete sürükle
mek isteyen OKTOPUS ÇETE
LERİ nin amansız rakibidir. 

Çarşambadan itibaren 
milstesna GALA olarak 

AL KAZAR ev kuracak olan Tyrone Power'lc 
yeni evlidir. Sahildeki ailesine 
veda eder ve aşkı uğrunda kendi- ' 
sini bekliyen birçok maceralarla '11111-.. •• Sinemasında -1 
<lolu iskan edilmemiş ormanlara 
giderler. 1.. --- ·------·· : 

,
1 

KOMEDi Kl8MINDA i. Filmin büyük bir kısmı yerli 
Hintlilerle olan mücadeleleri go 
terir. 

Akşam saat 20.30 da 

Refi Celal Bayar'ın öl 
kırkıncı gününe raslıyaıı 
:::tıuı guuu ogıe namazuı 
ra ıseyogtuuaa JstıkJal cal 
de Aga caıııiindc mevblılll 
nacaktır. .Merhumun do 
sc\ cnterın ve arzu eden 
Lc:ı;rıtıeruu rıca ederun. 

Refikasl 
Zekiye Refi 

Neyyir Gürel 
Vefa.+ Etti 

İstanbul artık pek seyrekle.-! 
ki simalarındall birini daha 
Mülgıı dahiliye nezareti sicc:Ul 
memurin komısyonu azalığıııd" 
teaıt Ba.v Neyyir Gilrel illet fi 
kanıetilt.. yaşadığı sekseni ııı 
uzun bir omürden sonra diln 
mişur. 

Neyyır Gurel eski gümrQk 
nndan merhum Ramiz beyin 
Uzun muddet memuriyet 
bulunmUi ve herkese ken 
dı.rnıı· eski kibarlardandı 
dUrusUugu VE: ve!akarlığ; Ut 
mıstı. 

İstanbul belediyesi müra 
den v.: eskı gazeteci arkadaş! 
mahduımı Bay Nail Gurel'c 
tün aıleS'ne allah ecir ve sabıt 

Cenaı.esi yarınki salı günü -_. 
rımda Bebekte yalı boyunda 1 .. 
maralı yalıdan kaldrılacak ., 
namazı Bebek camunde 
sonra Rumelihisarı mezarlııısı' 
ınUiecektır. 

ÖLÜM 
İstanbul adliyesinin 

adliyecilerinden merhuuı 
hfilcımi Kalender Bay 
buyük oglu icra ceza haki.l;Oıi 
san Bodur genç ya~nda 
miştir. 

Cenazesi bugün Aksart 
hanesinden kaldırılarak öjle 
mazından sonra valde c 
namazı eda edildikten sonr• 
kez efendide aile makb 
defnedilecektir. t\llah rahrOeC 
lesin. 

İkinci devrede Beşiktaş rahat 
bir oyun tutturmak istemişse de 
1stanbulspor çok gayretli ve seri 
bir oyunla kuvvetli rakibini müş 
kul vaziyetlerde bırakmıştır. BiL 
h:ıssa devrenin yansından sonra 
sRn siyah taknnın gösterdiği a
zim ve beraberlik çoktan'beri 
~örmediğimiz güzellikte idi. Bu· 
nun n ticesi olarak 1stanbu1spoı 
lular Tank vasıtasile ikinci gol
lerini attıktan az sonra Kadirin 
ayağile ü~üncü gollerini de yap
r ışlar ve oyunun sonlarında ba· 
riz bir hakimiyet kurmluşlardır. 
Fakat bütün gayretine rağmen 
kuvvetli ve tecrübeli rakibi kar-

müdaf aa hattı çok çalışmaya mec fa. 
bur kalmış ve had dereceyi bu. 

ç 
A 
R 
ş 

Türk 
Fllmciliğinin 

Tarlandığı * Hintli1erin Bir Hilesi: 

1 klRALIK ODALAR İ : 
: 1 ···-··········-···-·····-··· ........... ._: . ___________ ...., 

lan bu faaliyetin neticesinde oyu- B Takımları 1\façını 
Fenerbahçe Kazandı 

nuş oldu. Demek bu "eserler,, da
h.ı doi!nıamıı. 
Doğum sancılan içinde kıvra

nan yeni edebiyatımıza allah ko
laylık nrsin. Fakat korkuyorum 
ki gelecek çocuk dağın doğurdu
ğu T.avuııa benzemesin! 

na mütevazin bir şekil vermeye 
muvaffak olmuştur. 39 uncu da
kikada Vefa kazandğı bir :firikik
ten, sol iç Fikretin güzel şütü i· 
le oyunun ilk golünü yapmıştır. 
Bu gol Galatasaraylıları sars
mı~. Vefalıları daha canlandır
mı tır. 

Fener stadında ilk maçı Fener. 
bahçe ile Beyoğlusporun B ta
kımlan yapmışlar ve Fenerbah
çe 4--0 galip gelmiştir. Bundan 
sonra li.ll maçlarına geçilmiştir. 
Süleymaniye 2 - Altıntuğ 1 
Süleyınaniye • Altıntuğ maçı 

ikinci devrede hayli sıkı cereyan 
E'tmıştir Birinci devreyi 1-0 ma~
lılp bitirmesine rağmen somın
culuğa düşmemek gnyretile oy
nıyan Süleymaniye ikinci hafta-Takvimci 

İkinci devreye ma~lOp çıkan 
Galatasaray yine bir müddet 
kendini toplayamamış, on beş 
dnkika bu şekilde geçtikten son. 
ra Gündüzün şahsı bir parlama· 
sının sir'!etile canlanarak raki-

Şermin kıpl.-ırmızı oldu. Nejad devam edi· 
yordu: 

- Benim aleyhime bir cephe almağa, benimle 
bır dam hltınöa yaşadıgınız halde asıl babanızın ta· 
rafın iltizam etmc.ge katar vermemiş olsaydruz beni 
o derece şidet ve nefretle itmezdiniz. 

Genç kadın bir saniye gözlerıni kocasının yü
zünde colaşıuuıktan sonra ani bir kararla ve azim
le: 

- Siz beni sevmiyorsunuz Nejad ... dedL Beni 
sevmlyen bir adamın bu şeklide bana yaklaşmasına 
müsaad~ edemem. 

Nc3ad, biJaihUyar sordu: 
- Ya siz? Siz beni hali seviyor musunuz? 
Böyle bir smılı kocasının sormağa hakkı olma-

dığını düşfındü~ü halde, artık her şeyden bıkmış, 
usanmış lıir sf'sle mukabelede bulundu: 

- Mademki soruyorsunuz, size cevap veriyo
rum: Evet ... A'!>kın omril uzundur. Nekadar mih
net çekerse çcksm, yaşamakta devam eder... Ve 
kalp konu~tugu zaman, mantık boyun eğerek su-
S.'lr. 

Bu sözlerin kocası üzerinde yaptığı tesire Şer
min pt>.K şa~tı. Hnlbukı o bunları dunyadan geç
mış bır ınsan gıhi soylernişti. 

- llayır, lıunı. ınanıruyorum. Mantık her za
man aşka Lakım olmalıdır. Eğer boyle olmazsa, 
n:ssı bır l.E:~ecan butun teşebbus ve planlarımızı alt 
ust edebılır ve uzun zaman hazırlanıp, tasarlanmış 
btr program aşk ve ibtıras ruzgarınm elinde oyun
cak Glur. 

Ellerini ceplerine sokarak hidetle oradnn uzak· 
la~tı. Şl.;rının, bır muddet şaşkın şaşkın ona bak
tıl<Uı.11 sonra kııpıya doğru yurtidu; fakat çıkma
dan (·.,,-el ağır ağır şu sozleri soyledi: 

- NeJad şa~et sız de bir gun aşık olursanız ... 
Kocası b şını çevirmeden sordu: 
- Ne ohırmu~? 
- Ilu takc rde intikam planlannızın ilk mağ-

duıu ı~endıniz oluc ğınızı anlamıyor mısınız? 
- 1\- ıl? 
- Sız ıntilrnm almak için benimle evlenmedi-

niz nıi? Bem sevmıyorsunuz ... Kendi saadetinizi 
feüa etme0 c de0 er miydi? 

· · v · ece · 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkancl 

- B.ınu kimse söyliyemez. 
- Ecn emmim. Maamafih, ne oıursa oısun. 

Ben a~tan korkmam. Hiçbir zaman aşkın galıp 
gclme~inc meyaan vermiyeceğim. 

etti: 

- Belli olmaz. 
Ncjıtd hıdcietle bağırdı: 
- Buııu ispat ettim. 
Şermin. hayretle ve aksi sada gibi tekrar 

- İspat ettiniz mi? o .halde .. Sevdiniz._ 
Kocası ayni sert sesle: 
- Ve aşkımı yendim ... dedi. 
- Bunu bilmiyordum Nejad ... Çok mnteessir 

oldum. 
Bu yskı~ıklı, yüksek ruhlu ve kuvvetli gen

cin bütün ulvi hislerim mahvetmeğe çalışarak 
kendisini bir intikam vasıtası gibi kull::ınması o 
kadar feci bir manzara idi ki, Şermin bu son söz
leri hakiki bir teessüfle söylemişti; .fakat Nejad 
buna da ô!kC'lendi. 

- Hana ıtcımağa lüzum yok. Ben emniyet 
içindeyim. Kınlc. dolu bir kalpte aşk yer bula
maz. 

- Emniyette' mi? Böyle bir sebepten dolayı 
mı'! 

Şermin, aczıni ve zafını anlıyordu. Onu, bu 
kadar uzak bir yoldan alıp kendisine kadar getir
mesine nasıl imkan bulabilirdi? Maahaza, bir de
fa sevmiş olduğunu itiraf ettiğine göre, belki de 
bütun i.ımitler mahvolmamıştı. 

Bu diışimcelerin tesiri altında başını öne eğe
rek odadan çıktı. 

x 
Jale Pusu Kuruyor 

Bir müddet sonra Refik Şermine vedaa geldi. 

Bu filmin en heyecanlı sahne· 

Bir aşk sayfası... Güzel günler Romanı .•• 

ELVEDA GENÇLll< 
KAHVECi 
GÜZELi 

lerinden biri de Amerika· 
lılarla, kırmızı derili Hintliler a
rasında yapılan bir yarış sahne
sidir. Amerikalılar bir kalede 
mahsur kalmışlardır. lçlerinden 
cesur ve iyi bir koşucuyu gece ka
,·anlı~ında duvardan sarkıtıp yar-

A 
M 
B 
A 
A LEM DAR dun istemeye gönderirler. Hintli-

ROBERT DONAT - GREER GARSO 
ve lerden üç kişi bu adamın peşine 

1 
· düşerler. 

taraluulan yaratılan bu güzel lüm 
M 1 L L de 

1 

. Ve işte burada meşhur hileleri-

- BAŞLIYOR! --'~ nı yaparlar. Bu üç kişiden bir 
tanesi kaçanın arkasından büyük 

Pek yakında SARAY Sinemassnd 

TEFRiKA No. 38 

Müteessir ve sinirli olduğu görülüyordu. Sene
lerdeııberi birçok defa Feride Hanımlarda birbir
lerıyle görüşmiış olan bu iki genç, son zamanlar
daki yakınlık dolayısiyle adeta arkadaş olmuşlar 
ve bırbıılerme ısınmışlardı. Bu sebepten, Şer
mın ona elmı uzatırken, aynldıklarından dolayı 
teessuf etmekte olduğunu söylemekten kendini 
alam11dı. Daha başka şeyler söylemek istediği 
halde tereddüt ettiği her halinden belliydi. Niha
yet dı.yananındı, soze başladı: 

- N~jıtdla konuştum. Gitmekte haklı oldu
ğunuzu teslim ediyorum. Evvela size burada 
kE.lrnı.nız için ısrar etmeğe niyet etmişken şlındi 
vaz geçtim. Bu vaziyete tahammül edemiyeceği
nizi takdır ediyorum. 

- Çok teşekkür ederim Hanımefendi, bu söz
leriniı]e benim üzerimden büyük bir yük :kaldır
m·~ o1uyorsur.uz Çünkiı size karşı mahcup bir 
yazıycte diışmekten korkuyordum. 

Bir dakika durduktan sonra, bu defa çekin
gen bir sesle ilave etti: 

- Fakat onun, sadece çok para kazanmak 
mnballyle, bbyle çirkin ve namussuzca maı.ev
raun çevirnıesinc çok hayret ediyorum. 

~eımiıı, sakin ve tatlı bir sada ile itiraz etti: 
- Yamlıyorsunuz Refik Bey, Nejad, paraka

ummok g~yesiyle hareket etmiyor. O, vutiyle 
büyük bir z&rar& uğramıştı. Bugün onu yı.iriı.ten 
ve bu hı.rekete sevkeden hakiki amilleri ben bi
Pyorum, folu: t şimdilik meydana çıkaramıyaca
~ıta bazı esran faşetmeden onları size söylemekti· 
giroc ıı -ıkan' yoktur. Bu sebeple susuyornı.ı. LA
ki.rı s.zder:, cyı, nazarınızda mahklım etm.?kte ace
le etmcmer.ızi riei edeceğim. 

Cevap ,-erirken genç adamın sesi heyecanla 

titriyordu: 
. .-. B~ işirı altında gizlenen sırrı bilmedi

ğı~ı .ş!.llldı anlıyorum. Ne derece teessıil ettiği
~ s::.ze anlatıımrun. Bütiın bu olan ş~· ldrd<.'n 
bıraz da ben meF'ulüm. Çünkü senei deırJye.'liz 
ge<."esı tertip et~ığiniz suvareye onu da davet et
tırmek ı1sın Pt:rıde teyzeme ben ısrar etmi~tim. 

- Bu hususta vicdan azabı duymanıza hızum 
yoktur, Refik l:Sey. Nejadla o geceden evvel de 
g~~Ş?_DUŞ .o!duğumu hatırlamıyor musunuz? Bır· 
bırını:ze sı2.~n tavassutunzla takdim edilmemış ol
saydık ta bır başkası vasıta olacaktL Bu ınukad
<1?rmış~ Fakat buna teessüf ettiğimi zannetme
yın_: Net.cesı rı.~ olursa olsun onunla tanı~mış ol
duguma nadım değılım... Bır gün size her ~eyi 
aııhıtacağım. Şımdilik ona karşı hayırlıahane 
bi: dostluk besleyin ve musamahakir olun. 

Şermınm hl•yecanı muhatabına da sıravet 
e~UJiş~ı· ... RE:fik Bey', harıcen bıraz farfara gibı go
rundugu hıude çok iyı kalpli bır insan ol~ı.ı.gun
dan, kendi farkında olmadan bu evde, bu iki ın
san arrum.<la büyük bir facia oynamakta olduğu
nu a:ıfamıştı. 

- hdıv&cıııızdan ne kadar memnun olmuş
ıum. Çok sevdiğim patronumun hakiki bir saa
~tne kavUfiacağmı umit ediyordum. 

- Demek. evvelceden onun mes'ut ol:nadığı
nı farketnuşı:ııiz. 

- 'l'abıi ... Beraberce seyahat ederken ve dai
ma karşı kMrşıy& otururken onun büyük bir veis 
;.~ınue ç~tp!r.cl.ğın. gö~, fakat bunu bir ~alp 
uı:untusur.e haır.lederdım. Onun insanlardan u
zaklaşmasn1&, b~şke zengin gençler gibi ~ıjl~nce ve 
s<~fahettc tesellt aramamasına büsbütün başa se
bepler cldugunu şimdi anlıyorum. 

Bu aak • .k:ı durdu, yuziınde derın oir ı.ıeye
canla ılave ettı. 

- Siıı~ cesaret v_e m.~tanetinize hayranım 
HanımefenJı. Ş&yet bır gun ihtiyacınız olu~a 
bor zaman için emirlerinize amade olduğumu söy: 
lemeklığımc rrıiısaade ediniz. 

Şernıın ona elini uzattı. 

'(Ar1iası , .. . varı. 

1 

Soldan sağa: l - Mut 
bir yaralama fileti. 2 - V 
cele.fi. 3 - Esirgememek • 
dan. 4 - Ters okunursa 
kaza merkezi - esatırde bit 
5 - Bir nehir. 6 _Bir 
bir çeşit peynir. 7-Eman
şüphelı değil. 8 _ Meti.rı. 
Ters okunursa: Şahsi • 
me. 
Yukarıdan aşağı: ı - S 

nun bir eseri • bir erk~ 
2 - Huzur ve sükun. 3 
va - yanlışlık, yanlış. 4 
meyva - şımarmak, işve. 

Fransada bir nehir. 6 -
maktan emir - bir çeşit 
7 - Uziıntü, ı~ence ııı 
değil 8 - Mahır 9 
şairin yazdığı. 

* Evvelki bulmaca -
sağa: 1 - Asap - aınaÇ· 
Karambola. 3 - ıran · 
4 - Kıl - aşı. 5 - Kab· 
Sak - kes. 7 - AmaJl • 
8 - Kısmetsiz. 9 - Jşae. 
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W. Willkie i !Hl~ K ~ V ~ 
! H A y y A M 1 N s s • yardımda bulunması için elinden ı E 1 gelen; yapacağı: söylemiştir. 
......... Yazan: Halikarnas Balıkrısı Vaşington, 26 (A.A.) - İngiliz 

...................... , Y ......... büyük elçisi Lord Halifax, dün 

fetın;ş _sene evvel, Karagöz "Çömlekçi kendine ge~ ~kıllı insan Cordell Hull ile bir saat süren ilk 
:ıı.ıı Alinın denize açıldıgı za - isen gör_üşmesini yaptıktan sonra gaze 
l;ı1 karşılaşacağı bütün zorluk- Bu iman çamuruna bunca hakaret tecilere beyaı:ıa~ta bulunmuş ve 
1,1,, Ve acılan yenecek bir tek neden? ezcumle demıştır kı: 
,;<nı Vardı . N ı· G b tt Ferıdunun başiyle Keyhusrevin elini "Umumi vaziyet hakkında fikir 
~,... . eşes... ur e e ç k k . sandım . 
"~P dol ştıkt ·· , · ar a oymuş ezersm, ya ne !erimiz birbirine çok müsabih bu lak a an ve us.uvanın bunu sen? ' (B 1 ' · d ) 

lıt ıçı çızgısini yirmi otuz defa . . a~ı ın_cı_ e 
<\J{likten sonra doğmuş olduğu Dıye mırıldandı. Alı afalladı, lunmaktadır. Bu harbın tarıhı ya-
'1tı demz kıyısı~ın ç.plak kayala- Eli ile havada geniş kavisler ya- zıldığı zaman şu cihet anlaşılacak 
ı, a, Para ile pul ile de'>il 'akat parak : " Güzceeel ! Gıizeeeel ! tır ki Hitler, bu harbi, Fr'!nsanın 
~ Ybetınediği gulüşıi ·ıe ~e;.t dun-, Dur hele nasıhatini dinleyerek 

1 

mağlı1biyetini müteakıp Ingilte-
0· Adalardan adala~a, adalar _ kendime bir geleyim_" dedi. Kı- reyi istila eylemediği_ i~in, 1940 

ılı.n l\nadolu a anak cimlek ta- sa bir şekerleme kestırdıkten son hazıranında kaybetmıştır. İngıl
ll'a taşıya y · ç · ~lı 

1 
ord 'ra : "Yahu, insan çamurunu çar- tere o zaman zayıitı ve Almanya, 

'e olacak•geçzıntmıye 5 ~ Y . _u, ka koyup ezmek niyeti, gelse "el- eğer süratle hareket etmiş olsay-
\lltıc . a en omrumuzun . b b. <I b. · ·r d bT d." 
dı ağı.zmda pek az buçuğu kıil- se Ferıdunun aklına aşına gelır. ı,Loızdı mHalgifup ebe! hı ır ı.A . 

' diyerek gül·· d Bu işi gören zavallı Barba Paho- r a ax, ı a ara, merı-
l( . uyor u, . nun eli değil, Keyhusrev gibile- ka Birlesik devletlerinin muh!~li~ 

lo alıınnos adasının sapa hır rinin elleridir. Iyi kı Keylıusre _ mıntakalarınr zıyaret edecegını 
eq~nd_a, Barba Paho, köy un hem vin eli olarak kalmamış ve küp söylemiş ve demiştir ki: 
~ ~ecısi, hem meyhanecisı, hem olmuşsun,Hiç olmazsa küp olarak "Ne yapmakta olduğunuzu ve 
baı'lda pek az buçuğu kaldı." di· bir işe yarasın, içine su konur, tiw yardı'? için ~~yapacağınızı 
~ltçısı, hem berberı, hem cer· şarap konur gülersin,., Meseli\.," gormek ıs~ıyorum. . , 
ı,,,,s' heın keman ve tambura ça- demesine kalınadı. Beri taraftan G:azetec;Ier Lor~. Halüax d~". 
~! ı, h.em panayır günlerinin ha· testinin biri sallana sallana ıle- İngılterenın en su;atıe ne gıbı 
~nd~sı idi. Fakat ; gönlü asıl tes- ri yürüdü, ve : şeylere ihtıyacı oldugunu sormuş-

bq Uıge yatkındı Karagöz Ali Bar lardır. Lord Halıfax buna şu su-
' llııı dükkanın~ girdıai zaman "Dün __ var<llm testilerin yapıldığı yere retle cevap vermiştir: 
'n~ iş ba ında buldu. A· a"ı ile 1 Gördum iti usta carkı hep çevıre "Büyük endüstri kudretinizin 
\<t'· ş y " çevıre f b ı·ğ· . .. k iht' 

~ı döndu'rürken ellerı ile de 1 F d. h b 1 . le dı·ı . ll . . se er er ı ını gorme ve ıyacı-
~ ·a ışa aş arıy encı e erıntten ... 
ıı Ura şekil veriyordu. Dükka - Boğaz ve kulp yaparak takıyor tes- 11"U7. olan vap;ı~lar~ ve sılahların 
n !Urasında, burasında boy boy, illere bıze verılmesı ıçın ıcap eden tarz-
~ıt çe •t ·· ı k ·· ı k _ . . . . . da harPket eylemek." 
ı.ı şı guveç er, up er, an dedi. Alı : " Galıba dilencılerın W"Uk. J "lt d 
ı,llı.~nakları, bardaklar, para dünyada canları yandığı için top- . ı ıe ngı ere e 
ı,1 araları, oturaklar, . kulplu rak olunca padişahların boğaz- . Lızbon, 26 (A.~_.) - Halen İn
~ Psuz, sırlı sırsız testıler, es· ı ıarına sarılıyorlar A kardesim gıltereye gıtmek uzere yolda bu
t; laınan fatihlerinin zafer hatı- benim ne umur~da !. ,, d~di lunan Wendell Willkie, dün Reu-
1; ~e abidesi diye yığdıkları in-!' Fakat daha öteden bir tuğla !uç~ terin Lizbon muhabiri ile yaptığı 
Q ~ kelleleri gibi üst ıiste yığılı, kıra luçkıra : bi~, gö7üş".'.ede de~iştir ki: 
tıltanm tavanına kadar kümele- Mumkun oldugu kadar fazla 
~Otlardı. Ali . Barbayı :· 'Yas- Bu tuğlalar sarayın kubbesine yük- malfımat almak ve yardımımızın 
~ l'aho'" diy~ selamladı' Bir- . . selmiı ne suretle fazlalaştırılabileceğini 
ı.~letin". ukluk k d'. id". Ya bir vezır parmağı, ya hır s_uıtan görm!'k üzere İngiltereye gidiyo-
"'I ın çoc ar a aşı 1 başıyken · t ·li · t "h ı · · t·kik >. · Ikisinin de sakalları nıarti r;.ım .. ngı z ıs.' _sa ın_ı te .. _e-
~atıarı gibi bembeyaz olduğu diye kekeledi. Ali : " lyi ki tuğ- ~::~ı:tımv.~ bu ıstıhsa~n muess;r-

1de, ikisinin de kapkara gözle- la olmuşsun, yeni bir bina yap- :ıgını . gorup a_nlıya?agıı:n. Bu ıs
'l\(!e bir çocuk bakışı vardı. makta kullanılırsın. Ya padişah tı!-~alı~ A~erıka bırleşik devl~t: 

* * Qarba : " Yassu Ali ! Şimdi 
lııı· bak ne yapacağım '? benin 
~izden çıkarıp güzel citüyorlar 
~ • hep medhettiğin testiler, ü
lta dörder bin senelik testilerdir. 
~.Yık güvertesi üzerine konulan 
\ııtiler, riızgiır eserken ötrler.) 
~ .. vi boylu ve ince belli yapıl
ı:ı. olmalarının sebebi koltuk al
b~a taşınabilmel~~i içindi. Alt
~ da yası degıl ,sıvrı yapıl
ı'! olması duvara dayatılıp 
\ay _eğilebilmeleri içi~di. Şim
lerı ise hep tulum gobekli ya
~oruz. Elbette güzel ötmiyor -
1
• Şınıdi bak." dedi. 

r Çark fırıl fırırl döndü. Çamur, 
•honun elleri arasında canlan
·. Gövdesi bir alev gibi sivrildi, 
~eldi, salındı, çalkandı, kal
'larının mihveri etrafında yı· 
l\ltavılenen vücudu mahfaza -

h'.1dan sıyrılan bir ney gibi so
:"ll~p, boylu boyunca çırçıplak 

tuverdi. Testinin ağzı, öpme
~ hazırlanan dudaklar gibi yu-
tıya doğru uzanıyordu. Testi

ı.' •. .Yalnız bir sap takıldı. Testi, 
\~uti bir elini kalçasına dayamış 
! kolunu testi kulpu yapmış

ı. Alinin gözleri parladı : " Ya-
l'aho l " diye bağırdı. 

* * l .a eıtem daha almadığı için, 
~ 'YI Alinin kayığı durgun &u
~._lıır daha hiç kımıldamıyacak
)"'I gibi duruyordu. Ali testileri 
~laş yavaş taşıdı. Oğleyin göl
~r kısalınca, meltem, açıklar
ı deniz yüzünü koyıılaştıra
~Yulaştıra yetişiyordu. Ayrılır
ı.:; Aliye Paho : " Bu sene kız
il\a tı:ı bir şarap yaptılar ki sar
!<t ! Sana bir testi vereyim de, 
~ ap nasıl olurmuş bir gör. Gü-
1.ı güle içersin ! " dedi. Dudak
lı l°ılıa kadar şarap dolu bir tes-

VerdL 

~ağnağın ağırlığını duyan ka
~·· '.kanada bındi. Rüzgar püfür 
tı~ı:r esiyordu. Meltemle dudak 
te ""ğa gelen testilerden renk 
~.~türküler uzandı. Yol yol u
~~ra süzülüp eriyorlardı. Ba
b insanın gönlünden daha söz 
li~amış bir musikı taşar. Tes
gaetı:o. sadası öyle idi. Kayık dal
~U. aralığına kayarken sesler da
lQııdi.ıere derinliyordu. Dalga ba
y·· aşarken, imklinsız tizlere 
q~eliyordıi. Mesafeler, ufuklar, 
ı~zler, adalar tutuşup tütıiyor
l;q,dıış gibi mavi mavi titriyor
ıq · Deniz göz alıcı bir kamaş
ila.~ idL Karagöz Ali dudaklanna 
tloı ar kırmızı kırmızı gülüşler 

U. testiyi dudaklarına götürdü. 

* * testi akarken katıla katıla 
de .. gülüyordu .Bu gülü'l" Ali 
lleıı\Uldü. Kainat baştan başa bir 
il e tüle sarıldı. Alinin bakı
\l~ Uykulu bir neşe buğu!adı. 
ı~•ri anbarda yaslanmış duran 
~( han bir küpe ilişti. Kıip ; san
~•b ıçkıracakınış gibi göbeğini 
lıt arttı .Ağzını yamulttu, Ali şa
de ara!<" Yahu sana ne oluyar ?" 
~ ~~ge varmadan küp birdenbi-

"'le geldi. 

başı kalaydın şimdi neye benzi- Ie_r• ıstihsalı ıle ne suretle eıı. ıyı 
yecekrin ? " dedi. Bır çömlek bır tarzda hem~~e.nk l:ıır vazıye
te : " Ben vaktiyle çamdım. ş.m-' te s~~ulabılecegını muşahede e-
d . b d k ld " d. l f k decegım. ı ar a o upı . ıye a a a- "M.. .. ld - k d f 1 
!ışıyordu. Lüzumlu bir kap şe- . · um1<u:ıı 0 ugu a ar_ az a 
klind b . · · . " Taç "dim şimdi miktarda devlet memuru ıle fa-e ırısı . ı ' k t . d h lkl d .. .. 
b .. 1 ld " d" şika' t d" a aynı zaman a a a a goru-oy e o um. ıye . ye ~ ı- - · B h lk · tl 

d T 
. . b. . . . d ~ecegım. en, a ın umumıye e 

yor u. estının ırının agzı~ an h::ırn hakk1ncirılc::i dih;:Hncı=oleri;,i de 
dudaktan kıvrılıp uçan sıgara öğrenmek isterim.tngütereya kar
dumanı gibi. bu;, ses_ tellenme_ğe şı dostluğumu göstemek arzusun
başlad!:. Testı : __ Bagrı:nuı;ı ıçın· dayım. Ben İngilterenin devamını 
de dugumlenen ~Ci~_ler çozulıyor. isÜvorum. 
Ben vaktıyl~ bu:yuk Iskeııl_erı_n "İngilterede on beş gün kadar 
ka.fa tası ıdım. Butun ye7 :yuzu- kalmak fikrindeyim. Topladığım 
nun topraklarını su gıb:_ yut- ~.ıtımotı Amerika hirle.<ik df'v
mağ_a k~~ıştım, Şehınşahlıgımın !etine dönünciye kadar gizli tu
buyuklu~~e kıyas ederek, dun.- ıacağım. Amerikaya dönüşümde 
yanın blltun_ topr~kla,rıru. az go- nunlan memleketime anlataca
rerek1 htıngur hungur agladım. ğım." 
naraların ; Keykavıslerin, kabir· \"~Ji1lkie. t.Pc::'kin sivac::Ptine mn
leri ve Fıravunların mumyaları hatif bulunduğunu ve "tamamile 
üzerinden gürleyip geçerken on İngiltereye topyekun yardım ta
beş yirmi bardak şarapla (Isken- raftarı" olduğunu söylemiş, Al
der çok içerek ölmüştür.) Jsken- manyaya gidip Jtitmiyeceği suali
derin kafa taslığından kurtul - ne tebessümle "hayır gitmiyece
dum. " diye ses verdi. Çanaklar 1'im" cevabını vermistir. 
çömlekler susunca Ali yine şa
rap testisine el saldı. 

Bir gün geldi. Kudretli an
nem, beni yine koynıına 

aldı. Toprak oldum. Aradan çok 
Alinin denizden çıkarmış ol- geçmeden bir anafor ;şekline gir-* * 

duğu süy lün endamlı An- dim. Bağrım şarap dolu olarak, 
forun dudağına konan rüzgar. beni Kn!dos denizcileri, deniz ma
[nsan musikısinde bilinmiyen u- budu Poseidona adayarak, deni
zun bir şarkı ile uçuyordu. : "Top ze verdiler. Dudaklarımdan de
raktım", diyordu, kudretli usa- niz suyuna uçan şarap bir penbe 
remi koynuna deriı_ıl!yerek, bağ- tütsü gibi kıvrıla kıvrıla yeşil dip 
rımı p_armaklar gıbı kıf'Tı,Yan !ere indim. Koynum balıklara yu
asma koklerıne verdı~. G<ltılum- va oldu. Üç bin sene dudaklarun
den salkrrn _salkım guneş damla- dan hafif hafü habbeler ve renk
ları g~bı uzumler kop_tı~. Şunun li renkli balıklar çıktı. Bir gün 
annesı, bunun kızı .• ber_ıkının sev- senin oltan bana takıldı ve yüze 
gılısı o_ldUffi. Bugun gubre, yarın yecektim ben. Keykavusla, Key
ç~çek, oburusu gun yemış ol<lıım. geldim ... 
Guluş oldum çınladım, gozyaşı ol B Ali b" · · "b" 

d ··k··1d· I k u ses ye ır nınru gı ı ge-
dum o u um, şı ve renk ol- 1. d K. iki · ·· ı · · ·· 

l dım Ş '·· . ıyor u. ırp erı goz erının u-
dum par a . ar.u oldum sil- · b ·· - ·· k dı Er 
züldüm, Hızımdan başka var Jı- zderıne, aşkı gogdsune dal.'~. t. .. ı 
- 1 ak kil . umen ye esın en ızı us une 
gım o mıyar , şe d. en şekile d .. t·· B" d b" G dı" b" . .. uş u, ır en ıre um ye ır 
geçe g~e, sever, sevınır, guler, şeyin pat)aması ile beraber, ka
parlar, oter oynarken ,kuş ol - yığın içi şangırtı ile doldu. Dört 
dum ; k~mru oldum uçtwn. Vak saat yavaş yavaş kendi halinde n hinşahların . . lı ı e şe eşıgıne a n kaymış olan ıssız Sporad adala-
koymu~ olduklan sarayların ha- rmın birine çatmış ve sademe 
rabelerinde : " N~rede ? Nere- ile bütün testiler k;rılmıştı. Ali 
d • N d • " dıy K .. ı K .. ı e · ere e · .. e u · u · uyku sersemliği ile yerinden fır-
~ü ! öterken kole olarak b.aş e- !ayarak dimdik dikildi. Kendini 
gen, veyahut J:>aşkalarını kole e- Basra körfezinde yüz tonluk bir 
dinerek baş egdıren sultanların tirhandil kaptanı sandı. " Funda 
hesretil~ yanmıyı;dum."Nerede? demir ! " diye gürledi. Fakat o
Nere~e_. Nerede. dıye Çeınşıdı, lan olmuştu. Şangırtıya Ali de 
Hurşıdı, Darayı aramıyordum. gülüşünü ilave etti. Kayığı kum
Fakat yaradılıştan aldığım hayat salın üzerine çekerek gölgesinde 
hızıyla çıldırasıya sevdiğim dişi yan geldi. 
kumruyu yana yakıla Kü ! Kü ! 
Kü ! ederek ve : " Neredesin ? 
Neredesin ? Neredesin ? " diye
rek ççağırıyordum. Çırpınıp dur
duğu onu bulmak içindi. Neyle
cektim ben? Kaykavusla Key
husrevi yahut viran Persepolis 
ki Ninvayı sevgilime milyarlar
ca Keykavusla, Keyhusrev, mil
yarlarca Persepolisle Ninva fe
da olsun. Alaimi sema renkleri 
gibi birbirimize de erir ve yuva
hallerdik. Çünkü yeni ye
ni yumurtalar olacak, bizden baş 
ka başka civcivler çıkacak, onlar 
da durmadan kumru olacaklar 
ve doğan mesud günlerde daha 
şen, daha şakrak Kü ! Kü ! Kü ! 
!erle çarkı felek gibi birbirinin 
etrafında döne döne demler çe
kecek ve mavilerimi oğul oğul 
oğuldatacaklardı. 

* * 
Güneş batarken hala uyuyor 

du. Neden sonra, uykusu 
arasında alnını ve saçsız başını 
bir şeyin yalamakta olduğunu 
duydu. Uyandı. Adalarda uzun 
uzun uluyuşları ile insana zarar 
verdiği için garip adıyla anılan 
çakal tepeye doğru kaçtı. Tosto
parlak bir ay başını adanın omu
zundan kaldırmış bakıyordu. Ça
kalın kapkara şekli ayın yüzün
de ustura ile kesilmiş kadar kes
kindi. Ali gözlerinden neşeier sa
çarak çakala : " Başunı Keyka
vusun kellesi sandın da yaltak
lanıp yalyırsun galiba " dedik
ten sonra uyumak üzere döndü. 
Deniz kumsalı yalarken çıkardı
ğı sesle sükut emr!'diyor gibi ol
duğu için her şey sustu. 

(Başı 1 incide) 
bütiin mahallelerde araştırmalar 
yapmış ve terkedilen bir çok si
lahı müsadere etmiştir. 

Hükumet memurları vazüele
ri başına dönmüşlerdir. Fakat 
yeni işara degin hususi sayahat
ler yasak edilmiş bulunmaktadır. 
Ancak. hususi bir müsaade ile 
asker ve hükumet memurlan se. 
yahat edebileceklerdir. Yedek 
sııbzyların sadakatini tesbit mal
sadile bunların şubat ve.mart ay
larında kısım kısım 30 gün müd
detle silah altına çağırılmaları 
kararlaştırılmıştır. 

Hükı"ımet vazifesini sonuna ka
dar yapmaya ve isyan hareketi
nin başlıca mesullerini ortaya çı
karmaya azmetmiştir. 

Umumiyetle zannedildiğine gö
re, General Antonescu yakında 
'yeni ve siyasi bir teşkilat hak
kında bir plebisit tertip edecek· 
tir. 

Yeni hükiımetin hangi tarihte 
teşkil edileceği henüz belli de
ğil ise de hariciye nezaretine Va
lere Pop veya George Bratianu· 
nun getirileceği söylenilınekte
dir. Nichibor Cranichin de pro
paganda nezaretini alınası muh .. 
temeldir. 

Romanyada Yeni Nizam 
Londra, 26 (A. A.) - Reuter: 

Enternasyonal işlerde sal.alıiyet
lı bir mütehassıs olan Britanni
cus diyor ki: 

"Romanyadaki kargaşalıklar 
yeni nazi nizamının sahteliğini 
bütün çıplaklığile ortaya koy
muştur. Avrupada yeni Alman 
nizamı, büyük diktatör Hitlere 
tabi bir sürü diktatörcükler 
kurmaktan rbarettir. Almanların 
Bitlere bağlılığı ne kadar büyük 
olurs.a olsun yeni nizamın yaban
cı milletleri buna mecbur değil
dir, Hitlerin krduğu diktatörcük
ler de birer kukladan ibarettir. 
Bu diktaötrcükler kendi milletle
rine tabi olacak yerde Hitlerin e
linde oyuncak oluyorlar. Böyle 
de oyuncak oluyorlar. Böyle bir 
sistemin tabii neticesi de şakavet 
harpleri olur. Bu kargaşalıklar 
kısmen Almanların işine de gelir. 
Çünkü bu suretle memleketi ken· 
di askerlerile dolduruyorlar ve 
her şeye el koyuyorlar. Nizam i
le nizamsızlık meziyetleri arasın
daki bu temas noktalan çok na
zik bir şeydir. Azami miktarda 
Alman kıtaları memlekette yer
leşirken ve memleketin kilit yer
leri Almanların elinde tahkim o
lnurken Rumenlerin birbirlerini 
boğazlamalarıına ınfü;aade edili· 
yor. Ancak Rumen petrolünün 
tehlikeye düşmesine asla göz yu
mulmuvor.,, 

Sofyadaki lngiliz 
Elçiliğinin tekzibi 

Sofya, 26 (A. A.) - Reuter: 
İng:lterenin Sofya elçiliği, elçili
ğin ~'metli e~wasının İstanbula 
E(Önderildiği, Arşivlerinin Sofya
daki Amerika birlesik devletleri 
elçiliğir.e tevdi edilmiş olduğu, 
bütün elçilik memurlarına Tür. 
kiyeye gitmek üzere Bulgarista
nı terketmeye hazır bulunmak i
çin talimat verildiği hakkında 
Almanların kontrolü altında bu
lunan Europa - Presse tarafından 
nesredilen şayialar yalanlanmak
tacbr. İngilterenin Sofya elçiliği, 
bu h;ı;berin, tam bir Alınan pro
pal(andası haberi olduğunu kay. 
deylemektedir. 

Bir Tren Kazası 
İzmir, 26 (TAN) - Manisa has

tahanesinden yeni çıkan Alı Kı
rık, Torbalıda trenden atlamak 
isterken yere düşerek yaralanmış
tır. 

ı:t Et:•= f.J:I J;I' j il 
iSPANYADA: 

e Mad•lt 26 (A. A.) - Stefanl: 
rotedo civarında bir kasabada Martin 
lsrnlnde biri kurşuna dlzllml9tlr. Bu 
adam Kızıl rejim z:amanında bir çok 
cinayetler ltledlı':il ve Naıyonallstle· 
rln zaferinden sonra tıu mıntakadakl 
d .. Qrarda haydutluk ettiği için idama 
mahkOm edilmlıtır. 

ITALYADA: --------
• Vatlkan, 26 (A. A,) - Stefanl: 

Vatikan ma§aralarında arkeolojik haf 
rlyat muvaffakıyetle devam etmekte· 
d\r. Baztlik'ln cenubu gartıisinde Cor
nelia aokaaının yanında eıkl Roma 
imparatorları devrine alt eski tılr me· 
zarlık ve iki yeraltı IAhldl meydana 
çıkaı ılmııtır. Ananeye göre Salnt-PJ. 
erre'ln cesedinin tıu mezarlığa defne· 
dlldlğl aı>ylenmektedir. 

BULGARISTANDA: 

e Sofya. 26 (A. A.) - D.N.B.: 
Kral Beria, yanında Krallçe de oldu· 
öu halde, dün öğleden sonra modern 
A•ınan mimarisi serqlainl ziyaret et. 
mi$tlr. Bu sergi, dUn sabah Açılmıştı. 
YUGOSLAVYAYDA: 

e Belg•ad, 26 (A. A.) - Ayan a
zasından v' sabık nazırlardan Frank 
Kulevec devlet nazırlı§ına, devlet na· 
zırı MJho Krek de maarif nazırlı~ın• 
tayin edilmiıtlr. Veni nazırlar, Baıve
kil T.sevt!tkovlç huzurunda yemin et· 
m•slerdir. 
MACARISTANDA: 

e Budapeşte, 26 (A. A.) - M•e•· 
rlıtanla Sovyetler B1rll~l araaındı 21 
KAntınuaanlde doörudan doQruya tef .. 
graf muhatıera.tına başlanmıştıra 
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a;erı1e'deki Çember İngiltere Üzerinde Yeni Elektrik 
(Başı 1 incide) Santralları 

hücum edilmşitir. Kesü bulut· M hd f H 
!ar dolayısile yapılan hasan mü- a U ava (Başı ı inci .. 
şahede kabil olamamıştır. Fakat karya üzerinden Poıatlının şar-

hasarm çok büyük olduğu sanı!- Faaı·ıyet·ı Oldu kında Çağlayık Boğazında kl!!U-
m>.ktadır. lacaktır. Bu santralın ıstıhsal kı.-

Jtalyan resmi teblig-i biliyeti 75,000,000 kilovat saat o-
Londra, 26 ( A.A.) - İngiliz lacaktır. Bu santralda azami 30 

İtalyada bir mahal, 26(A.A.)- bahriye nezareti tebliğ ediyor: bin kilovat enerji elde edilecek ve 
Tebliğ: Bingazide hava kuv- İngifü balıkçı gemisi, "Galvani" ilk kuruluşta 15,000 kilovat te· 
vetlerimizin müessir işbirliği bu sabah Junkers 88 tipinde bir mini mümkün olacaktır. Bu san
ile yapılan muharebeler devam düşmaıY bombardıman tayyaresi- tral da Ankara ve civarına 14C 
etmektedir. Tayyarelerimiz düş- nin lıiicuınuna uğramıştır. Gemi kilometre uzunluğunda 100,000 
man kllalarını ve ınotörlü vesai- ta fı d ·· k"" t··ı d"" ra n an pus ur u en u~man voltluk bir hava hattiyle bağla. 
tini bombardnnan etmişler ve tayyaresi o kadar hasara uğramış nacaktır. 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. tır ki az zaman sonra Norfork sa- Adala Hidro Elektrik santralı 

Dün av tayyarelerimiz bir bilinde yere düşerek parçalanmış- Gediz neri üzerinde Salihli chıı 
düşman teşekkülüne yetişerek tır. Galvani gemisinde ne hasar, rında kurulacaktır. Santralın is 
"Gloster., tipinde dört tayyareyi ne de insanca zayiat vardır. 
alevler içinde düşürmüşlerdir. / "lt .. . d tihsal kabiliyeti 60 - 70 milyon 

li,. ngı ere uzerırı e kilovat saat olacak ve 25 - 30 bin 
ı.enya cephesinde Londra, 26 (A.A.) - İngiliz ha- kilovatlık takat tesis edılecek 

Londra, 26 (A. A.) - Nairobi· va nezaretinin bu akşam neşretti- tir. 
den Londrada salahiyettar bir ği tebliğ: Bugün İngiltere üzerin
ma.b.ama gelen bir telgrafa göre, de yapıldığı bildirilen yegane ta
Cenubi Afrika birliği zırhlı oto- IU"ruz bir düşman tayyaresi tara
mob;Heri, tayyareleri, topçusu fından yapılmış ve şimali şarki 
ve piyadesi, çok güç iklim şart- sahiline bir bomba atılmıştır. Ne 
!arı altında, Elyibo ve Elsardu- hasar ne de insanca zayiat vardır. 
nun zaptında, Habeş kıtaları ile Alman tebliğine göre 
işbirliği yapmışlardır. 

Bu hareket, daha küçük bir Berlin, 26 (A.A.) - Alman ha-
m;kyasta olmakla beraber, Elva. va kuvvetleri silaJılı keşif uçuş
ka yapılan hareket gibi muvaf- Jarına metodik bir surette devam 
fak olmuştur. Bu hareket. Elva- etmişi 'r. Bu hareketler esna
kın hemen hemen 500 kilometre sında L •. uzak mesafe tayyaresi 
kadar şimali garbisinde, Habeş İrlanda sahilinin 500 kilometre 
hudı;dunun tam cenubunde Ru· e:arbinde 4000 tonluk bir ticaret 
dolf gölünün 120 kilometre şar- J(emisini batırmıştır. İngiliz şark 
kında vukua gelmiştir. Elyibo, >ahillerinin açıklarında iki ticaret 
Lav ve Bo:ikır mıntakasında bu- gemisi ve bir limanın askeri ehem 
lunmaktadır ve buradaki üç ku- miyeti olan tesisatı borp.bardıman 
yunur. ele geçirilmesi mühim edilmiştir. Dün gece, Alman harp 
strate.iik bir avantaj teşkil et- tayyareleri İngilterenin cenubu 
mektedir. Elyibo'da mühim kuv- garbisinde tayyare meydanlanna 
vetler bulu.nmuyordu, fakat bu hücum etmişlerdir. Bir Alman 
km7\·etler kolayca fazlalaştırıla- devriye gemisi düşman torpil 
bilirdi. Muharebeye, İtalyanlar tayyarelerinin bir hücumuna mu
tarafından, ekserisi siyah göm- vaffakıyetle mukabele etmiştir. 
lek giymiş bulunan beşyüz ka- Dün düşman ne gündüz ne de 
dar Banda iştirak etmiştir. Ban- gece Alınan arazisi ve işgal altın
da. İtalyan kadrolu yerli asker- da bulunan topraklara hiç bir ta
lerP verilen isimdir. Böyle bir arruzda bulunmamıştır. 
rnevkiin. pek hafif zayiat ver. ltalya.nl.arın iddiası 
mek suretiyle, zaptı, kısmen ltalyada bir mahal: 26 (A. A.) 
zırhlı otomobillerin sağ cenahtan - Tebliğ: Sonradan alınan ve i
çevirme hareketine ve hava kuv- yice tahkik edilen malı1mata gö
vetlerinin işbirliğine I)ledyun bu- re, 24 Kanunusanide Alman kuv
lunulmuş mükemmel bir muvaf- vetleri tarafından yapılan ve 
faktyettir. dünkü tebliğimizde zikredilen ta-

Adisababada kıtlık atruz esnasında evvelce bildirilen 
Aden, 26 (A. A.) - Bundan k.ruvazörden matla iki cüzütama 

beş hafta evvel Adis - Abebadan yani bir harp gemisine ve diğer 
çıkan bir yolcu cephelere asker bir kruvazöre de büyük çapta iki· 
gönderilmesi üzerine merkezdeki şer bomba isabet etmiştir. 9 Ka
garnizon mevcudunun asgari de- nunusanide Akdenizde lngiliz 
receye indirildiğini, yerli asker- deniz cüzütamlarına karşı yapı
lerin kaçtığını, İtalyanların sık !an ve 217 numaralı tebliğimizde 
sık öldürüldüğünü, şehirde kıt- zikredilen taarruz esnasında isa 
!ık başladığını, benzin kalmadı- bet kaydedildiği bildirilen iki 
ğını söylemiştir. kruvazörden başka şimdi Isken-

deriyede tamir edilınekte olan di-

Franslz Donanması ğer iki kruvazör de ağır hasara 
uğratılmıştır. 

(Başı 1 incide l 
D'evletlerinin Büyük Elçısi .".mi
ra! Leahy şerefine bir ciğle ziya
feti vermiştir. Ziyafette Hari
ciye Nazırı Flandin ile Bahriye 
Nazın Amiral Darlan da hazır bu
lunmuştur. 

H indiçini vaziyeti 
Vichy, 26 (A. A.) "D N B" -

Hindiçinl - Tayland hududu üze
rinde muharebe faaliyeti hakkın
da Fransız Müstemleke Nezareti· 
nin tebliğiyle alakadar olarak, 
Fransız H ükıirneti mahfillerinde 
şu beyanatta bulunulmaktadır: 

"Fransa, Japon tavassutu bah
sinde lazınıgelen her şeyi yapmış
tır. Fransanın Japonya Büyük 
Elçisi, Japon Hükumetiyle müza
kerelerin ne suretle yapılacağını 
görüşmeğe memur edilıniştir. Bu 
esnada Fransanın Bangkok'daki 
maslahatgıizarı da Tayland Hü
kUnıetiyle temas halinde kalmak
tadır. Fakat mtlharebe faaliyeti
ne nihayet vermek bahis mevzuu 
olamaz. Hindiçini ve Tayland 
hükumetleri mutabık kalarak kıt
alarına "ateş kes" emrini verme
dikçe hudut üzerinde çarpı~mal.ar 
muhakkak surette devam edecek
tir. Müzakerelerde ise bu safna
ya henüz vanlamaınıştır. 

Teleki'nin Beyanata 
(Başı 1 incide) 

olduğu gibi Macar hükUnıet te
tikte bulunuyor." 

Macar milli müdafaa nazırı 
Bartha'nın Alınanyada seyahatın
dan bahseden Başvekil Teleki 
şöyle demiştir: . . 

"Bu ziyaret hakkında tekzıbıne 
lüzum kalmıyan uydurma şayia
lar dolaşmıştır. Milli müdafaa na
zırı Alman ordusunun reislerini 
ziyaret etmek ve kendilerile te
masta bulunmak üzere Almanya
ya gitmiştir. Son derece dostane 
olan bu temas daimidir. Müdafaa 
nazırı çoktanberi Almanyaya git
meliydi. Fakat her defasında o
nun hareketine mani olan Jıadıse
ler oluyordu. Bu ziyaretin yapıl
ması artık şimdi mümkün olmuş
tur. Başvekilin buna ilave edecek 
hiçbir sözü yoktur." 

Donovan Selfınikte 
Londra, 26 (A.A.) - Isviçre 

radyosunun bildirdiğine göre, 
Roosevelt'in şahsi mümessili Al
bay Donavan bugün Selfuıiğe 
gelmiştir. 

SelCinik Üzerinde 
(Başı 1 incide) 

relerimizden biri dönmemiştir. 
Deniz cüzütamlarımız, Arna

vutluk şahilinde bir düşman mev
ziini bombardıman etmişlerdir. 

Atinanın bir tekzibi 
Atina, 26 (A.A.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
Yunan kı taları tarafından esir 

edilen Italyan askerlerine fena 
muamele edildiğine dair" Picco
lo" ismindeki faşist gazetesinin 
verdiği uydurma haberi kat'iyet
Je tekzip ederiz. Bu yalan ha
berle ltalyan esirlerinin soğuk
tan ve açlıktan muztarip olduk
larına dair ileri sürülen iddia I
talyan harp usullerinin bütün 
dünyada bıraktığı derin akisleri 
tesirsiz bırakmak maksadile işae 
edilmektedir. 

İtalyanların ricatları esnasında 
tahliye ettikleri topraklarda halk 
arasından rehineler alıp götür
dükleri ve bu rehinelere en müt
hiş işkenceleri yaptıkları ve ek
seriyetle öldürdükleri ma!Unı
dur. Bunun aksine olarak, Ital
yan esirlerine, bizzat kendileri
nin de itiraf ettikleri veçhile, pek 
iyi muameleler yapılmaktadır. 

Sipahi Ocağı . Kongresi 
Sipahi Ocağının yıllık toplan

tısının dün saat 14 te Harbiye
deki kulüp binasında yapılması 
evvelce kararlaştırılmışsa da ek
seriyeti toplamak mümkün olma· 
dığından kongre aktedilememiş
tir. 

Oğlumu Arıyorum 

·y· ·• .. c -.> Konya rlcilııe 

•

.. S~ııat Okulunda 
; ' nehari okuyon 

t • .. ve geceleri de 
" Maarü Pan&iyo.. ilJ ,. nunda paralı o

""!'! ".I~ · !arak kalan oğ· 
.;.,iJlit-lııı.... !um Ali Kılıcı.s
-.,;::=: ... ,ıS !an'dan 4-12-940 

tarihinden beri 
haber alamama1<tayım. Ken.disi
ni tanıyanların ve nerede bu
lunduğunu bilenlerin adrcsıme 
bildirdiklerinde 10 lira ıniikafat 
verilecektir. 

Konya Ereğlisinin Ayr~ncı 

nahiyesine bağlı Anbar köyiın· 
den Sivaslı Bekir Kılıç. 

··········-··········· .. ······ .. ········ .. ··· i Memlekeı Uaherlerı i 
: ............................................. : 

Bir Kuduz, Üç 
Kişiyi Dalcrdı 

Türk Dili Gazetesi yazıyor: 
Edremit şosesi üzerınde ve Ke

lebeklikuyu mevkıinde bir ku
duz köpek zeytin tarlasında ça
lışmakta olan amelelerin üzerine 
hücum ederek ikisini ışırmıs, Ha
lli ismindeki ameleye hücum etti
ği zaman Halli, elindeki bı~ak la 
köpeği muhtelif yerlerinden ya
ralıyarak öldürmüştür. 

Isırılan amelelerle beraber Ha
lil de ihtiyaten tedavi altına alın
mışlardır. 

ZONGULDAK- DEVREK YO
LU - Zonguldak (Tan) - üç 
gün devam eden kar neticesinde 
Zonguldak - Devrek yolu kapan
mıştır. Nafıa idaresi yolu açtır
maya çalışmaktadır. 

Devreğin Yenice nahiyesi mer
kezi Tefen köyüne nakledilmiş
tir. 

DIKILIDE IKI GENÇ BO
GULDU - Dikili (Tan) - Ka
zamızın hususi idare tahsildarı 
Ismail Paksoy ve Mümin Balıkçı 
Dikiliden sandala binerek Ba
demli köyüne geçmek üzere yola 
çıkmışlardır. Aradan bir kaç gün 
geçtiği halde her ikisinden de 
haber alınamamış ve Bademli 
köyüne de gitmedikleri öğrenil
miştir. 
Yapılan araştırma sonunda bin

dikleri sandal boş olarak bulun
muştur. Boğuldukları anlaşılan 
iki gencin cesedi henüz buluna
mamıştır. 

ERCIYAŞDA KAYAK SPORU 
- Kayseri (Tan) - Erciy&j'ın en 
mürtefi tepesi olan Tekir tepe
sine kayakçılar tarafından bir 
yürüyüş yapılmıştır. Bu tepeye 
kadar gidiş geliş 6 saat yürün
müş, 6 saat da tepede kalınarak 
kayak sporu yapılmıştır. 

TRABZONDA SU TES!SATJ 
- Trabzon ('l'an) - 600 bin lira 
sarfiyle yapılmakta olan su te
sısa tı ikmal edilmiştir. Yakında 
küşat resmi yapılacaktır. Bu ıesi
sat ile şehrin en mühım ıhtıyacı 
karşılarunış olacaktır. 

Yeni Verem Dispanseri 
Veremle Mücadele Cemıyeti. 

şehrin muhtelif yerlerinde 15 dis· 
panser açmağa karar vermiştir 
Cemıyetin halen Eyüpte bir dıs· 
panserı bulunmaktadır. Erenkiı) 
::lanatoryaınunun yanında biı 
"Ayakta Tedavi Dispanseri' 
a~ı!ınası takarrür etmıştır. Sun· 
dan başka Kasımpaşa ve Uskü· 
darda da birer dispanser açılma· 
sına karar verilmiştir. 

12 Yaşında Bir Hırsız 
Mahkfun Oldu 

Şehremininde Uzunbostan ma· 
ballesinde oturan 12 yaşınd• 
Halil Mertoğlu o cıvarda Siıley· 
man Toprağa ait sebze baliçesi· 
ne girmiş, 15 kilo ıspanak çaldık· 
tan sonra kaçarken yakalıinmış 
tır. 

Dün cürmümeşhut nöbetçisi o
lan Sultanahınet bırincı sulh ce 
za mahkemesine verılen Halil'ır 
yaşı küçük olduğu için duruşma· 
sı gizli olarak yapılmıştır. Neti· 
cede Halilin bır ay mud<letlt 
hapse konulmasına karar veril· 
miş, ·derhal tevkil olunmuştur. 

Yeni Tayinler 
Ankara 26, (TANJ - Bükre~ 

Elçilığı Konsolosluk ışlerini ıed
vire memur Izzet Çamlı rnerke· 
ze, merkezden Konsolos HauJ 
Arman mezkur elçılik Konsoıos· 
luk Şubesi Müdürlüğüne nakil 
ve tayin olunmuşlardır. 

Ankara 26, (TANJ - Anka" 
Gazi Lisesı M üd üriı Necatı ı\h. 0 u 
Atatürk Lisesı Rıyazıy€ ıı ~· 
linıliğine tayin edılmış. a~rı, ,,, 
katibi Şemsı. görülen lüzum ,,,, 
rine Vekalet emrıne alınını;tır. 

Ankara 26, (TAN) - Ankara 
Yapı Işleri Müdürlüğü ~Iur.t:ı· 
disi Lutfi Fikret Dermen, N atıa 
Vekiiletı Müfettişliğine tayın 
edilmiştir. 
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MEVSiMiN EN GÜZEL ÇORBASI 

ÇAPAMARKA çK~!p~i!!e~K 
En iyi cins taze sebze ve hububatla tavuk suyundan mamul olması 
itibarile çok yüksek kalori ve i3tihaiver lezzti camidir. Bfr tecrübe 

iddiamızın doğrulufunu isbata kafi gelece'ktir. 

Büyük Bakkaliye Mağazalarında Bulunur. 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

Ta'kribi miktarı iki ton kadar olup kilosunun muhammen bedeli (25) ku
ruıı olan mantar parça ve tozları pazarlık ıuretile satıııa çıkardmıştır. Şart
namesi malzeme ıubesinde görülebilir. İsteklilerin 22.50 liradan ibaret 
muvakkat teminatlarile 12 - 2 - 1941 çarşamba günü saat 14 de Tophanede 
Umum Müdürlük binasında alım satım komisyonuna müracaatları. (555) , __________________________ ,, 
;Maltepe Askeri Lisesi Md. den: 

Maltepe askeri lisesinde Fizik, kimya ve Matematik öiretmenlerine 
ihtiyaç vardır. İsteklilerin Topkapıda Maltepe Askeri Lisesi Müdürlüfilne 
müracaatları. (1810 - 495) 

Hava Mıntaka Depo Amirliği Satınalına 
~ Komisyonundan: 

'.! - Hava Birlikleri ihtiyaa için 150 çift er karyolası satm almacalı:tır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 4/2/941 Salı günü aaat 14 de Ye~ilköy Hava Sa

tın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
S - İsteklilerin nümune ve şartnameyi ıörmek üzere her gün ve pazar

Iıia gireceklerin 450 lira muvakkat teminatlarmı Bakırköy Mal Müdürlüiü
ne yatırıp makbuzlarile mezktlr ıün ve saatte komisyona müracaatlarL (483) 

t11ım11111111111111111111n111111• 1941 ikramiyeleri •H•" - .. -ET. iş Bankası : aı:.e' ~~: ~ ~ggg:_ ı:r- ~ = 1 • • 150 • = 1500.- • = 
: 1941 K ·· .• k 1 • • ıux • =

2000
·- • i!! = uçu ' 8 • 25Cı • =2000- • -= 35 • 100 • =3!500.- • .. 

E Tasarruf Hesapları a: : :~ : =:=:: • E - ----. -
ık 

• Pi A Kestdeler: 4 Şubat, 2 Mayıs.1 Atus- : 

ramıye anı :r.s İkinclteşrln tarlb_!e;:::;--E 
· 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

N 
PRESIZ)'ON 5AATI 

Devlet Orman işletmesi Sinop Revir Amirliğinden: 
6316 M. 3 Maden Dıreğı Kat ve Naklettırilecektir 

1 - Devlet Orman İşletmsi Sinop Revir Amirliği istihsalitından 6316 
M. 3 Maden direği kapalı zarf usulü ile kat ve naklettirilecektir. 

2 - Takdir edilen fiyat beher metre mikap için (600) Altı yüz ku
ru~tur. 

3 - İhale S/2/941 Çarısamba günü saat ıs de Sinopta Devlet Orman 
[§]etmesi binasında müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - lsteklilenn ı;arnatmede yazılı evrak ve '7o 7.5 muvakkat temınatla
riyle teklif mektuplarını ihale saatınden bir saat evveline kadar mezkQr ko· 
misyona vermeleri. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Ankarada Orman Umum 
Müdürlilğünde, lstanbulda Orman Çevirge Müdürlüğünde ve Sinopta Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirlığinde gôrülebilir. (377) 

i DE AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Satış yeri: TAN • / stanbul. 

Fiatı 50 Kuruş. 

Keskin Belediye Reisliğinden : 

MOTÖR ALINACAK 
Keskin kasabasmın elektrik tesisatını işletmek için (60) normal beygir taka

tinde kömürle müteharrik kondanseli bir lokomobil satm nınacaktır. Böyle bir 
lokomobil nerede ve kimde varsa şeraitinin Keskin belediyesfoe bir mektupla 
teklif edilmesi ilan olunur. 

Devlet pemiryollan ve Lim~nlan . ~şletrne idaresi. ılanlan 
Muhammen bedeli 39000 lira olan muhtelıf aUi.t ve edevat 12.3.1941 Çar

şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. ' 

Teslim olunacak malzeme Alman men'şeli olduğu takdirde bedeli Türk
Alınan anlaşması plafonunun 3 üncü grupuna ayrılan meblağdan tesviye edi
lecektir. 

Bu işe cirmek istiyenlerin (2925) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
Reis)iiine vermeleri Uizımdır. 

Şartnameler (195) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. (486) 

tseher kılosuna don bııçu& kuru~ tanının edilen 3000 ton oaıyc saman 
pazarlıkla eatın almacaktır, samanlar şartnamesine göre yüzer tondan aşaiı 
olmamalı: üzere Ankara istasyonunda vagonlara teslim şartile ayrı ayn talip 
terden aattn alınabilir. 3000 tonun teminatı 16,000, 100 tonun temınatı 67 
liradır. Paıarhtı 6/1/941 den itibaren hergün saat 14 de Ankara Lv. Amir
liti ıatm alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür 

(1714 - 394) 

* * 
Aşafıda yazılı mevadm pazarlrlı:la eksiltmeleri 3/2/941 Pazartesi günü 

hizalarında yazılı saatlerde Geliboluda Bolayir askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinai M ilttarı Kilo fiyatı Teminatı 
Kilo Kuruş Lira Saatı 

Patatee. 
Kunı solan. 
Sade yatı. 
Zeytin yatı. 

' 

20,000 
15,000 
2s.ooo 

5,000 

ıs > 
10 ) 

16S 
65 

675 14 
6187 16 
487 15 

(1826 - 564) 

• Hepsine tahmin edilen fialı 31,9001 ~•Dr İHSAN SAMİ•.._ 
lira olan 400 litrelik 500 adet go.lva- llr • ...._ 

İ~1;e:ıa~:ı~~11~!z::ı a~~~~~:i G o n o k o k A ş ı s ı 
14 te Ar.karada M. M. V. Satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kat1 te
minatı 478~ liradır, Şartnamesi ko
misyonda görülür, Taliplerin belli va
kitte komisyona ge~eleri, (1800-458) 

• 
Beher adedine tahmin edilen fiatı 

1050 kuruş olan 2000 o.det yün batta
niye 31-1-941 Cunın günü saat 11 de 
An".tarada M. M. V, Satın alına ko
mlsyinundo. pazarlıkla satın alınacak
tır. İsteklilerin 3150 liralık kat'i te
rninatlarilc belli vakitte komisyona 
gelmeleri, (1824 - 562) 

• Mevzuatlle 4550 ton Un pazarlıkla 
satın alınacaktır, Tahmin bedeli 
'i8/,150 lira, teminatı 118072 Ura 50 
kuruştur. Toptan veya on be15 ıründe 
bir 100 ton teslim edilmek 110.rUle ay
rı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
Unlar İskenderun, Eloğlu, Seyhan, 
Adana, Tarsus, Mersin, Bor, Niğde, 
Kayseri, Yerköy, Şefaatli istasyonlarm 
da teslim alınabilir. İhalesi 3-2-941 
Pazartesi günü saat 16 dn Kayseride 
askeri satın olma komisyonunda ya-
pılacaktır. (1820 - 558) 

• 
100 Adet nalbant takımı pazarlıkla 

satın alınacaktır. İhalesi 29-1-941 
Çarşamba günü saat 15 de Edirncde 
eski milsüriyet dairesinde askeri sn
tn alına komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin getirecekleri nilmunelcr
den beğenilmek suretilc alınacağından 
taliplerin nümune ve % 15 tcmlnntla
rile bellı vakitte komisyonn gclmele
rı, ( 1822 - 560) 

• 128 ton ekmeklik un kapalı znrf u
suliJe alınacaktır. Tahmin bedeli 
22,•oo lira, ilk teminatı 1680 liradır. 
İhalesi 7-2-941 cuma günü saat 15 te 
Merzifonda askeri satın alma komisyo 
nunda yapıl ... cııktır. Şartnamesi para..: 
su: alınab1llr. İsteklilerin tayin edılen 
zamandan bır saat evvel tekliflerinin 
komisyona vermeleri. (1798) (433) 

t'!elsoğukluğu ve ihtiltıtlanna 
karsı pek tesirli ve taze asıdır 
Divanyolu, Sultnnmahmud tür-

besi No. 113. ---

Gölpazar icra memurluğundan: 
Bilecik hususi muhasebe müdür
lüğüne 1663097 kuruş borcu ile 
aynca tahakkuk edecek icra ma:.. 
raflarile borçlu ve göl arazisini 
mecmu tutarı olan 781 hektar v 
4570 metre murabbaındaki tapı. 
içerisinde Radoslu Mehmt Ali ve· 
reselerine ait % de 48 buçuk nis
betindeki hissesinin -beher his
se 85 dönüm itibarile- haczine 
karar verilmiş ve işbu hissenin 
takdiri kıymet sonunda paraya 
çevrilmesine karar verilmiş oldu 
ğundan karar geregince kıymet 
takdiri zabıt varakasında işbu şü
yu izale edilmemiş olan bu hisse
sinin ihtiva ettiği tapu senedinin 
kuvvei inbatiye noktasından iiç 
kısma ayrılmış olup 1 inci dere· 
cedeki mahallin 600 kuruş ve 
2 inci derecedeki mahallin 400 \'e 
3 üncü derecedeki mahallin de 
150 kuruş ki, cem'an her üç de· 
recede olan işbu yer için beher 
dönümü 383 kıymet takdir 
edilmiş olup taliplerin % 7 bu
çuk nisbetinde pey akçeleri veya 
banka mektuplariyle birlikte sa
tış günü olan 4/ 2/ 1941 Salı gü· 
nü saat 10 dan 17 ye kadar bi· 
rinci satış günü o gün % 75 ini 
bulmadığı takdirde ikinci artırma 
günü 18/ 2/1941 Salı günii saat 
1 O dan 17 ye kadar ihalesi ıcra 
edileceğinden taliplerinin de da· 
ha fazla malı'.imat ve izahat alm~k 
arzu edenler mezkı'.'ır günlerden 
evvel Gölpazarı Icra Dairesine 
müracaat etmeleri ilan olunur 
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~ SABIR.SIZLIKLA BEKLENiLEN PORTATiı;J 

DECCA RADYOLAR! GELMiŞTiR. BU TiP, ALTERNATiF, 

CEREYANLARiLE VE AVRICA 9ATARVA ôLE 

fvEGANE RADYODUR . SURLA BIRADE;:LE::ı 

.--~~~~~~~~~~::-=--:-=------4 
\MA~AZALARINOA TEŞHiR ED•LMiSTiR. ~ 

h Bunden mHde, e.-Oıd•kt 
lf-t DECCA mesa radyoları dehi 

gefmittlrı 

DECCA 8. rToodell: yalnız ba~ 
il• .,ı.,, 
DECCA ISA modeli : 1101220 Volt al• 
tetnetif cer•y•nı ve ayrıc• batery•" 
il• itler. 
Huauıl pro.pektUalJ lateylntz. 

az m .. 

ÇOCUGUN!JZA VERECEGiNiZ 
I EN GÜZEL HEDİYE , 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve cocu~uza bit 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Ciınkü · Cocuk Ansiklotx'dic;• 

'I 
':ünkü· Cocuk Ansfklcmedtsf; 

çocueun mektE'ptf' 
mekter dısmda. hatt:. 
mektPntPn c;nnra muh 
tac o1rlnl!u en kıvmt-t 
li esrrdir. 

1 

bütün dünva cocukla• 
nna vılbaS1 ve ba-,.. 
ram hedivesi olar:ık 

en çok verilen eserdir. 
t 

Cünkü. Her hediye kırılın kıı' 
bolabilir. vevahut u· 
nutulııhilir Fakat Co· 
cuk Ansiklopedisi. CO· 

cuğun hayatı üzerinde 
tesir vapacak ve bü
türı hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

1 i 
! ":inıkü· Cocuk A n!'i11donedts!; 

1 

1 • 

TAN_ NeŞ~iy~t ~~i. 
· · · · , l s t a n b: u l · 

Adres: lstanbulda TA N Matbaası 

·~~ç 
V! B11KI~ 
Ç!NKO 

LEVHA 1 

Mü HÜR 
KLİŞELER 

çocuiiunuza favcfalı ve 
bilıtili bir arkAdas ~ 
zifesini '-!Örür OnR ho9 
saatlPrinde hoc-Ahk ve. 
arkadaşlık eder. 

..,. 
Çocuk Ansiklopedlai iki 

cilttir. Mükemmel şekilJJe 
teclit edilmiş olarak iki eil" 
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muaL."fmlere 
tenzilatlı (6) liraya verUiT· 

, ____ m: 

TAN Gazetesi 

Uan Fiyatları 
ı<n --

B~lık maktu olarak 750 

l incı sayfa santimı 5(}(J 

2 • • • aoıı 

' • .. " 
J{)(ı 

.ı; 

" " • 16 
illin Rayf aRında .. 5fJ 

' ~ 
"''" Sahip ve Neşriyat mQdQrll: ıE C 

UZMAN, Gazetecilik ve N~,..J 
:r. L. S. :rAN M atbaaaı 
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