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Namık Kemal dün tekrar 
aramızda yaşadı 

'- I 

Reisicümhur 
lngiliz Elçisini 
kabul ettiler 

Mülakatta Hariciye 
Vekili Ş. Saracoğlu 

da hazır bulundu 
Ankara, 21 (A.A.) - Rcislcümhur 1 

İsmet İnönü dün öğleden sonra saat 
16 da Çankayadakl köşklerinde İngil
tere Biiyük Elçisi Kııatchbull-Hugcs
seni kabul buyurmuşlardır. Mülakat
ta Haricire Vekili Şükrü Saracoğlu 
da hazır bulunmuştur. 

Bombelenen 12 adadan Sombeki 

......___~----~~~~--~~~~. 

~.!! .. 1.~!!~ 
lale be 

yurdu 
meselesi 

il.• meıelenin, ni~ayet ~at:i 
.:a.. •ııırette halline nıy~t edılm_ı~ 
~ ıörünüyor. Maarıf Vekılı 
~il Ali Yücel b u iti bir an e v
i.::- ~rırsa maarifimize edilebi
~ hizmetlerin en b üyüklerin
~ .birini yapmlf olacaktır. 

e.1h.ua yeti~mi, talebemizin 
~ İni tanzim ve tahkim itibari
~ es.ılı ihtiyaçlardan biri bu
~ ~bu talebe yurdu iti, me,ru
'-ı tt~11 ilinındanberi, her nedense 
"1- l&yade ihmal edilmit olan İt· 
d~ biridir. 
~ tılci devirde b ir talebe yurdu 
~de getirmek değil, onun İs· 
~ha almak bile mümkün o
~ dı. Bir düğün yapmak için 
~l !cifinin bir arayet toplandığı 
«...-~c~k olsa, bir iht ilal zuhur e
~İf gibi telifa dütüldüğü 
~larda, devlet yüzlerce, bin
~1- ırenci kendi elile b ir araya 
~ıp ta onların fikir teatisinde 
~ trıasına ve anlaımasına e l
~ lıliiaaade edemez, eibet böyle 
L.~_ ~rin tasavvurundan b ile tüy
~ Iİrperirdi. 
~tlc.t metrutiyetin ilinile mil
' ilend i irfanım yine kendi e
lııı.:. ~dtia ıründr.n itibaren m aarif 
--~ bütün canlılıgile uyanmış 
~~ sahasındaki seriliğimiz 
~it edilerek herkes nolı:ı;anları 
~ telifi için maarif itine dört 
~ ._rabrutta. Hatta içimi~de o - , 
~ Jumak ve m ektep açmak 
~da en ziyade heves ıöı
~ en tiyade fedakarlık etmek ı 
~ unaur biç fÜpbeaiz Ana
" L..lrö1liaüydü. Anadolu köylü-
~ T'mis vatanının kurulduiu 

busüne kadar bekasının 
\ı.... ~ teıkil etmiftir, kendisinin 
~ ihmal edilmif olduiunu 
"~ bildiii n okuyup yazmak 
S'tiıai d aima çektiil için, met· 
~ etİQ ilinı üzerine maarif fey
~- nasibini alm a k için mÜ· 
\l~- l•çinenlerd en çok ziyade 
~ riıtermiıti. Fakat böyle 
~litevaaumızdan en büyüiü
~ k.d., maarif atkı ıöatermit 
~ı. raimen, çok tayanı 

tttir, k i aalim ve d evamh bir 
•eremeditimi:ı iflerim izin 

'1..-: nıaarifımiz ıelmektedir. 
._ ~İzin, programaızlak ve- ı 
~'!it _ _. proaram değiıtirmeai i 
!ı. ~- tabailin uirad ıiı ıekle· ı 
~iırıdur. Çocuklarımızın bir S İti tahsil edemediklerinden, 
~ •lika söıtermediklerin-ı 
~ ~teplerine d evam e tme· 
:"\' de11 daima tikiyet edip i 
~: Çocuklarımızda da. 
' llnizd e d e, ta hsil hevesi 
~,,lci azalmı,tır deniyor,, 
~nı ve verimli çallf • 
~ ~111 sörünmez oımut • I 

t ıunu inaaffa itiraf 
L _ ki m emleketin ir • 
~1•hndan mes'ul olaa • 

TASVIRt EFKAR 
,...._. eolı.i/• ı, nhc• 6 4~) 

Gençlik büyük hürriyet 
feda isini hiirmetle andı 

Büyük vatanperver ve şair Namık -

Namık Kemalin 
Kemalin doğumunun 100 üncü ),ldö 
nümü dün ııaı&t 14.30 da Üniversite 
konferans salonunda binlerce gencin 
coşkun tezahiırile anılmı,tır. Salon 
hıncahınç <lenccck derecede kalaba · 
lıktı. Ön sıı· ıda \ ' ali ve Belcdı} ıı Re
isi Doktor {,\ıtfi Kırdar, Harp Aka· 
demisl ]{omutanı General Ali 1''uad 
l<!rdı>m, Üniversite Rektörü Cemli 

hatıraları arasında 
Bilse! ve pı ofosörler güıe çarptıtrı 

gibi Namık K('mıtlin oğlu All Ekre-
mın zevce i Ra)•an Celile Bolııyer ve 
torunu Banın Brraet l\lençnıenclot
lıı da hazır bulunuyordu. 

Hitahet kü rsüsiı şnnlı sancnfıınızla 
üsl enmiş ve kiır iınfın yuknrnııııda 

ölmez şefımiz Ataturkle Millı Şef 
ismet 1 noııuniın resıınleri oruısına 
du bayrağa SRl'ılmış bir vaziyette 
Namık Kemalin ıe:ıınl g<irünu:ı:or ve 
ultıı .ıJa: 

Şehir ve İnkılap 
müzesinde açılan 
Namık Kemal ser 
ı:isi, dün, binlerce 
münevver İstan· 
bulluya büyük va· 
tan şairinin ma • 
nevi huzurunda 
bir kere tlnhn ııev 
gi ile eğilmek im· 
klnını verdi. 

l\'aınıtı ile irfonı Jlttıumez mi •mii
/.;ıifcıt 

İkbal 11olu pcrçi Kemcıltn kaprıııık-
tır Uzun ve aydın· 

Çok ak g(ircmc.:sen de saçında sa- lık koridor, eşi • 
kalmdıı ğinden son köşe -

Elnnı ıı ct iılillıilı flli~ii ak, alnı a- sin<' kadar, baştan 
gıktır. başn, Namık Ke-

kıtn"' okunuyordu. malin kendisini 
(Devamı sahife 4, ıOtun 1 de)_ bıtdiği ve knlemS 

Mehmet Akl'f ,~~.;~~~::~~~ ti daha benye, bu 
güne kadarki ha -

·ıç ., n yapı laca k 1 :~;:,rile ııfislen-
Yaşlılnr; hilrri. 

yet şerbetini o • 
a nun berrak kay -mera S 1 m---.. : nağmdaıı i~mlş o-

' !anlar, gençler yü 

1 
rcklcrindeki hür
riyet aşkını onun 
ateşli mısralarlle 
bcsl<'nmiş olan • 

Yazan: KANDEMiR .............. ._ ........................ ......... 

Biylk Şair Namık Kemal 

km. 
• ' 1 1' c ı. 1t1 

10 

lnıiliz gemilerinin A drigatik denizine girerek 
bombard!man ettikleri A ulonga limanı 

Avlunya limanı Adrl~atik denizinde Arnavutluğun en emin 
'\'C asker ihmcımı en mu ait limanıdır. Srnderdenberl burada İ -
talynıılaı ııı tesis ettiklerı kuvvetli deniz üssü, bilhassa Knrabu • 
runıJn büyük hava meydanları vardır. İngiliz donanmasının bu te
şebbüı:ünc kadar Adriyatik denizine yabancı hiçbir gemi giremez 
ndd<'dillyordu. 

Adriyatik 
taarruzu 
Avlonga nasıl 
bombardıman 

edildi? 
L ondra, 21 ( A.A. ) - R eu ter 

ajansının, orta Akdeniz lngiliz 
ı _, I>eı•mııı aahife 5, Biitun 1 de) 

-!iskeri vaziye~--

1 Bakışlar f 

Canh mı, 

1 lar, nihayet çocuklar, oııu daha 
~iin llk defa tanımış olan~ar. herkes, 
duval'ları ve camekıiııları doldul'ıı.11 

bu eserleı·i, yüz yıl evvel doi:;'llluş ve 
ynrıın asır evvel ölmüş bir adamın 
nıJz hatırasını anmak gibi bir vazife 

Mısırda lngiliz 
nıecbuıiyetile değil, fakat hala yaşı- ı taarruzu nasıl 
yıın, hii.tn uramızda bulunan bir hüı·-

riyet ve vatan fedaisini gözlerllc grır muvaffak oldu? 
mek, uzun uzun dinleıı.ek aı-zulıırını 

Bir sofrayı dağıtınız., bar -
daklannı Hindistnııa. tabakla
rını Jnponyaya, çatnllarmı Ar
jantine, kaşıklarını Antil ada -
larına yollayınız. Aradan za -
man geçsin. Bütün bu parçalan 
toplayın ız. Aynı masanın \is -
tünde avnı aof ı ayı tekrar kurn· 
bilirsini~. Bir elbıse için de, Lir 
makine için de öyle. Bunları 
da söküp dikebılir, dağıtıp ku
rabılirsiniz. Çunkii bir sofranın. 
bir elbis .!nİn. hır makinenin ve 
bcnzcricrınin temsil ettiği bir
lik, fizik <hil.emi) ve mekanik 
( mıhaniki) birl iktir. 

Fakat bir inQıtnın kafasını 
kesiniz, Tafa koyunuz: damar
larını çıkanp makaraya sarı -
nn:; sinirlerinden bir yumak 

yencmcyişln \'erdiği bir derin heye
canla tavaf ctmişleı·dlr. 

(Devamı aahıfe 4, ıütun 8 da) 

············································· ··················································· 
Yazan : _

1 
I yapınız: bütün uzuvlarını ayı-

( ükl O rd u Kumaadanlannda• rmız ve saklayınız. Arad a n ne 

Bu .. yu·· k Menderes taslı :' 1-A~~;:!~~~iiİs :rı~~: ~;::n~~u z;:;::la;~~:;ı~~ lay ıp ayni insanı diriltemezsi-
Deniz. kenarından hareket n iz. Bir sofranın, bir elbisenin, 

etmiş olan İngil iz k olu, 9 b i - bir m akinenin parçaları dağıl-
. rincikarıun gabahi fecirle be -

Şair Mehme t Akn 

Büyüklerin ruhunu tat.iz ı -
çin yapılmakta olan merasim
ler her beş senede bir tekrarla
nacaktır. Bu münasebetle onü • 
müzdekl cumartesi giınü saat 
14.30 da büyük enir Akifln E -
dirnekapıdaki mezarlığına, başta 
Edebiyat Jo'akültesl profesörlerin 
den Ali Nihat Tadan olduğu hal
de Üniversite gençler i giderek 
merhumun ruhunu şad edecek -
lerdir. Ayrıca, Aklfin mezarının 
tandmi için Ünlversitelllerin 
kendi aralarında toplad ıkl arı pa
ra da Maarif Vekaletine gönde
rtıecektir. 

Söke ovasını su bastı -
köylerle münakalat durdu 

· dıktan ııonra da sağlam kalır. 
raber Makti la dvaındaki düı- Bir insar.ın parçaları dağılır 
man kuvvetlerine ansızın taar- dağı lmaz çiirümiye başlar. Çü· 
ruz ederek ondan 500 kadar r'Ümcsine mani olsanız bile, 
C'İr al ınış ve bu düşmanın ba- bunları yanyana getirerek ev-
kiyesi Sid i Banani mevkiine velce sahip oldukları hayat 
çekilmiye muvaffak olmuştur. cevherini kendilerine iade ede-

MahSUr kalan hayvanların kayık- Buradaki İta lyan kumandanı me,zsiniz. Bütün uzvi varlıklar 
General Maletti maktul düş - d K k b h larla kurtardmasına ça htıhy' or mu~ ve muavini esir olmuş - için böyle ir. üçiicü ir Üc· 

·~ reyi hile dağıtıp top1ıyamaz, 
Söke, 21 {A.A.) -· Gunlcrdcnberl devam etmekte olan oiddet.li yağ- tur. lngiliz Akdeniz fi losuna yeniden yaratamazsınız. Çünkü 

murlardan Büyük Meııdeıcs taşmış ve ovamızın mezru ve gayri mezru 1 m ensup harp gemileri. karada bir insanın , bir böceğin, bir 
kısmını su altında bırakmı~tır. Bir çok koyun ve hay~annt mahsur kal- baskın başlarken, denizden hüc:rt>nin temsil ettiği birlik. 
mııtır. Karina ve Bölme dalynnlannd ::ı çok zarar vaıdır. Mahsur bulu· 1 Maktilayı bombardırn<ın etmış mekanik değil , organik ( uzvi) 

nan hay\·anat kayıklnrla taşınmnkt ıı dır. K ·vlcrle ınünaknlitt kesllmiştır.

1 
)erdir. 

birliktir. =-a======== Maktilanın işgalınden sonra 

D f 
I\ 1 d K d 11 b u lngi liz kolu tevakk uf ctmi· Milli birlik dediğimiz şey 

r 1 1 a re Om Ufa n 1 Un yerek Sidı Barrani şarkındaki mekanik midir, organik mi~ 
latlyan mevziine doğru ilerle- E.skılcr bunu mekanik sandı· 
miş ve ayni giin öğleden sonra lllr. Milli cemiyeti, bir milletin 

Sabah Şe h r il m ,. ze u e 1 d ,. t~~i~a ~:;;r~~:n~::iı.a~~~~~~n. ::~::::,ie ~ıi:i~:~~yanc~::::: 
{Dtvamı •a11Ja S ~ıluıı 7 '1e) 

.._ _ _ __ iiıiiıil..,oıiııiııııiill ... _ımii-.: I talclık ıirketi &ibi &örüyorlar • 
( Y amt S lael Sahifemizde) 

12 ada 
bombalandı 

-·---··-
Adalarda avJık 

başlıyor 
Londra, 21 (A.A.) - Akdeniı do

nanmaın başkumandanlığı aşağıdaki 
mesajı gönderntlıtir: 

Do11anmaya mensup tayyareler 17 
kanunue\'vel sabahı Rados, Stampal
ya, Kirpe adalarına hücum etıniıter
dir. Fena hava eartlan yüzünden 
bombardıman neUcesinln tayini PO 
olmuşsa da yangınlar çıktıtı eöriil
mtıştür. Tayyarelerimiz tislerinı dön 
müştür. 

Londra, 21 (A.A.) - İneilil ab • 
luka~ının tesirleri 12 adada tiddetl• 
hiss<·dilmektedlr. Yiyecek azlıtı bq 
göstermiştir. Umumı kıtlık beklen• 
mektedir. 12 ada ve earkt Afr ika 
halkı aylardanberl hariçle muvau. • 
laıını kaybetmiıtir. ................................................ 
Yunanlılar 
ilerliyorlar 

-
T epedelen, Klisura 
bombardıman edildi 

600 esir alındı 
(Y a:ı111 5 inci sahifede) 

cansız mı? 

Peyami SAFA 

di. Halbuki milli birlik, canlı 
fert parçalnrınddn mürekkep, 
onların ferdiyetlerini de aşan 
organik bir buıündür. Bir mil
leti purçalayını°', ordusunu d a
~ıtınız, k ışlalarını ve mektep
lerini kapatınız, fertluini dün
yanın dört bucaiına yollayı -
nız. coğrafi, harei, iktıaadi, ıç
timai bııliğini ortadan kaldın
nız. Bu fertler, bir insan vücu
diınün dağılmış parçalan gibi 
hemen çüriımiye ve eoyauzlaı
mıya baılarlar: Başka muhit -
lerde ba~ka ırklarla tesalüp e
derleı, li anlarını, dinlerini, 
örnerini ve adetlerini kaybc -
derler. Bunları tek rar bir ara
ya toplıyarak ayni milleti yeni
den yaratmak mümkün olma:ı. 
Tarihin laboratuvarı (finilte-
1iJer, Kartacalılar. Bizanalılar 
üh.. ilh ... ) böyle parçalanmıt 
ve tekrar canlanamamıt ceset
lerle doludur. Fakat istiklalle
rini kaybettik leri halde milli 
bir liklerini kayhctm iyen millet
ler, tedavi gören yatala k has
talar gibi sonradan ayağa kal
kabilmişler, çünkü ölmemişler
d ir. Bu harbin ha,ına kadar 
Leh istan en canh misaldi. 

Milli birliği, menfaat ortak• 
lığile yanyana gelmiş fertlerin 
mekanik bir topluluğu sanını -
yalım. Bu telakki ölmüş ve 
böyle düıüncn milletleri de be
raber göçürmüıtür. Milli birlik 
bir makine değil, bir uzviyet 
birl iğidir. Canlıdır, öldürülme
den bölünemez ve b ir k ere 
bölünürse bir dah a d irilem ez. 
Fakat bunun organik bir b iltüa 
olduğunu anlamıt milletler i • 
çin bölüm ve ö lüm yoktur. 

Not - Cıımi11ııUe uzı-twet cırc&mh 
daki 1nımııatbııtin 11111'iH 11• fılHff 
bak11nmdan birlik me/ht114'1U&ft .ı. 
dığı "'d"ıılcıra cıit fikir~ ~ 
~hd hir 111-"8itW• ~o,.-. P. & 
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TASViRi EFKAR 

Cebe iiıttarl :.t 

Teftika : 5 Yazan: Kandemir ....................... 
Meclis zabıt cerideleri kah bakkal 

kağıtlarına, kah çizgili yazı 
kağıtlarına da basılırdı 

Et fiyatı 
iki kuruş 

Ünaka at eki • 
1 

Y eni Avrupa harbinin doğur· 
duğu zorluklardan biri de. 

geçen büyük ahrpte hiç mevzuu· 
bahsolmıyan Ccbelüttarık boğ~· 
z.ının şu sıralarda büyük ve t~h~ı· 
keli bir mesele teşkil ctmesıdır· 
Bu mesele, mevzii ehemmiyeti i}e 
kalmayıp, büyük harpte bital'P. • 
lığını muhafaza eden ve isınel1 
değilse de, arazisinin ve nü~~~~k 
nun büyüklüğü ile daima huyu 
biı· devlet mahiyetini haiz bulu· 
nan ispanyanın da harbe sürük • 
lenmesi ile ha· bin çok geni~l~· 
mesine sebep olabilecek bir istı· 
dat peyda etmiş bulunuyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ıazı idik. Fakat o: colmaz, mut-! u c u z 1 a d 1 matbaaJını ne kndar müşkülatla l taka bir katık da bulacnğız .. > di- r·•ııınıııııııııı11ııııuııııııııııuııı11mıııııı11ıııııı' 
kurabildiğimizi tnhmın edemezsi- 1 yerek ekmeği elinden bırakmı - .. B 
niz. Ankarndn istediğimiş çiviyi, yordu. il a Z l g 1 a i~:=====· 
istediğimız tahtayı, istediğimiz Bir hayli dolaştıktan sonra ka- Be!ediye tetkikata 
bezi .. istediğimiz hiçbir şeyi bula- pı araıığından ölgün bir ışık sızan a 
mworduk. neci olduğunu anlıyamadığımız devam ediyor, Ana-

Halbuki birdenbire kalabalık - bir dükk5.ndnn dört tnne yumurta do:unun muhtelif I • ~ 
)aşlı, canlandı, hareketlendi diye avuçlıyabıldik. yerlerinden ha~ v n i e ı ~ 
Kastamonudan, Niğdeden. Eski- Fahrettin l layri; eşimdi bu yu- J i s 
şehirden, Afyondan. her taraftan mrutnları. hiç olmazsa rafadan fiy.:ttları soru.du = B d b : 
Ant.araya harıl harıl tüccar eşya- pjşirmek lazım ... > diyordu. Fa - Vali ve Belediye H.cisinin, Fi- ı= e/e iye U yük- ~ 

1 taşıyıp duranların da haddi he- knt nerede, nasıl} yat Mural:abe ~omısyon~ top_ I E sel işin sebep/erinn 
ıabı yoktu. Açlıktan adım atacak halimiz lııntısmdn, celepıere ynptıgı tav- : : 

Fakat biçare Anadolu, uzun yok .. · Amma, yine yürüyoruz. siyı· üzerine et fiyatları düşmek- l tahkike baş/adı ~ 
harp yıllarında öylesine erımış, Ve duvar kesilmiş bir kapının ö- tedir. Celepler dün de fiyatı bir 1: § 
bıtmiş, öylesine ynğile kavrula nünde duruyoruz. Fahrettiıı Hay- iki kuruş ındirmişlerdir. Bu su - g Son günlc~de sad<>!nf~. pirinç i 
kavrula herşcyi tükenmişti ki, rı kapıyı yumrukluyor: rttle et fıyatlaıı her sene bu va- E ve fasulya fıyatla_rı kılo.dn 4 - 6 ~ 
S~;;dan, soldan (mal) diye geti- - Hnlıl aön ••• Benim •.. Aç k" k 1 . ki = kuruş arasında )Ul:~lı.ııştlr. B<:· ..... .. ·ıt ·ı norma sevıyesıne ya · aş - : 1 d" İkt t '"-ı - d - ı "ü b -
·ı 1 d · ı . · k B I d A : c ıye ıs.:ı ... u uı· u~ unun : 

rı en şey er araııın a ust ua!la aıt apıyı. • · mıştır. Maanıafıh e e .•ye, na- : sebebini tahkikn başlamıştır. Ma- ~ 
ufak tcfekten başka dişe doku - ı Ses yok. dolunun ınuhtelıf ynlerınden hay ı kul sebt-p bulunamazsa tacirler ! 
nur, işe ~·arar bir ncs:ie yoktu. - Halil ağa.·• Halil ağa.·• van fiyatlarının ylik!elme sebep- § hakkında takibat yapılacaktır. ~ 

Vakti ki matbaa kuruldu, bu Soıuyoruz: leri hakkında malumat bekle - E Zeytinyağı fiyatları da yüksel-; 
aefer de kuğıt, mürekkep, yağ. 1 - Kimdir bu Halıl ağa .• · mektediı . Gele~ek cevaplar Fi - f mişse de, bunun lııglltereye ya-: 
hattiı siciın, tutkal yokluğu baş • - Kahvrci ••• Elbt:tte ateşi da- yat Murakabt• Komisyonunda i pılan 10 b.in ton satıştan lleri : 
gösterdi. ha sönmemiştir ... Sıcak suyu var- tetkik edılccektir. i geldiği ıuılaşılmıştır. ! 

R b' h d d Diğer taraftan Fiynt Murnkn·: 
ütün ır asım i.ınyasına ır. Celepler, bu seneki fazla fiyat ; be Komisyonu Ticaret Vekaletin- ~ 

karşı ayaklanmış olan bir milletin Neden sonra derinden. gelen 1 :> i.: ekliğine, • hayvanları Rumeli i den aldığı emir üzerine elkrlndc a 
11esİnİ du\•urınıya çalışan bu mat- bir homurtu ve ayak seslerı · · arnzısı yerine Anadolu yakasında ! yağ, pil'inç, fasulyıı bulunanlnr - ~ 
baa, hazan bir kutu mürekkep bu- - Kim o}·· 1 beslemiye mecbur kalmalarını da i dan bunların miktarı hnkkındn § 
lamadığımız için saatlerle işliye- - Gö.1.ünü seveyinı Halil ıığa.. sebep göstermektedirler. :ı:I beyannameler vermelerini iste-§ 
mez. bekler dururdu. aç şu kapıyı!.. Yiik arabnlari]e naklivat mlştir. Bu madclcleıiıı stoklarının i 

Meclis zabıt cerideleri kah bak- Kapı açılıyor ... Ve, uzatm1ya- l l l l · f bilinmesine lüzum görülmüştüı·. i 
1 

. . pa lll l unc 1 UMIU•ttttUUlllUtUUM•l ...... ttt~tllUMHUlltMIUHH .... 

kal kfığıtlannn, kah çizgili yazı yım, yumurta ar pışıyor. . · • .. .. . 

k
• • ti d b 1 d Bu da basit bir lıikavedir. Fa - Beledıyenın motorsuz naklıye Ankaradan şehri

mize bir sanayi 
heyeti geliyor 

agı arına a ası ır ı. j ı "f · ... d · · 
Pnra, o gunkü Ankarııda, ge - 1 kat Ankııranın ilk günlerinde ya- vasıta an tarı esıı.1~. )'U.z e yırmı 

k d 
··ıd· J "k" ç"ıft hıı,,lanını"' vu zam kabul elmesı uzerıne araba-

çer a ça egı 1• rım somun a ı ı .. .. . - I I kl d"I d'• 
H d b 1 1 k ·· 1 t · yeb"ılmek ı'rin üç ki .. inin ara na e ı en su ve ıger mad-

oş, para a o sayı ma şoy mur a yı .. "' d I f" 1 d ··k 1 • • 
ı d k d k k d 1 k 

· ~ · · ·· t ·} e er ıyat arı a yu se mıotır 
e ursun, yo enece a ar ne er çe tıgı~ı g~s ermez mı . ' B 1 d" , b h "k• . . 

k ttı Nihayet bır glin Ankarada bır e e ı; eye u ususla şı a~ et-
1 • ' 1 1 v . k'k 

Meb'uslar, zannederim, yüzer (lokanta) açıldı. c_r yapı mış~~r. azıy~t tet .'. e-
lim nylık alırlardı. Anıma, onu Büyük Millet Meclisinin - şim- ~ı~ecek ~e. lufumsu~ fıyat yukse-
da sarfedecc.k yer yoktu ki... diki Parti merkezinin - karşısın - ışıne m1anı k

0
• unka~.a ~~r .•. 

Hele bizim koğuşlarda yatan- daki Millet bahçesinde bir salaş Mu ıtc ·ır ·umurculer 
lar, nşçı ile kahveci ve çamaşırcı- ti~atro yapısı ~a~dı .. ~ah~enin ren 1 ~bhalle ar?lar:ndaki kömür ve 
dan başak para verecek yer bula- garenk perdeısı ındırılmış ve sa - oduncular, Fıyat Murl\kabe Ko -
maztardı. ton bir ıokanta h.!lline cetiritmişti. I mi~·onunun tesbit ettiği azami 

Aşçı ... Bu da ayrı bir dertti: Bütün büyükler, öğle yemekle- satış fiyatıııdan fa~laya mal sat-
Basık tavanlı, loş, yağ kokan bir- rini burada yerlerdi. Recep Beyit: maktudırlar. Beledıye bu hususta 
knç dükkiin... Eğri biiğrü, kirli şimdiki Berlin Büyük Elçimiz .sıkı kontroller yapmıva karar 

Yakında Ankaradan şehrimize 
bir sanayi heyeti gelecektir. Şeh
rimizde, sanayi hareketleri ü -
zerinde es~slı tetkikat yapacak o· 
lan bu heyet, sanayicilerle de te
maslarda bulunacak, dileklerini 
tesbit edecektir. 

Milli Sanayi Birliği Reisi, bu 
hususta Vali ve Belediye Rei:ti 
Doktor Llıtfi Kırdarla temaslnr
da bulunmu!jtur. 

················································ birkaç masa. Nuh nebiden kalma Husrev Bey, hep ayni masada o-ı vcrn~!ştir. • . .. 
beş on sandalye ve içyağile piş - tururlardı. Dun Beyoglunda Fıruzagada Adliyede_ı 
mı kızartmaları, kuru fasulyele- Ve zabıt ccridelerimizi gizli o- kömürcü Ömer Yılmaz, 6 kuruşa 
ri, pilavları teşhir eden üç beş larak İstanbula götüren kurycle- satması icap eden kömürü 7 ve 
te ere.,. Sonra yer yer sırları rİn bana bir lutfu mahsusu olarak elemeyi 8 kuru!la satarken ya -

Bir hırsız mahkum o1du 

d -tülmüş çinko tabaklar... arasıra getirdıkleri purolar, bura- kalanmış ve hakkında zabıt tutu- Sefer adında bir amele, Vi1 iı-
Boğazına düşkün olup da üşen da yemek sonlarının en hoş sürp- larak Müddeiumumiliğe verilmiş- yetin tamirinde çalıstığı sırada, 

miyeııler fırına giıveç verirler, ba- rizi olurdu. • . tir. müteahhit Nurinin paltosunu çal-
oında beklerler, pişince de orıı _ Malatya Mebusu Feyza hoca. Fiyat Murakabe Komisyonu mış, sntarken yaknlanmıştır. Bi -
cıkta, fırının bir köşesinde karın- cübbesinin ctd.lrrini savura. sa - yarın toplnnarak, haklarındaki 

1 

rinci Sulhceza mahkemesi Seferi 
)arını doyururlardı. vura masaları dolaşır, her ugra - tahkikat biten birçok muhtekir - 2,5 ay müddetle hapis cez 'lana 

dı;;ı grupu bir şen sözle neş' t!len- leri Müddeiumumiliğe verecektir. çarptırmıştır. 
Bazıları İse, İçyağına dayana • t • 

d ki 
· • k b b b 't" dirir, ortalığı kahknh larla çınla-rn.. ı arı ıçın e a a ve aşa ı ı- d 

bar eder olmuşlnrdı. Hele baş, en tır a·· '"k M"ll M r . ·ı b ll" 
muteber, makbul bir yemek ha-1 uy~ . 1 et ec ısı 1 e e ı-
1. J • l p· · k il · b 1 başlı akı kahvehnnt."den sonra 
ıne ge mış ı. JŞmış e enın u - • h 1 

d 
w l ·b t b" burası Ankaranın atın sayı ır 

ugu rn rng e . ona, ır gurur I l . d b' · h ı· · ı • L"" ı b ı top antı yer erm en ırı a 11\ı a -
vcrmış ve oy ece aranıp u un· 
maz bir Hint kunınşı mertebesınc mıştı. 

ulaşmıştı. 

Sümerbank Yerli Jl{allar Pazarlarında 

Ucuz ve tek elden satış 
te in ediliyor 

de g·d cek 
Cevdet Kerim lncedayı 
Uzunköprüye hareket etti 

adar liman v V il n, akşama 
po!:.ta - te graf · ~ er iı i te ki 

Şehrimizde bulunan Münakalat Şehrimizde bu Vekalete bağlı 
Vekili Cevdet Kerim İncedayı münakale işlerinin esasen munta
dün de tetkiklerine de'llam ederek arn olduğu bir kere daha anla -
öğlrye kadar Liman Reisli~inde şılmaklıı beraber. görülen bazı 
ıneşnul oi ınuştu r. Vekıl. Liman ~ sıkmtılı vazıyetin ev\ t lce vcrılen 
Reisi Refi!.ıen muhtelif işler üze- 1 knrarlar dahilinde ve <ıÜıatle ko
rinde i ahat almış. claıreleri dola- kiinden halline çalışılmaktadır. 
şarak memurların çalışma tarzını ı 1 · t h ·1 t hl" · J • 

k
.k · d" k "fi ~ımnnın a mı, a ıyc ış en 

tel ı etmış, baL1 ıre tı er ver- • d d D ı t L" ı· . • uu meyan a ır. ev e ıman ş-

mıştır. l l • U M""d"" ·· R f" , . . • etmesı mum u uru au ı 
Cevdet Kerım incedayı, ogle- M b h t 11.1·· k ı·t anyas, u usus a ıv una an 

den sonra lstanbul Posta-Telgraf V k ·1· C d t K · ı· d ' 
B 

· d"" 1 .. - .. d l l 1 e ·ı ı ev e erım nce ayı ya 
aşınu ur ugun e meşgu o muş, k f d l · h t · t' l ı . . ço ay ıı ı ıza a vermış n. ıa-

Poııtahaneyı gezmış, memurların · t 1 t' t"I · ı·· . . ~ uç en ma zeme ge ır ı mesıne u· 
mesaısıle meşgul olmuş, ban o- k ·l k b'" ·· t • t • - 1 . . M"" k ı- V zum a ma sızın utun csısa , 
gut er vcrmı.,tır. una a at e- b d k" t""l l d l k 
k·ı· p ~ 1 f • I . d •. ura a ı a o ye er e yapı ma 

ı ı, osta - te gra ış erın e gor- •=! t · d"I kt. 
d 

.. w.. • • •• d I sureu e emın e ı ece ır. 
ugu ıntızam ve suretten o ııyı 

memnun olmuştur. 

Bu geçidin iki sahili de cskideO 
lspanynya ait bulunuyordu. f • d 
kc:t bundan yetm~ sene eV'I .. 
Süı.·ey;ı kanalı açılıncıya kadar bU 
tün Akdcnizin, dq deni:tler ~e 
bütün dünya ile irtibatını tes: 
eden yegane kapı, Cebclütt•rt 
boğazı bulunduğundan, burasını.11 
ynlnız bir devletin elinde buluır 
rnu::ana, diğer bahri devletler raıt 
olmamışlardır. 

Evvela ispanyanın rılkibi por
tckiz, boğaz.ın Atlas OkyanUS1' 
cihetindeki ağzına bakim TancıııY' 
ele geçirerek boğaza qrtak ol • 
mu,tu. Portekiz küçüldükten ,oo• 
rn Frensı:r.lar, boğazı ele geÇİJ' • 
nıek istcmiılerdir. Daha sonra~ 
gilizler, Tancanın kal'fuındP" 
(Kadis) i almak istemişlerdir. 

Cevdet Kerim lncedayı dün 
aıkşam Uzunköpriiye hareket et
mi,tir. Tren hath, trenlerde tah
mil, tahliye işleri ve kontrollerle 
meşgul olacak, tetkik!crini akşa
ma kadar ikmal ederek yarın sa
bah şehrimize dönecektir. 

Buna muvaffak olanıayınc' 
Tancayı, büyük bir devletin elitt• 
de kalmaması için Fas Sultaob: 
iında bıraktınn11lar ve kendil~ 
dr. boğazın Akdeniz cihctind_. 
medhalinin ,imaline bikim Ce~ 
lüttarık kayalık bumunu zapt ~ 
tahkim etmiılerdir. 

lngiltere, Mısınn kendisind• 
Münakalat Vekili İzmire kalmasına mukabil, Fas devleti •• 

gidecek razisini Fransaya bıraktığı zarn•fl• 

lstanbul ithal ve ihraç merkezi 
haline gelmek suretile bir kat da
ha ehemmiyet kesbetmiştir. Mü
nakalat Vekili, bu bakımdan ıs -
laha muhtaç işleri süratle ıslah 
etmek kararındadır. 

İstanbuldaki tetkiklerin 
neticesi 

Münakalat Vekili, şehrimizde
ki tetkiklerini bitirmiştir. Vekil. 
Münakalat Vekaletine bnğlı şt"h
rimizdeki bütün daireleri gezmiş 
bulunuyor. Bu tetkiklerden gaye, 
hem tanıo;ma ve hem ele birçok 
bakımlardan merkezi vaziyette 
olması iıihairle şehrimizde bu 
Vekfılele bağlı münakale işlerini 
tanzim etmektir. Cevdet Krrım 
İııcrd vı. bu bakımdan esaslı di

lzmir, 21 (Hususi) _ Müna- Tancayı beynelmilel bir mıntak; 
kaliı.t Vekili Cevdet Kerim İnce- haline getirmiıti. Burası an~~ 
fayı, lstanbuldaki tetkiklerini bi- beş kilometre murabbaı gibi ~ 
•irdikten sonra Trakyaya gidecek, dar sathı bulunan Cebelüttarık!•· 
o radan da tekrar lstanbula dön- ki İngilizlerin de barınmastnll bjj• 

dükten sonra bu hafta şehrim:z1: met ediyordu. . 
hareket edecektir. İspanya, timdiki harpte e_5~ 

Yeni Münakalat Vekili, İzmir- siyasi emellerini tahakkuk ettı~. 
d V k ·ı b 

1 
d meyi tasmim etmiştir. Asıl rn•1 c e a etr ağ~ı airclerde tet- sadı, Cebelüttarık mevkiini e 

1 

kik!nde bulunacak, birkaç gün geçirmektir. Fakat buras.ı, do.r';. 
burana kald.ktan sonra ağlcbihti- Ilı" . . dıın doğruya lngilterenın ınu 
ınal tetkık seyahatıne devam ede- ld - d i d .. h 1•Jk tt' k . o UF.Un an, spanya .. a e 
c-e lır • şcbbüsündc bu devletle hıırb • ==============l ""'"'1-----··-

1111111111

""] girmek istemediğinden ev"'el' ! h ı ! ı Tancaya el atmayı tasarltıın~tıl'· 

li ro e e 1 Fakat Tanca mıntakasının ~eb~ 

rektifler vermiştir. 

a o u 
er·ıec 

mallar 

i lüttarık mevkii kadar lngıltdit 

1

- ı' için ehemmiyetli olduğunu tak ..• 

t 
eden ispanya, yapacağı tcşeb~ 

s: te yalnız kalmamaJ.ı. üzere ınih\"., 1 devletleri ve bahusus Alnıııtı). 
1 E ile daha evvel bir anlaıma y•P 
i Avukatlar badema i mıya lüzum görmü~tür. 

1
-Adliye koridorlarında ~ Şimdiki isp~nya Hariciye ~~ . . 1 zın Suner, Berlın ve Romaya) 

ıç.tlma etmemıye 
1 
tığı ziyaretler ve Führer ile c-ır 

-·--
1
1 karar verdiler E dillo arasında Pirenede yaıP~ 

Mah alı İ ticaret oda•ı ~ İstanbul Barosu umumi heyeti! , mülakat netice.si. olarak anlaı•·· 
veya Be~ediye mala ! geçen hafta içtima ederek yeni 11 meydana gel1n14tır. _.. 

fiyat ko~duktan sonra ! reisleri lrfokki Hikmet Gelenbeği ! lspany~ Tanca mmtakasırıı. el 

Kellesini, bir gün evvelden ıs
marlayıp peyliyenler çoktu. 

Ve bu arada, hatta içyağlı ye
meklere, hatta peynir ekmeğe ta
zı oldukları halde aç kalanlar da 

Fukat bir gün. birdenbire, bu 
lokanta salonu boşalıvermişti. 

Ramazan gelmişti. 
Allah selamet versin - şimdi 

meb'us - Vali Yahya Galip cale
nen nakz.ı sıyam edenlerin> ya -
kasına yapışacağını ilan etmiş, fı
rınlara, aşçılara, kahvelere sıkı 
sıkı şiddetli emirler verdirmişti. 

J İ seçmi~ ve i<larc meclisi azaları! 1 keri İşgal altına alarak tedr1'et· 
sabş~ çıkarılacak l nrmnnda rey, fazla naınzcde da- i i,e baılamıştır. İspanyol ku\'"' , 

Tüccarın elinde (i günlü mensucatın tesbitine boşlandı . .. . . ı ı fttl~ığınd~n ~alo.!aj yapılmas~ için f leri iyice yerleştikten aonr• nııfl 
U k ld 

. . . db. 
1 

l s·· b l j Fıyat Murakabe Komısyonu ıh-
1 

ırtıma dunku 1,rune tehir edılmiş- = takadaki beynclmiJeJ idare ve P°.'. 
cuz ve te e en satış temını ıçın te ır er a an umer an::, , tikara karsı tedbirler almakta de- tl. ! . . . . · · · c:.iıfıdı 

pamuklulardan sonra yünlü mensucat için de hazırlıklarını ta- ı · . . 1 lıs lC4killltı ılga edılm&Jtır. '' ·ı-

az değildi. 
Bir gece, Hamdullah Suphi ile, 

Bursaya gidecek olan Türkocağı 
arkadaşlarından iki genci teşyi et
tikten sonra, istasyondan şehre 
dönmüştük. Saat onu geçiyordu. 
Açlıktıın gözlerimiz kararıyordu. 

Bütün dükkanlar kapanmıştı. 
Bir lokma yiyecek bulmak müm
kün değildi. Fakat aç karnına 

(Devamı var) 

Bir kadın 
yanarak öldü 

yatsak, uyuyamıyacağımızı da an- Osküdnrda Tunuslu Mehmetpa-
lamıştık. şa sokağında 9 numaralı evde o-

Ne yapsak, nereden bir dilim turan 70 yaşında Tnhirenin etek· 
ekmek, peynir bulabilsek diye leri mangala girerek tutuşmuş ve 
di.ışüne düşüne dolaşırken, o za- yanmaya başlamıştır. Kadının fer
man Ankaradn, he.le bu gibi iş- yadına evvela koşan 18 yaşında 
lerde halliili müşkülat sayılan torunu ismet de onu söndürmiye 
meşhur Konsolos Fnhrettin Hay-1 çalışırken bu sefer kendi elbise -
riye tesadüf ettik. '!eri tutuşmuştur. Bu esnada gelen 

O dev gibi heybetli cüss,esile komşular, ikisini de ısöndürmüş
öniimüze düştü: O fırın senin, bu lerdir. ihtiyar kadının yaraları 
fınn benim ••• Nihayet bağıra ça- çok ağır olduğu için derhal ölmüş 
ğıra güç bela bir fırının kapısını tür. 1 8yıuıındaki l 0 metin de ya -
açtırarak yarım okka bayat ek - raları ehemmiyetlidir. Çocuk, 
mek alabildi. 

1 
Haydarpaşa hastnhanesine knldı-

Biz kuru ekmeğe de çoktan rılmıştır. 

Kapı açılınca vaziyetimi birnz göı·ebıldim. Bir sedye üstünde arka 
üstü yatıyordum. Kamyonda benden bnŞka yıı.rnlı yoktu -.·e bir nefer a· 
ıağı nUadı. Sedyenin kollnnnı omuzladı. cAman sar mayın!> demek is
tiyoıdum, fakat sesim )·ine çıkmadı. İnildcmbe devam ediyordum. 

Bahçedeki ilk barakaya doğru r:etirilııken buraı;ının kulak çınlatıcı 
ıı;cıısizliğinc dikkat ctUm. Oh... Bu sükun, sancımın dinrıesi kndaı· ra
hatlık veren bir nimetti. Dosdo~'TU 11ansıman odasının kapısına götürill
dum. Koridorda bir ı:ok sedyeler daha vardı. Kesik çıı;lıklnr yükseli -
yordu. Neferim kapıdaki ncfeıle munnkaşa ederek pansıman odasına 
girdi: 

- Aceledir bu 1 diye bağırıyordu. 
Kapı arahğmda Doktor Sali'ıhattin göründü ve Abmedc öfke içinde 

bağırdı: 
- Bunların hepsi acele, oğlum ... Sen bırak git •. . 
- Efendim, kumandanın emri var ... Bu Lizlm bey ... Zabit bey ..• 

:Aceledir •.. Gan tüketiyor. 
- Hepsi kan kaybediyor... Hangi birine yetişelim .•• 
Ah!.. Doktor Saliıhattinln beni görmesi için bir kaç defa bağırdım, 

fakat başını benim turnfıma iki kere çevirdiği halde beni göremedi. 
Ahmet ısrar ediyordu: 
- Efendl çoh gan gediyj •.. 
Doktor Salllhattiıı o zaman uyandı, sedyemc doğru geldi. ÜstümdekJ 

tirtüyü kaldınnca beni ttınıdı ve sıç rıyarak b:ığırdı: 
- Aman! Siz' mhıinlzT Turgut Bey! .. 
Hemen ıedyenin bir kolundan kendi i tuttu, Ahmctle beraber 
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1 
• ı vam etmektedır. Komısyon Ana- 1 Avukatlar dün öğleden sonl"B _ de ispanya Tanca mmtakaAJ'I 

1 

marn amış ır. er ı a ar pazar arı teşıu a ı vı ayete tnt(Slm e- · d l · d ·ı k il · · .· · · i ' · -

d·ıd·•· d h t"" I t•b· ld • .
1
• k" l d 1 o uya gon erı ece ma ar ıçın llne adlıyede tıcnret mahkemele-= hak ederek burasının( ı ... anyarı ı ıgın en er uccnr mıı ı a ı o ugu vı ayette ı pazar ar an te- d b k l - · B 1 · · ö ü d k1 k ·d ı t 1 :ı ....- ·-"""' 

k 
. A . d e az1 ·arar ar vermıştır u rının n n e on orı n oıı an- İ ••t • bir ar 1 olduğu-· 

darik edece tır. ynı zaman a mutavassıtlar da ortadan kaldırıl- - 1 d l k A d 1 · - 1;. rnıı ve yapılan intlbnbat sonun- ı mu emınım P ças 
k 

d cum e en o ara na o uya gon- ıı: ilan ebnİftir 
ma ta ır. . • derilecek her mala fatura çıkarıl- § da idare ıu~clisi U.zalıklarınn 128 1 • . . jttİ' 

Pamuklu mensucat stoklarının tesbıtınden sonra Sümerbank k 1 I A ,: reyle Samı Sırmnlı, 108 reyle ı tspanyanm bu kadar ıler1 g ... 
.. 

1
. d k' .. 

1
.. . · • ınaın arar aştın n1ıştır. ynca = .... uf K A t 1 91 1 İ R :;.:.. i ·ı •--d • nd•"" tuccarın e ın e ı yun u mensucatı da tesbıte başlamıştır Umumi l .. d .1 d I F : ı us enan n e, rey(' s- i ~ ... e ngı tere razı ouuo ıgı 11 

satışların bu suretle tanzimi her bakımdan faydalı '0ıa~ktır mMa gkonb erKı me. en evveh b ·ıdyat ~ mail Akkan, 9l reyle Hüseyin ı Tancadaki General Kon5°~;, 
• ura a e omısyonu a er ar : Avni Kiper 85 reyle de Itnmdl t ·ı ·ıı _ı.. p t-•to ~tP~ 

................................................................................................ edilecektir. i !pckoğlu ~eçilmişlcrdlr. İhliyut i ::s~a:~;i~d:dabi r:ıcktli siY_,f 
Sinema locasında adaba Çavdar ekmeği yapılat'ak Sevkedilecek mal fatura11ile : azalıklara da 140 ı·eylc Sıtkt Ko-. bb"' 1 d buJ' t r ". 

ınugayl. r hareket Sıhhat Müdürliig· ii dün Beledi- 1 ~ ral, 93 reyle Şeref Adornni in ti- j teşe us er. e unmuf u ·ı· .. ı • 
birlikte ı:vve a gideceoği yerdeki ~ hap olunmuştur. i panyanın, ilhak kıt.rannı ger ~ • 

H R t dl da 'k' k" yeye müracaat ed•rek bazı hasta- • d k J3 1 d" : ; •• "' j ")t d h• LAff asan ve eoa n n ı ı ı- ~ tıcaret o asına, yo sa e e ıyeve ! Buııdıın sonra idnre heyeti ra- - ması guçlur. ngı. ere a ı ".~"~ 
şi, dün Bakırköyünde, Münevver ların yediği çavdar ekmeğinin teslim edilecektir. Ticaret odası ! porllc bütçe hakkında bir çok a- İ zın d~ meth3lini, siyasi düşün'~· 
adında bir genç kızla tanışmış ve t~k~~r piy.as~ya çıkmıısının temi- veya Belrdiye bu mala faturasına ~ vukat söz alarak konuşmuş ve 1 leri fÜpheli olan lspanyayaı b'!'~,. 
İstaııbula gelerek Şehzadeb_aşın - nını ıstemıştır. ı göre fıyal tesbit edecek ve ondan ! raporla bütçe aynen kabul edll - 1 malı istemc:ı:. Binaenaleyh ik.1 ıe 
daki Milli sinemada bir loca tut- Belediye, Ofise müracaat ede- sonra satışına müsaade edilecek· ~ nıiştir. i raf arasında büyük bir mücade • 
muşlardır. rek. çavdar ekmeği imal edenle- 1 tir. ~ A~k tt.nrın sözlerini umumiyet! bıı.tlıyor. Bunu anlatı.nıı.k için I~. 

Ancak, bitişik locada oturan - re çavC'ar verilmesini talep etmiş-! § le elıı.n bır adl~ye sarayt y~pılnma s panyanm Devlet !$efı Frank.o, •• 
lar, gençlerin ÖpÜştiiklcrinİ gö - tir. ı - E m::ısı, bnro kın esaslı bı~ ~ina 1 anyol millt'tİni. çok ağır ,,.ıı 
rünce işi sinema sahibine haber Bil' ev yandı ..• ~ hulunm.ı ı ve artık baro ıçtıma- - p 1 1 k 1 ha bulııı"' 

ı Tramvaydan atlayan 64 kışı ~ Jnı ın n bö,7le adliye koridorlnrın- E yet ere 8
"'

1 anmaya zır ; 
vermiş er ve loca birdenbire açı· Arnavutköyü, Sekbanlar ısoka- cezalandınldı ~ da yapılacağı yerde, geniş bir sn-ı m!y~ son beyanahnda davet 
larak cürmümeşhut halinde yaka- ğında 7 numaralı evin sahibi 69 :_: lrmda yapılması teşkil etmi.şUr. mıştır. • ..! 

!anmışlardır. yaşında Yorgo, dün sabah, evin- Dün 6 ncı şube memurları, ıse- TOGft. 1 

Hasan, Re•at ve Mu""nevver, u- d l b 1 M • h l" d b 1 i Avukatlar hunrlnn sonrııkı top- ı Muharrem Feyu ...... - /-,. e ası ı u unan c eryem ana> yır a ın e u unan trnmvay ara- i lantıların!. ya Hnlkevi salonların- ~ 
mumi yerde adaba mugayir ha - kandilini temizlerken devrilmiş - balarından atlıyan 64 kişiyi yaka- '"--- ıia ··eyn U11ive-itc konferans sn- ,,,,,,. • 1 o ttt111111111111n1nuıntu1111nn111nu11un111 ! 
rekette bulunmak suçundan Ad- tir. Bu uretle yangın çıkmış ve lamışlardır. Ayrıca, 19 şoför muh ~ !onunda yapacaklardır. 9 i V · 1 • Ş h' '1 
liyeye Verilmişlerdir, eV kamilen yanmıştır, telif SUÇiardan Cezalandırılmıştır. llllUHlftllllllllllllUIUUllllllJlllllllllllllllMIMIHtlllllllttH f ecıze arın er 1 ! 
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Biigi'ik milli roman: 37 

BE Dl 
labalıktı. Vuzuhla hiçbir şey göremiyor, infltiler, madeni sesler duyu
yordum. Doktol' Salilhattın sertabibe seslendi. Beni hemen masanın fis
tüne yatırdılar. Sarsıntının çoğnlttığı sancının şiddetinden tekrar bayıl
mışttm. Arasıra kendime geldikçe teşhis edemediğim bir kalabalık, acnip 
karultıltır görüyor, kulnklarımda derin bir uğultudan başka hiçbir şey 
duymuyordum. lluzan kulağıma kendi sesime benzlycn çıglıklnr gcllyor· 
du. Bngıran ben miydim, başknsı mı? Bunu temyiz etmiyc vakit bu'mnn
dan tekrar kendimden geı,;iym·dum. 

Nihayet bir yatakta gözlerimi nçtım. İlkönee hiçbir acı duymuyor
dum. Fakat varlık duygumdan başka hiçbir hassasiyetim k:ılmnmış gibi 
fdı. Ölüden farkım pek ıızdı. Etrafımda bir iki insan karaltısı gorüyor, 
hiçbirini tanıyamıyordum. Erkek mi, kadın mı, ihtiyar mı, çocuk mu; an
lıyomıyordum. Gundüz mil, gece mi; farkında değildim. Nerede ve nasıl 
yaralandığımı hiç hntırlnmıyordum. 

Uznklordnn, çok uzaklnıdnn bir ses geliyordu: 
- Turgut Bey ... Ben .. Snlihattin ... Başınızın ucundnyım ... Kork-

Snlahattin... Böyle bir ismi hn yal meyal hatırlıyordum. Saliihat -
Un ... E\ct; bir anda bu isim ve bu sl's bana çok yakın ve munis gell
yor, bil' anda hıçhir mana lfnde etmiyordu. 

Bacağımı nçtıklo rını h!ıısedlyor<luın. Bir iğne soktuklarını duydum 
ve hafıf sallandım. Omuzum yine acımadı. Fakat rnhnt değildim. Nerem
de old..ıgunu hiç nnlıyumaı.lığım müthiş bir sıkıntım vnrdı. 1nllyordum. 

Sonradnn öğrendim ki ı;ok kan kaybettiğim için kalb zayıflnmış. O 
sırada ölüm tehlikesi geçiriyormuşu nı. Kalbim iki defa durmuş. ?ılütcıı.d
dlt enjeksiyonlar yapmışlar, ki ben bunun ~alnız birini hatırlıyordum. 

Nihayet kendime biraz gelmişim. Yatağın kenarındn oturan doktor 
Sali'ıhattini tanıyabildim. Fakat kon ı.ı şacak halde değildim. Aj;rzımı açar
sam son nl'fcsim ilk kdimcyle beraber çıknıak sanıyordum. İçimde kor
ku, merak, hayret, nrzu, nefret gibi hiçbir his yoktu. Bomboştum. Fa -
kat yavaş yavaş doluyordum. İlk doğan arzum su gibi bir şey içmekti. 
Fakat su değildi bu. !~imdeki derin boşluğu dolduracak bir kuvvet isti
yordum. Kaşlanmı kııldırdım ve dudnklıı.rırnı oynattım. Bu bir muvaf
fakıyetli. Biraz evvel bu kadarcık im· harekete de muktedir değlld!m. 

Doktor Salahattin anlndı -.·e buna bir kaşık llfıç içirdller. Kordiyaldl 
galiba. Yahut bu aileden bir şey. Küçük bir ferahlık duydum. Sonra yine 
kendimi kaybetmiştim. Dnyılıyoı· muydum, uyuyor muydum; bilmiyorum. 
O sıra<ln ölseydim pek hnbersiıl ve hafif bir ölilm olacakmış. 

Gece bir kaç defa uyandım. Yanımda kimseler yoktu. Buhranlar ge
ı;irdinı. Yine dalmışım. Subahle}•İrı cı·kmden uyandım. BaŞ1mda bir Hi
lôlınhmer hemşire ·i vardı. Nabzının bakıyordu: 

Borç, irı.anı köle halİt1e 
getirir. WELLİNGTON 

Hcrk.eıı ııyat'lnı yorganınn ~~ 
uzatmasını bilmelidir. Fakat ıı· 
uyak uzatma ilmi o kadar ıı&Jl 
tir ki herkes tatbik edemez. a~ 
sabını bilmek, ihtiyaçlar önı.ıtı • 
iradenin ııehy kudretini ıcullıı~. 
bilmek dernektir. Bu kudrete ddi 
bip olan insnn da, ynlnn: ı:n11 ~..ıı 
ihtiyaçlar miivacehesinde dCS"~ 
bütfin bayat mücadcle;ıinde atıl 
kavim olur. ıJf 

Napoleon'u alt eden mcŞlı il' 
İngiliz Generali, başknsının ~rıe 
netl altına glrerek aciz mcvk11 f 
düşen insanı gözönfine. alır~; 
Kimseye hiçbir suret ve bahtı 
ile minnet edllmemelidir. ı-

Tecrtibeslni nefsimizde yaP111
11• 

şızdır. Alacaklnnıza kartı bo)'~ı.ı: 
muz dalma lğrldir. Fakat " 
durmak esastır, durabilın~ ~ 
fazilet... ~ 



Hafızasızlık mı, 
nıüsamahakarlık mı? 

18 mart, 19 Mayıs, 23 nisan, 
30 aiustos, 9 eylul, 6 teniniev -
\'el .. 24 temmu'Z. ve buna benzer 
lafer ve muvaf-fal.ıyet tarihlerinin 
di2ileri tarihimizi süsler. 

Biz bir istiklal harbi yaptık. 
l' •rihte emsali bulunmıyan bu 
lc.lkanma, Türk milletine o kadar 
°biiyük kabramanhkların net'esini 
'-tl*dl ki, bati<• milletlerin, üse
tİnde cürültü yapacakları muvaf
f.&ı:ıyetler. ıözlerimizde parılb u-
1anclarmaz oldu. Ba:aa sakin ı:eçen 
ta.y.....ı.rama.dal.i ..-.isliği ben 
~. atfediyorum. Türk inkılibı, 
~İzi o kadar çok sevindirdi ki, 
IÇİrnize hazzın uumaımdan mü -
tevellit bir durgunluk çöktü. 

Salnryada dövü.ten. Anadolu 
)aylalannda bir cihanı husumeti 
)enen, Çanakkalede bir savlet 
dünyasını durduran, Loıan.da ta
rihin kaydetmediii siyasi muvaf
faluretlerle tarihini süsliyen bir 
ltıilletin kendisile iftihar etmiye, 
lcahramanhiile gurur duymaya 
-.ıu vardır. Bu iftiharın ve gu
l'ılrun asıl kökü, milletin keyfİye
lİndeki asalet ve zenginliktedir. 

·~· 
~ihte inişler ve yokuşlar 

• Tarih yalnız zirveleri deiil, 
~leri de kaycMckr. Yükaelitler 
~h prurları kırbaçlar. İnifler, 
taıillete ibret dersi verir. Beyaz 
~lrnasaydı, siyahın ne olduiunu 
QİJenae.iik, ın.itekim İnİfin ne ol
~"iuau a.ilmezsek, çıkıfın kıyme
tir.i takdir edemeyiz. 

lf•• 
~tırınuza ıelen bir tablo 

Şirndi hakiki bir tabloyu nazar
~ızda canlandırmıya te,ebbüs 
~eceiim: Vabdettinin riyasetin
" e. sarayda büyük bir İçtima ıak-
tdiliyor, bu içtimada bütün He

)"i Vükela ile bixlen olmıyan 
~ların da kanfhğı iyan iua -
.._. "at. Mevzu fU: 

1() zamanki dü~manlarımızın 
~lif ettikleri Sevr muahedesini 
~ edelim mi, eluıiyelim mi? .. 
J Zeynelabidin ve Hadi Paşa 

~.lbak üzere -iyan az5y1 kiramı 
~alıyorlar .. aman diyorlar, tek
.._1~dilen sulh şartlarmı kabul e
~· aksi takdirde hükümdar -
t.... lrıakamı, İstanbul, tehlikeye gİ 
~k ve saltanat aarsılacak ... 
~.ainde bil- tek caye var: Vah
-....-in iskemlesini .-ğlamak ... 
~ere bitiyor. Padicah, 
~yi reye vazediyor, sulh 
lı.t na kabul edenlf'..r ayaia 
t:.~ ~ıın l Bir askeri kumandaya 
Stirniıler gibi, bütün oradaki 
~ erem zevat ay.;a fırlıyor. 
ı_ ~ız içlerinde bir tane namus
ııl.. '«lam, topçu Rıza Pafa, yerin
~ lcıpırdamıyor. 

*** 
~ günleri ha-

~nıaz olduk 

.. Aradan hayli zaman geçti. O 
~leri artık hiç hatırlamaz ol -
~~· O kadar ki, o gün milletin 
t._ '-' beratını imzalayanlardan 
it l'ılarına bilahare büyük kıymet
.,_.,. hile tevcih ettik. Senelerce a
h.~ızda, içimiz.de ell~ri öpülen 
-.._nlar olarak dolaıtılar. 

••• 
~ hafl:asız.lık çok Jena 

t O kara cünleri, ruhlarını o ka
~~~nlerin reıısine boyıyan kim
> rı unuttuk mu? Memlekete 
~alan fenalıkları unutmıya hak
'-ıa ·~. ~r. Mü~mahakarlık. 
' Rosterclik? Bu müsamahanın, 
-.\~tin ahiüı üzerinde ne 
L..o -ı lcötü tesirler yapabileceğini 
~ ~i düfinmeclik? 
''1iııi hahzasahk çok (eaa, mi
,~ müaammkirlak ondan 

İyi deiil... 

~ ... 
~ntler ve uzak 

~ 
t..,~ tek misali ve yukandaki aa· 
'Si lrı funun için yazıyorum: Kö
._, ~e karanlık günlerimizi, zayıf 
ıııı.....~ostauz kaldığımız zamanları 
~~nhm-__ Altahan bir daha 
~~ temenni ettiiimiz 
>.-"'itler için ıw..im n siiriiltü 
~ imam ~ok._ Fakat ara

~-~-· tazeler ve inhitat 
~,....i arla>'• döker.ek, ÇJ-

~. yiilgeJİtimİIİn Ja,meti-
~ iri takdir ederis. 

'·· c. B. .......................................... 
............._ Tantri Wr 

~ ...... (S)K.,...mr 

~ Şoriılli r~,. ;;· 
~ ............ lMKr.l'Mıtr. 
~ -......... 760 > 1418 > 
- ............ 411 • ->

............ .... • flllld:mr. 

Hava denemesi 
gelecek ay olacak 

Yeni alarm düdükleri 
·kazalar.a taksim ediliyor 

Vila}·et, Seferberlik Müdürlüğü bü Müdürlük de?e!11e ~ra&.ında sıiı -1 
yük hava denemesi hazıdıkluı ına de nakların yerlerını bellı etmek u:ı:cre 
v el <'kt !fi. • (." t 1 :rn sokaklara fosforla yaz.ılnıış levhalar 

am ~ __ c_ ıı. "~ ın aman' a- asınayı düşünmektedir. :Hil)ıük d~ne-
larm ılüd~gu bugunlerde kazalara j me önümüzdeki ayın ortasına doğru 
tak~lm cdılecektlr. yapılacaktır. ................................................................................................ 

Benzin tahdidatı 
kararının tadiline 
ihtimal verililjor 

Bltüı taksilerin ve hısusi ııoıobilleriı 
seyıü sel eriıe ı üsaade edilecek mi? 

Benzin r.arfiyatını tabdit için lalaşmıı ve hususi arabaların ben
t.aksi olomobiJlerinin tek ve çift zinini bunlar ıarfa başlam1Jlardır. 
numaralarına aöre birer gün mü- f p k b" t E • • d . e az ır asarru ıçın e e -
navebe ıle çalııtırılmalarından te- l d 1 ~ ·· ·· d 
min edilen tasarruf pek ciiz"idir. !8.ıen ma zeme ar ıgı yu~un ~n 

B k ·ı . b h t v·ı· tramvay arabalarının eksılmeaıle 
aşve ·• eıın, ıı u~s a ı a- • .. .. 

• t tk .k tt•W• .. meydana gelen seyrusefer muş -
yetın raporunu e ı c ıgı soy- .. 1• 1 k 
1 '- d' Al k k h : ku atının fazla aıımasına arşı ted 
t:nmeıde ır. ınaca arar u - · b' al k 

d h .. b" . l ır ınaca tır. susun a enuz ır emır ge me -
miştir. Koordinasyon Ht:yetinin, ben-

Diğer taraftan, yalnız taksi o- zin tahdidatı kararını tadil eden 
tomobillerinin deKil, hususilerin bir kararname hazırladığı söylen
de eskisi gibi işlemesine müsaade mektedir. Bfr habere göre de o -
edileceği söylenmektedir. Çünkü tomobillerin sarfiyatını tesbit e -
hususi araba sahipleri, arabaları decek bir liste dahilinde muayyen 
işlemeyince tramvaya rağbet gös-1 miktarda benzin verilmesi ve bu 
termemişler ve bu sefer de taksi I suretle normal sarfiyattan fazlası
otomobillerine binmiye baıılamı'- ı nın harcanmasına mani olunma
lardır. Bu suretle taksilerin işi faz- sı düşünülmektedir • 

• 

~:3 

DÜŞÜNCELER - TAHLİLLER 
... . 

ASKERi VAZIYET 
- . ~ - ... ~ ~' . 

Mısırda lngiliz 
taarruzu nasıl 
muvaffak oldu? Namık Kemal'in 

muhtelif simaları 
(Birinci aahifeden devam) 

1
. burndaki italyan mevzilerine ateş 
, etmek surctıle kara kuT\letlerine 
yardım etmi~lerdir. Ortada ha -
reket eden lngiliz kolu yine 9 bi
rincikitnun .fecirle beraber Sidi 
Barrani mevziinin merkez ve sai 
cenahına taarruz etgıitlcıdir. 

-1-
Onu ilkön~e Herııekli Aı·if Hikme

tin evinde, Abdüliıiz devrinin henilz 
miifevveş, fakat eski Osmanlı efen
diliğini tamami.le b11'akma1111, bir 
zevk ve hayat telakkisinin )"ctiştlr -
diği genç bir şair olaı·ak, tasavvufi 
llıgııti o kndar mfıkemıııel surl'tte 
kullanan derin manalı \'C asil je tll 
gazdleı·ini etrafındakilere okurken 
görüyorum. Çoğu kemal yaşına gel
mi., müesses bir şöhı·ct. sahilıi olan 
etrııfındakiler dlkkatlel'iııi gıurlden 
:ı:irade onun sıcak .bir miiyi gibi içlc
rine kadar akan gür sesine topla -
mışlar, dinliyol'lar; vakıa hiçbiıi bu 
scsln bir gün kütle camiasını ayak· 
]andıracağını, ona yeni bir hayatın 
yolunu açacak feyizli ve mesut keli
meleri öğreteceğini dü$Ünmüyorlaı·. 

Bununla beraber, kaşlarına doğru 
mail bir ışık çizgisi yapan güz.lcrin
clekl acalp manadan, haşin maden 
panltılarından, onlarda çok başka 
türlü bir istikbalin ve başka ti.rlu 
bir taliin akisleıini görerek tiı kü
yorlar. 

-2-

Ahmet Hamdi TANPINAR Cenupta hareket".eden motörlü 
ve 1 2 tonluk aiır .taDklan 

olduğu halde saçlarının hemen res -ı - 5 - zırhlı otomobilleri aa'Yi ,.ırhh l:ı-
minin bize ~akladığı o daf,"lmk kı~· Onu mutasarrıflıkla önırünün son giliz fırkalan ise 9 birinoikinua 
rı~arı, keA,ılmiş top . sııkalı, gen.ş senclerini geçirdiği attaıardan hh-in- fecirle beraber .Sidi Barrani mcv• 
:1111~~ h Pa~ıste kahvelerındcn birinde, rle, bu ömrün muhaael:li>..sinl yaparken ı ziin:n cenup cenahı germndeki 1-
b~s 

1 are ke d ve maeerayk~ suskam1 ıı 1 gôrü)·or:um. Etrafında korkııne bir J talyan ittinat nokta .. nı sarıp ba .. 
ır avuç ar a a,ına yarın ı nıa a C· · ilk , ı ı k . Abd-ıh l · · i · · · ı .· · 1 k - ııcs ıı ve ~a nı:ı: 1 var• u •- kın atc,,ınc alınıtlar ve bır gcne-

8 ~ıın esas çızgı e~ını an atı!: en. go· midin vehmi her ~e}·i susturmuş. . " . . 
ruyorunı. Onu dınlerkcn gozlerınde 1• d. 1 d •1 f .·z.ıı . tlkb 1 ral ıle altı hıne yakın esır ele ae-

. b' h . . _. \.Cn ıs n c çızı en e~ı ıs a yo- · . I c1· B d k' · I I yenı ır avatın ve ıstıkbalın muJ - 1 d k 1 b"' - 1,- •1 <;ırmı~ er ır. ura a ı ita yan .. 
desi cnnlan~n etrafındakiler geni~ lutmıbn yhnn~ın a d·~ 1111 utun 1~!".kın~ - rın ba~iyesi ..imale Sidi Barrani 

) d k" k kl 1 d c u aşın ve uşma:ı sess ~ı 1 - r • 
a ııın a ı ırışı arın a tın a dola -ı . d • .. d k'I h 1 • • mevkime doğru kac;.mıılardır 
şan düşüncenin ne olduğunu fark çın e, onune se çe ı en am esını 8 . 
b·ı t · 1 B i k' dudaklarını kısmış, sabırsırlıkln ke- u mııvaffakıyetten eonra zırh-

ı e e mıyor ar. u er:ıgat ar ve l l . 1 ·• ı· · L k I d _L 
lt·ı 1· lt .... 1 d i d" b' m rwor. ı ve motor u nr a ar urmıyar'"' er ı m ş a ın ruıı u a anıı er l ır · El H" E .. · 

hayattan, şahsi bir ihtiras vcyn ~ - Fakat bu s~ssizlik ne kadar kor- ıh~a, l .~amya. uzerlerınd~n 
meldrn, herhangi bir arzuda o ka<.lor 

1 

kııııç ve dcıfo ... Etrafta herkes onu Akdenız sahılındekı Bukl>uk la -
uzak kabul etmişler ki, nerıfoy~c keıı dlnlıyoı·, onun içinde sararıyor, onun manıııa .kadar ilerlemiıler ve bu 
dine_ malıs.us _ferdi bir hayatı bile j dilin~ . ~oııu$uyor ve b~ sessialiğin suretle. ~aha 9 biri.ncikanun ak -
oldu~urı:•. '!l~ıır ~decekler ve_?• bu- k~ısmı yutmakta olduıcunu his~ - ;amı Sıdı Barranı cıv11nndaki hal 
nu bıldlgı ıçın bır hayatın degıl, sa-ı dıyoı-. Mucııclele meyJanlannın kuk- yanların arkasını ~virip rical 
de bir düşüncenin adann olmanın remlş aralan sesli kahramanı, f;mdi h tt ı..:..mı"len k--=..le d' . B le 

b I. l .. 1 1 d ' d' . lı 1-'"k .. d lr •• _, a ını ·~ ._ ... r ır' u aza mı, stanbu guneş a tın a ge- KC:n ıııı u sess ~ı ıçın e, aı=ıne b k k b k t ..ı_L! 
çirmek ıstediği şu sabah saatinde kapatılmış bir kartal gibi mahpus . u aaa •91nı .• ıp oraa.ıu 
omrünüıı bir nıukifıılt gibi telakki bulu}·or, ve işin en korkuncu bunun ttalyan lwvvetle::-ıle mul.aftı:beye 
etmiye rıız.ı oluyor ve (Ali Paşa .. .ı ebediyete kndar Pöyle devaın edece- bqlamışlardır. 
dıyc sozune devam edjyor. ğinl, bu sessizJik !çir.de cbedi~tc ka- 1 O ve 1 1 birinciltinua; Ah ve 

-4-
dar böyle hnrekctsh:iiğin ıztıralPnı çarşamba günleri Sidf '8anani 
çekeceğini ~anne~iyo.r v~ hiçbi_r. ızb- mevziinde ltalyanlar epeyce mu

Onu Dolmabahçe sarayının, ağır ı ahın, hiçbır f'elakctın çııgilcrını de- kavemet göstermi•lerse de c:ep-
Onu Yu!;uf Kaınll Paşanın kona • vişne çürüğü perdeleri araıımdan ğ-ıştlreınediği çehresi taliin bu son . -:ıt • ' • 

ğında şark ve l?Brbin <?n müsrif cleb- karşı boğaz sahillerinin bir müka· tecrübe lnın ka şısmda takallüs ed". helerınde taarruza yetıtcn va aş-
debesile döşenmiş bir selamlık oda- :fat gibi goründüğü yüksek ve tavanlı ycır. r 

1 
tirak eden lngiliz piyade .farbla-

sında, ılnüfuz septik \·ezirlerin, dev. bir odasında, karşısındaki adamla rının ve arkalarında ingiliz :nrhh 
lct adanılarının nra'lında bir hiç, he- son derecede terbiyeli fak:ıt vakul' - 6 - ve motörlü kuvvetlerinin, !...-901 
ğenmeoigi bir budalalık içln kenılin\ konuşuı-kcn görüyorum. Hafif çatıl- yanlaıında lnoiliz harp genftleri -
gülmi~·e zorlarken anriıyonını. :t-:pi- Onu 8akııdakl kira evinin bir oda- e• 

• "'v nıış ka .. larını bi-' .... tir.cn riz.,.ldrn ı "I · ..1 ğ t - üy nı"n havada Jnoı"Jı'• tavvar....ıerıa' a·n küriln bu a()isü .valdız savatlı "il ak- v ..,...,. ~ " ısı ne a ıı um ııoşe ıne ya mış gor o- • ., • J J a 
"' ~ ömrünün sonuna .lcadar devam ede - ıı ı r. kud · 1 ··hl'k 1 • 1 d .. 1-" larına bekledikleri, hak ettikleri der- Tum. asta ıgııı. ınsan retı ev- mu ı ateş en a tın a magı.up 

cek bir azmi şu anda tekrar hatır· k d ı o tt • ü - l l '- 1 } L--si en gür sesile ve en .,.eni• meydan- m c ta ışmnnın zayı a ıgı Y zun- o muı ar: ıuıımen ö müı er; ıLW -
.,, .. laınıya ihtiyaç mrdüg-ü nn)a .. ılı~·or·, d el k k ki .. kad b · da haykıracağı saatin sabırsız.lığı ... - v • c macı emı cı:ı ne ar arız. men yaralanıp eııir düşmü'1er; 

içinde hazırladığı nük'ryi unutarak Hünkiı,n yüzüne bakmıyor blle... cıklyor. Fnknt yüzü ne kndar snkin... sağ kalanlar da geriye doğru ka
ı;usuyor ve her tül'!ü hayat nimetle- \'e kendisine bir hayvan okşar glbı Vazifcsını yapmış olduğuknu !bilmenin çarken bir kısmı motörlü lngiliz 
rinl bol bol tatmak İ'"İn "'aratılmı" dikkatle iltifat eden sesin allındn, sükfınetl ve ebedi, muda b r hüni-

.. • v t k ı d "ğ" kuvvetlerinin ellerine dü•mü•ler; 
hl·o~ı·ni veren dudaklaı·ını kuarak SO· ~ e c avuşmuş o maııın ver ı 'I rıı- Y " = ..., bütün bu nezııketJerln, bütün bu h 1 k b- ·ı · b 1 1 k murtkan ve yalnız. dı,.arıdaki korku- at ı utun çızgı erı yumuşatmış, akiyesi, bin tür Ü güç Ü ve yor-
lu, vehimli İstanbul gecesinde teselli mnhvi~·ctkür ifndenin ve ardı arası omrilnün lrırk sekiz senesini doldu- gunluk içinde Sollom ve Capuzzo 
bulmak ünıidile yerinden fırlıyor. ge]miycn vandlcrin uğuruna ömrünu ran a:ı:abının lılc.rini oradan silmiş, taraflarına canlannı atabilmişler-

- 3 _ vakfelliği nıllletin hürriyet "c hayat bu çehreye saf ve aydınlık dıi~ünee- dir. Bu suretle geri çekilen ital -
Onu sırtında, Üçüncü Nnpolcon hakkı için hangi rneşum tchlifclerl nln sakin lhtiıamını bahşetmiş. ynnlardan bir kolOl'du kumanda-

• • • • devrinin o şık kostümlerinden biri gızlemiye çalıştığını düşünüyor. Ahmet llamdi Tanpınar nı, iki fırka kumandanı generalle 

Merd 1 Ven k 0
11 y c 1nayet1 n 1 n ................................................................................................................................................... birlikte takriben 14.000 kişi, 12 

birincikfınunda Bukbuk civımnda 

• General Dlklor Refik 1 fltı.W'«iah
. fııı~ ı İngıliz zırhlı ve motörlü fıricalan-

nın eline esir dö~müşlerdir. Bu 

m U h a k e m e S 1 n e b a Ş 1 a n d 1 suretle üç gün devam eden Sidi 

M ü ı i r in c tı az es i ~:r~a:tiö~~h:ı:~~·~~~~ ~~~~a:~ 
Maznun Mustafa mahkemede hiç bir 
şeyden haberi olmadığını söyledi 

Bir müddet evvel, Kndıköyde ı ması için başka güne bırakılmış -
temizlik ameleliği yaptığı sırada, tır. 
arkadaşlarından Mevludun, 36 li- Mustafa Yurd, taammüden a -
rasına tamaan kendisini bir gece dam öldürmek suçundan 450 nci 
Merdivcnköy civarına götürüp maddeye, yani ölüm cezasına gö
içirdiktcn sonra bıçakla öldüren re muhakeme olunmaktadır. Bir 
ve başın ı cesedinden ayırarak aralık delilik iddiasında bulun -
toprağa gömen Mustafa Yurd'un muıı. fakat Bakırköy hastahane -
muhakemesine dün birinci Ağır- sindeki müıahedesi sonunda uy -
ceza mahkeme8inde başlanmıştır. durma yaptığı anlaşılmıştır. 

Katil, sorgusunda hiçbir şey - Çukurbostan cinayeti 
den haberi olmadığını söylemiş -
tir. Halbuki poliste verdiği ifade
sinde Mevludu, parası İ!<in öldür
düğünü söyleıniş ve Üsküdar Sor
gu Hakimliğinde de şöyle demiş
ti : 

Birinci Ağırceza mahkemesi 
dün bundan başka, geçenlerde 
Çatalcada Çukurbostan çiftliğin
de işlenen bir cinayet muhakeme
sine daha bakmıştır. Bu muhake
menin suçlusu. 18 yaşında çoban 
Hüseyin Ercandır. 

«- Beraber rakı içtiğimiz sı -
rada yanımızda iki tospağa çift -
leşiyordu. Mevlud : Bir gün Hüseyinin koyunları, 

- Biz de onları taklit edelim. çift!ik sahibi Bayramın -tarlasına 
Diyerek iizeriıne atıldı. öyle girmiş, Bayram buna kızarak Hü

bir vaziyetle kalmıttım ki ya ca- seyini dövmüştür. Bundan fevka-
nımı veyn namusumu feda ede - iade muğber olan Hiiseyin de ak
cektim. Bıçağımı çektim, vur- şam olunca Bayramın yolunu bek 
dum; öldürdüm!~ lemi~. araba ile giderken kendi -

Bunlar okWlarak, ne diyeceği sini bıc;aJdayıp öldürmüştür. 
sorulmu:!, Mustafa, poliste. kork- Hüsevin Ercan inkar -etmiş ve 
tuğunJan, uydurduğunu söylemiş muhakeme başka bir güne bıra -
ve muhakeme, şahitlerin çağırıl - kılmıştır. .................. ············································································ .. 
Mektepleriı ~ayram 
ve siı.str lalililde 

4ejişiklik 
Maarif Vek~leti yılbaşı, kurban 

bayramı ve sömestr tatilleri hakkın
daki karan değiştirmiştir. Ytlbaşı 
tatili 30 birlncikinundan 2 İklnciki
nuna kadardır. Kurban bayramı ta
tili ile sömest tatili birleştirilmiştir. 
Mektepler 8 Birincikiınuııd:ı.n 16 bi
rincikfınuııa kndar sekiz gün kapalı 
kalacaktır. 

Kazanç vırıisi 
Son taksit müddeti 
bu hafta bitivor 

· 1 d f d.ld" Dünkü ve bugünkü Namık Kemal - Ab- beş ıtatyan fırkası tamamen mab-merBSllB e e 18 1 1 d lh k ZJ voımuş: bir kolordu kumandam 
Ü a I-.ıamit ve Namık Kemal - güzde ve üç fırka kumandanı ve bir mu-

KıymeUi nisaiyeci doktorlarımız - d ./. .Ll E .. 1. avin ~eneral ile 20 bini mütecaviz 
dan General J!cfik Münir, evvelki On an J az a llSU ln Cenap/arı italyan askeri ve zabiti, ingilizle-
gece şeker hnstahğındnn tedavi cd ıl- rin eline esir düşmüştür; bir fırka 
me.kte bulunduğu Gulhan~ h:ıstanc- Yazan: Server BEDi kumandanı ölmüştür. 
sinde ,·efat etmiş, cenazc~n dun s~1nt •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• S d B • 11 b 
11 de askeri merasimle Gfılhnn<' has i i arrani nin tıin -
tanesinden kaldırılarak Bt'.'ynzıt en - Dünkü ve bugünkü 'ı Rravo! Demek Devlet Dcmiryolları cikinunda za~tından eonra 
miiııcle kılınan namazını mütc:ı.kıp Namık Kemal İdnresi hafıza nok~anını bir suç te- İngiliz motörlü ve zırhlı fırkalan 
Edlrncknpı şchiUiğinc defnedilmiş - lakki etmiyor, kaybedilen eşyayı gü-, 12 birincikanundıi Bukbuk üze• 
tir. G' Bir sabah gazetesi dün r.~l~e s:ıklıy?r ve müracaat eden sa- rindcn garba doğru kaçan ltal _ 

:Merhum, menılekctc bir çcık dok_ -: Namık Kemalden bah - bıbıııe vcrıyor. Burava kadar iyi l k"b b I l -rhlı 
- sederken bir lmç sene Fnknt pi,ı·anıanııı pnııt~lonu aı·kadn-· yan arı ta 1 e a .. ' amış ar; .... tor yetiştirmiş bulunan kıymetli pro- ""1 .::; , • , " b'll ·· b · 

fesörlerimizdendi. Gülhanc hastane- ,~ ~ cv~cl yapılan cb!i~ük şımıuı ancak 160 kuı-uş mukabilinde otomo ı eri göıunce oteye erı-
si scrtablbliğlndc ıızun müddet lıu • t\ -::;: bi~ • topl.~ntıda~ vatan ınde edilmiş. Biıaz cskim!ş olan bu ye saklanan, çukurlara, çalı dip-
) . dan a-'-eri sıhhiye dail'e- • -..- şaırıne sovenlerı hatır - nesnenin 160 l<uruşhık bir kıymeti ferine iltica eden halyan aalc.er-
unmuş, oıa , ,.. - • 1 t d h' .,_, _ k 

si 1.eislil.?ine geçmiş ve tekaut edil. *1 a ~·or u. A •·• o «uu- bıle olmadı:!'uıı ark:ıdn~ımız bize söy ferinden çölü -temizlemiye oyul-
ınl ti. Merhum İstanbul Şehir Mec- yu_k toplantı> nın ynpıl- lectı. O kııdıır znhınet ve yol masrafı muşlar; bu suretle 12 ve 13 bi-
llsınde aza bulunuyor u. d'I 

1 1 
d .. 

1 
c a ca 8 • rincikanun günlerinde de pera -.ş - d ·~ dıgı salonun duvaı la rı ı b 

• • _ • • 7,1, ı e ge se er e soy ese· 1 k d b' k · ı k 
Tasvııi Ef~~r, kederli aılesıne de- µlf lcr!.. Bu gün Nnmık ncedayımızclnn rica ederiz: Bo~le en e ırço ita yan as eri ya -

ı ln ta:ı:iyelerını arıcdcr. J\cmali scvdikleı ini, sny knybolmuş ufuk tefek eşyanın sahip- kalamışlardır. 
dıklarmı illin edenler, o gün Nnınık !erine ittde edilmesi için harç kes • 14 birindkanunda ingiliz mhlı 
Kemale nasıl sövmüş, saynuşlard: ! mek fidetini kaldırsın. Bu muamele, ve motörll! fırkalarının bir inamı 
c:So\•mck ve saymak> la uevmek ve ıdarenin yolcudan makbuz. mukabi - Sollum önüne gelerek, oradaki ith1lat ofisi 

kurulması 
muhtumel 
Ankara, (Hususi) - Hndçtcn ge

tiı:ilmektc olan madeni eşya, mani
fatura, çay, kahve. deri, çuval, ku~ıt 
gibi eşyanın celbile m~gul olan it
halat Birliklerinin "azife ''e sahıhi· 
~ etlerlne yeni bir istikamet verilmek 
üzere yapılmakta olan tetkikler ne
ticesinde lthnlfıt ı,1erinin rncmlek~t 
ihti)ioçlarınn daha uygun bir hal al
ması mak adile bu ithalatta nazım 
ı'Olünü oynıyacak 'bir ofis ihda ı mu
vafık görüleceği söylenmektedir. 

iz mir 
piyasası 

ütün 
açellyor 

İzmir (Tasviri Efkar) - Tü -
tün piyasasının açılmasına doğru 
son hazırlıklar siiratlc devam edi
yor. Yerli ve ecnebi kurnpanya-

5n' mnk• anısında küçük bh- harf linde bahşl~ istemesi gibi bir şey o- 1 1 k 1 ., Juuor, hem de buan kaybedilen e•- ta yon uvvet e.rine a~ açmıJ -
!arkı var: Bırinde CÖ>, ötekinde ce>. " y 1 d o·w b' 1- d dah :ııanın değerinden de fazla, yüzde on ar ır. ıger ır &ltlmı e, a 
Bu kndnr ehemmiyetsiz biı· farktan h d el 

değil, yüzde yü:ı:ü geçen bir bahşle ! cenupta ve u u un garp tara -
dolayı kimseyi tenkide hakkımız ol· ., 
mndığını söyleyip susalım mı? .• lln- E .. 1. 1 fında Libya arazisindekı Capuzzo 

nsu ın cenapıara ço"'l kalesı' önüne gelerek •raya ta-y11·! Biı· rüınle daha ilave edelim: O 
zııınıın sövenlere milli vicdan ci1öö ... > Gıuclclerdc, biiylik arruza ba~lamışlaiodır. 
dC'ınlşti; şimdi sever görünenlere de harfk.Tle, şöyle serlev - 14, 15, 1 6 birindlcanun gün -
cecc ... > eliyor! halar görüyorsunuz: En lerindc bu mevkilere ve hudu -

..Abdiilhak Jlimit ve ~~:iıı geldi! Ensülın gel- dun garbındaki İtalyan mevzile-

Namık Kemal (-?,:;: Bilmiyenler bu En.4'ü- rine taarruzlara devam edilnıiı ve 
,..-,~ ~ Nnmık Kemal dost.\! ~ Jinl Avrupadan yeni İngiliz piyade fırkalarının da >ye-
l . ).,O ... Alıdülhak Hamide, va • gelmiş bir profesör. ya- ti,nıesi üzerine 16 birineikanun 

0,. A. tnn davasında gösterdi- hut şehre yeni bir pliin pazartesi akşamı Shllum ve Ca -
( rt, ği alakasızlığı,, lıAtırla ı yapacak bir mütehassıs, hatti meş- puuo mevkileri ve a~si aünü 

J. tarak: hur bir ecnebi sanatkar zannedebi- hudut garbındaki Sidi Ömer. 
- :Miskin! demişti. lirler. Fakat bilenler bilir ki Ensü - Müsaid, Shefferzcn kara\olfan 

Abdülhak Hamid şu cevabı ver - Un şeker hastalıf,"lnda kullanılan bir lngilizler tarafından .-.aptolun • 
DJiş: ilaçtır. 

- Ben miskin değilim, sakinimi Nice şekerli dostum 'Var ki avlar- mu'~'::· 
O gün bu gün mBli meselelerde sa- dnnberl hu Ensülini dart gö&le bek-

muharebelerde Jtal~ 
tayyarelerinin ve llalyan tankla
rının göze çarpacak faaliyetle•İrıe 
dair hiçbir .haber. :alınamarnı,ıır. 
Baskına ,uirıyan 'talyanlar bu 
kuvvetlerfoden hiçbir suretle is• 
tifade edcmcmitle\.dir. Diğer mu
harebe günlerinde de lngiliı: tay
yareleri ve harp gemileri kara 
ordusunun hareketlerine çok yar
dım etmitlerdir. 

klnlcrin bini paraya!.. liyordu. Hepsine müjdeler olsun. h-
N:ımık Kemali uzaktan hatırlat.A- te Ensülin gclıntş ve Kızılay tarafın

cok bir tonla seslerini biraz yüksel- dan satılıyormuş. 
tcnkr hırçındırlar, sinirlidirler, men Dfın tramvayda gazete okuyan bl-
fl ruhludurlar; fakat l!n bariz hak ri yanındaki arkadaşına sordu: 
sızlık önünde susanlar, dillerini yu-
tup oturnnl.lr, temkinlidirler, vakar- _...ı Ensülin gelmiş. Kimdir bu ku-
lıdırl:ır, akıllıdırlar. zum? 

Edebiyatta. olduğu gibi politikada Öteki bilmiyor muydu, yoksa blli-
da Himidi takip edenler, Kemali ta- yordu da şaka mı ediyordu, e(iyle 

Maarif Vekiletinln pek yerinde 
aldığı bu karar, talebelerin lüzumtın· 
dan faz.la tatile kavuşup avarelik et
melerine mini olacaktır. 

gllerinl. ödemeleri lazımdır. larm bir kısım miibayaa memur
--------------- lan tütün mıntablanna gitmiş·

!erdir. Mahsul Tmİyeti, her müıı-

1940 mali senesinin kazanç vergi
sine ait ııon taksit, mali sene olan 
haziranda değil, takvim senesine gö

re kanunuevvel nihayetinde bitmek
tedir. Bu ay sonuna kadar ödenıJyen
Ier yüzde on ceza verecekler, aynca 
icrai takibata maruz k&lacaklardır. 
Mükelleflerin bu hafta zarfında ver kip edenlerden daha faıla oldu. Şair dedi: 

Himidl her zammı kalbimizin en sı-
cak tarafile yad edeceğiz; fakat sefir -' Ensülin m~hur bir sinema re-
HiırJdi takip etmiş olanlann sefa_ jisörüdür. 

fngiliz hava ıkunoetlerinin mü
him bir kıımı da, bakın yapıl • 
mazdan evvel, serilndelti ltal • 
yan lay]ıare meydanlarına aynca 
taarruz ederek onlann Sidi Bar
ani muhUebesine iftiıakleriai 
menetmiflerdir. 

Noel ve yılbaşı ..için 
hususi tarüe 

Bazı eğlence yerleri ile oteller, 
Belediye 1ktısat Müdürlüğüne 
müracaat ederek Noel ve yılbaşı 
geceleri için hUIWIİ tarife tatbik 
etmek istemit)eıdir. llct11at Mü -
dürlüiü bu busaata tetkikler yap
maktadır. Eilenee yerlerinin 'H 

otellerin o aecaler ~ hunla -
d.W..- pı..,.mlara söre ~ 
l>iruriW~br. . . -

Vilayette: 

Yeni Kars Valisi 
Kars Valiliğine tayin edileıı 

Vali Muavini Hüdai Karataban, 
Vekiletle temas için gittiği An -
karadan dönmüştür. Hafta için -
de Karaa t.arelcct edecektir. 

latanbul Vali Muavinliğine ta
yin ediJmiı olan Mülkiye Müfet
titi Ratit, Zo11gwdakta teftiJler
de bulunmaktadır. Ay •n11na 
doina selu:dı: ı naife.ine ~a
~9 

tehlikin adına söre tc.bit edilmit 
olduğundan, kumpanyalar satın 
alacakları mallann nevi ve mik -
tarlarını yakinen bilmektedirler. 

Manisa mıntakaııanda bir iki 
münferit tütün -*•tı yapılmıftır. 
Bu 1&tıtlar 72 - 90 kuruş araa1n
dadır ve birkaç balya kadardır. 1 

Tütün piyasasının, bütün kum • 

panyalmın i§tirakile açılıfllla in -

tizar ediliyor. Evvelki gün e.ki 
tütünler~ on-.,.on Uitün ib,.~ 
~iftir. 

reli edebi;•ata daima tercih et.tikle. - Ya! .• Film çekrniye mi gelmiş? 

- Öyle olacak. Dün Tokatliyanın 
önünde otomobilini gördiim. 

- Genç mi? 

rinl de burada hatırlatmaktan ken
dimizi alamıyacağız.. Keşke Abdülhak 
Himid ve onu takip edenler miskin 
olsalaı-dı da sakin olmasalardı! .. Bir 
k6fecle otururlar ve hayaUannı ta- - Kendisini göremNlm. 
mamile edebiyata vakfetmiş olurlar- - Ne m'illetten! 
dı. Cevabı dinlemeden tramuydan in 

Yüzde ondan fazla 
DosUanmızdan bil'i An 

karadan gelirken trende 
pljamammın paııtıalorıu.
nu uautauı. Ertesi gün 
.anam• rimq: 

MIMaJı. wnce ._ 
., n • 'u. 2 

dim. ŞekerUler için Enrilin, bir pro
fesörden de, bir 111ctörden de, lılr re
jisörden de nriHıim adamdır: Bızır 

Aleyhinalimdır. Bınnın için eaane
lerde sık sık bulun~, arada bir 
~P kayboluyor! 

ao••DI 

Jtalyanların Libya tarlnida ve 
Bardia ve Tobrulc civarlanncla 
bulunan diğer on kadar frrlcalan
nın ne yaphldan ve bunlardan 
ne kadarnnn Sollum ,.e ~o 
muharebelerine ve Bardia ....,lli
indeki .on müdafaalara ietink 
ettiklm h•üz WIİ' Uiilıdir. 

E.w ... K i t 'w'• 
1 'I 811..a 

4U 
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Namık Kemal dün tekrar .. ~§-~_".Ç)"~-·~J T I VAT.RO <· ,· • 

1 E N K 1 ·T L E R 1 
Namık Kemalin 

aramızda yaşadı Askeri liseleri hatıraları arasında 
Yazan: KANDEMiR -

Namık Kemal bey merhamaa mlltaaarrıt olarak balunduto 
Rodo• ad&11nın meşhur kalesi Te limanumı afr.ı 

( T.:lrlnct eahif tden d.na:m.) ikbolhıi ıf k6.rı umumi11tJ1 teı•fil.i 

Saat tam ıuıo da Rektör kiiıeü· lıanıl:ettı talıurrl ~rhr.• 
7e go1erek, bütün bazırıınıı 'hep bir Bıı yazı!lndan bahseden Süle)'ınan 
ağudan lrtildll mn~mı sliyfoıniye Nazif diyor ki: 
dnet etmi~r. İ tll1Al ma~ okun- cAltmıo ııcne C\"Vel, padl~ bJarın 
duktan sonra Rektör; değerli dinle- semad n almııı oldukları ilin edilen 
)"iofl r, hitablle süz başlıyıırak de • lıakkı ccbol'rütü tasdikte tereddüt e
ıniıtir ki: denlere kifir nıwırlarlle bakıldığı za 
cNamık Kemali 100 üncü doğum man bu zaman ve me>.ktında Nnnuk 

;vıldönümünde anmak için burada Kemal, o hakkı mevhumun fcvkınde 
toplandık. Dilyük ve minalı olan bu milletin lhukukn siya lyest bulundu
toplantı)'l Ünlversit.c adına şerof du· ':'11 ill'~aalı blr fi IClpla hem de 1stan
rarak açıyorum. Bu merasime iıti- bulun göbe inde vo padiı;alıın gözü 
rak etmek ilzere bulunan hcrbirinizc ı önfinde illiıı cdi.)'ordu.• 
bilgi Cl'inln V{ikrnmm, sunuyorum. Al' N'h . T ) ki" . ""d 
.Aramızda lrnlunrın Namık Kemalin 1 1 at ar an il U e 
toruna \'O ırellnini memleket adına Bund11.n sonra Edebiyat }'akültcsl 
say ı ile tıeliimlıyorum.> cioçenilcrindcn Ali Nihnt Tarlan dıı 

Bu soıler uzcrinc lrlltün gençlik kürsü~e gcleıck sık sık alkı laııan 
coşkun bir nlkış tufanUe salonu in- bit· hitabede bulunmuştur. Doçent, 
letmif \e hürmete değer bu iki ha- sözlerinP şö3·le haşlamıştu: 
~aru flyaırn knldmırnk tekrar uzun Muhterem profosorler; azız arka· 
uzun alkıflamı~tır. dafllar; 

r. \:wr devam etmiş: cArkadaşlıır O ef ane'i bir pdikandır ki mcf -
Nanuk Kemali Üniversite _çatı!:ı al- J..."lircsine ciğerlerini yedirirken, ZC\'k 
tııı a anJJJamız 11k değildir. Onu ba 'e neşvcden sarho1' olur. 
ealo da çok dcfal r ~ndık. Bugunkü O, larudılı~ hazinesi içinde <.i)1C 
an zın b r hu usıyctı bunun mil bir aıvherdir ki akıl; onun kudrc:t
lı bır varlık -olnuı~ı'1ır. dt'dıktcn Jcı b i, fhatndan icızdir. Bu kud
• n a, cKndır bıl c ~ı a lı n yuk- retler, onun yalnız m ddı hayatı ve 
11 k va ıfler d n ~ diı. İn ıınlaı • ciRmnniycti l :ılmz {ık ı ve ruhi var 
d , insanlardan mı.ırekkep mi ldler- Jığilc ı;Jçulem z. Asırlar gcçtıkçe da-

~ıks açları 
Daais liaeat ile Kulell 
müeavi puanla baıta 

gicllyor 
Askeri liseler arasındaki boks mac 

]arma dün Beyoğlu Halkcvi salo -
nunda kalabalık bir talebe grupu 6-
nünde buşhmmı§tır. Men ime İstik· 
lil m.arşlle başlanmış ve mütc:ıkibcn 
Halkavi reisi Ekrck Tör'ün kısa bh
hitabesinden sonra mü abakıı\ara ge 
çllmi~tir. 

İlk müsabaka Yaşar (D. L.) ile 
Osllltln (K.) arasında olmuştur. Rıı
kibine nisbetle daha güzel dövüşen 
Yaşar maçı sayı tıesnbilc knzıınmı:
tır. 

İkinci müsabaka Zeki (K.) ile 
Nuri (l\J.) arasında olmuş ve Zeki 
Nuriye say1 ile galip gelmiştir. 

Üçfincti mil ubııka Bntend (D.L.) 
ile Cemal Ol.) ıırasındıı olmuş ve 
Bülent kuvvetli rakibi karşuıında 
ma\'ı üçüncfi raunttn bıı akmv~hr. 

IH\rd{in('Ü müsabııko Sermed (D. 
L.) ile Kemal (M.) arasında olmuş 
Te Sermed Kemali ayı ile mağlOp 
etmiştir. 
B~nei mOsnb:ılm Halit (K.) ile 

Seyfi (D. L.) arasında olmuştur. 
Rakibine nisbetle d:ıhtı kuvn'!tli, fn. 
kııt daha ıız tekniğe sahip olan Seyfi 
nncak dördüncü rauntta maçı ek c
rlsetle kaybetmiştir • 

l\Iaçtan sonra llalldin gnlibiretlni 
protcııto edeni r olmuş ıı d hakem 
Eşı·ef Şefikin yerinde bir kaç sözile 
münaku~ıılar ııona crnıi&tir. 

Altıncı mü•abnka Afif (D. L.) ile 
Sııb3hattin (K.) aruındu olmuı ve 
Afif 1·akibinc aa~'l ile galip gelmiş· 
tir. 

Son m~i alıa'kıı Hııyrt (K.) ile Be
dii (D. L.) ara1>1nda olmu~tur. Spo
ıun her şube inde büyük muvafCnkı
yetler gliste.ren ve ylik ek !kabiliyeti
ni isbat eden Hayriyi dün ringde GÜr 
nıclde hiç lınyret ebucdik. Nitekim 
bu değerli sporcu boksta da ne kn
dar büyük bir 'kıymet olahneccğini 
ilk dakikal:mnda yaptığı ııwklarln 
rakibini nakdaun ve sonra da nban
done etmek suretilc ı:östenniıllr. 

Mnamafih Hıııyrlnin Bediiden 'kilo. 
ea fazla oldcıgu muhakkaktı. 

Nüsabakalnnn neticesinde Don1z 
liecsl ile Kuleli fiçer '.Alnltept! ise l>lt· 
birlncillk nlmı~tır. l\laı:l:ıra bu gün 
sant onda dcvıım edilecektir. 

tektcı> maçlan 
Hayanın l·nğışlı \'C s:ıhnnın fc\ ka

l§ de çamm lu oluşundan ıııcktl'pler 
ıırasmdııki :futbol şıımplyonn muçla· 
n dlln Şeref stııdında ynpılaın:ımı~
tır. 

Basketbol şampiyonası 
Klüplcr nrnsınd11kJ bn kcibol .. ıını

pİ)onn ına bugün Em'no u Halke' i 
salonundn devam edıkccktir. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

Bulu~maz uşak ......... __ ........................... ... 
•Bulunmaz •ıak" iyi bir ••erdir. Güzel 
tercüme ol•nmuıtur, mtlkammel temail 
eclllmlı ve bilhaaaa atad bir vlzu •aha .. 
ain alinclen çıkmııhr. 

(Bfrtnci &alıif eden d~vam) ı 
Gô:ıılor bu kiml dipdiri. kimi sol

gun hatıraları okprkm, dlllot'de o
nun mısraları dolıışıyordn. 

Yazan: Celaleddin EZiNE 

Uşanma.ı ktndtnl inslln bfleıılıır 
lıalka. humıttm 

"1ünıvı:etmend ola" ma.clumo ~ı 
çe1•mcz ianctt611 

llwfni calimm ılunyada erbabı ds· 
ruwttfr 

K o pektir ::ın·k alem m11adı bi i»· 
safa lıi,.me.tten 

Bir lıaşka '-:oşcde, lıir genç, hır ce· 
ma:ıte hitup eder çibi lıeyecn:nla soy
lüyordn: 

İstanbul Şehir tiyatrosu dram )erinden Lord Loam ~te bu an• 
kısmı, J. M. Barric' den, Bayan 1 la ılması güç İngiliz a !etinin cn
Mefharet Ersin'nin tercüme ettiği muzcçlerinden biridir. Ser\'ctin 
«Bulunmaz ~ki· piycaini sahne- ve asaletin üstüne bağclaş kurmuş 
ye vazetti. Evvel emirde bizi se- bir Buda gibi, müsav t arkısını 
vindircn cihet, adapte etiketi ya- terennüm eden Lord Loam, ken
pıştırılmadan '\'C ctatbik• c telif dini eğlendirecek. başka bir i} bu
çcsnisi verilmeden bir cserın dili- lamadığı için bir mudhike komü
mize çevrilmiı ve sahneye ya.te - nisti olmuştur. Hizmetçilerine zi. 
dilmi olmasıdır. Bayan l\lefha- yafct verdiği zaman bile Mnrk
ret Ersin, «Bulunmaz uşağı> doğ- ııizma'ya el uzatır gibi bir el uz • s 
rudıın doğruya lisanımıza tercü - tır. Fakat eldivenli bir el ve iman
me ctmt:kle ctatbikçi• amatör aız bir yürekle ... Onun aşağı ta· 
mütercimlerin kazip telif - adap-ı baka ile aşinalığı, bir tcce SÜı; ve 
telerine bir ibret ve tevazu dersi meraktan, hatta eğlence hudutla

Felek 1ıer tıırlii ccf asm fop/asııı, 
gclııın 

DbııcrBtm kalıpr.yim nıillct yolt •da 
bir azimr'tcn 

Sonra bit- bnşku turaftan l.ıir b:-ı~ka 

~· c iiı kım :rnlnı ile bidıid tfr im· 
havi hiırrı.1cl 

Çalış idml.! kaldır ımıl.:tcdi scıı 
li deıııı ııııtı en 

vermekle kalmamı , ayni zamıın· nnı aşmıran bir cvakit geçirme~ S rgi, Namık Kenıuli şevcnlcri, 
da güzel bir tercümenin aclis ve den başak nedir ki? Fildi i kule- saatleri caınekunlnn bnüne bagh\a· 
akıcı üslubile de olgun bir garp sinden aşağıya baktığı za - cak kadar zenglıııllr. 
müellifinin fikirlerinin tercümanı man, cniçin başım dönmüyorh Bilyük ş~t~in yeni lıaı1leı-le ba ıl: 

1 d
. k d" k d" h d mış e erlcrını \·c hakkında yine )·em 

o mu~tuı. ıye en ı en me nyret e en 1 fl 1 1 ıht~lı' f ,~~·lnn 

M d 
· k ·-· · h ._. b 1 d · . 'h" ıuı· ere yuzınuş nn, ~ ... ~ o ern pıyes te nıgının ıu.ı- u or , Avrupa cemıyctı tarı ın- i Jul ten .,om·u müze idıır j tıını-

:ki bir örneği o]an böyle bir eseri de, ihtilali kcbirdenberi için için ı :rı'~iaıı tanzim ~dılmiş şC<'.cre öniln
nhneye koymakla Şehir Tiyatro· kabaran bir devir sonunun ve bir ete duru}oruz: Bu sil ilcnume}c rrore 

ı;u, büyük bir isabet göetcrmi~tir. de, ir ba§langıcının mizah adese- Namık Kemalin b:ıba~ nın. dedesinin 
Elde telif eser mevcut olmayınca, &inden dönüm noktastdır. Lon- dedesi Kony:ılı Ebubekir ağadır. On
tatbik piyesten tercüme piyese rü- dradıı Piccadilly kliiplerile 1a}·- dan onrn şeceıe ~öyle :uıuyor: 
cu, herhalde Şehir Tiyatrosunun fair lı.:a~anelerinde ekber evlattan TAopal ORman PP;;ışıı. 
. 'h d .... • . ld B'l kb 1·d . .k 1 d hmet atııı ıışa ıntı ap e ccegı en ıyı yo u. ı - e er ev a a ıntı a e en munz- ş t,..; B y 

h h 'k l"d • . ı . d'd.k1 k b emse ,, ,ıı e assa an u a e mızanscnı ve zam ıervetıerı ı ı eme ten at ~iGnccclm'başı Mustafa Asım !ley 
ikinci ile üçüncü perdelerin fe~ - ka bir me guliyet tanımıyan dün- Mustafa Alım Ucyin de iki Cl'~lu 
riquc sihrile bi1e tekrar kud • ya yüEiinün bu şımarık mirasyedi- vnrqır: ·~ııit Bey ve Naınık Kemul 
ret ve ~anatini ispat eden .Ertui· !erine J. M. Barrie'nin nvurduğu Bey. 
rul l\fohsin, garp vazıı ıahnc1eri· hic:vc ne güzel bir ni angahtırl - ~n~e i ~imd!? diy~ ~on~vo~lııı·: 
nin ço~na parmak uırtacak bir L" - • L·ı d . 1c· • - '.lekırdug mııtescJlımı Jı:onıçch 

. uıcrın eeaaıııı te~u e en. tŞı J..fıtif efendinin ltızı Ayte hanım. 
randım~n v~rclı. • . dunµna zulmeder -,.·e müııav~t bir _ İlk eserini ne zaman ~·aıdı? 

Bu sozler_ıml~. ?.c~ır Tıyntro~u- cemiyet düsturu olamaz, nazari- - İlk beytini 1854 de, yani 14 ya-
nun ~~)'metlı reııso~u; sırası gelı~- yesi, bizim ninelerimizin beş par· vında)kcıı Karsta yazdı. 

Gelip "ıtktııbıı 'fı>trgı<buıı saf ıı 
f>ahfOl(ledi cana 

Siirunnndan cerim tilcı irf~ti arttı 
rahmana 

ce musbct semereyı a1kı hyan bu mak darbımeseli kadar eski bir 
kims.e ve mu.vaf~k ol.m~~ı c~e:i hiki}eair. Çok malum ve bugüne 
tcnkıt etmeyı vazıf~ ~ıldıgım gıhı. , kadar hala metod harici kalmış 
muv~Hak ~1muı. esc'!1 de. mt:_t,hc!- bir pc.nsipin üstünde faz.la dur
meyı prcnsıp edınmı obJektıı bır mayı zait görüyorum. 
müm:kkit olduğumu takdir etmif- - Yıı ilk eseri? 

Bir 1ıavayi Q«'/!d lôkaydim ../,;i d· 
miş rır.:lg6.r 

Halkai dtıciri se.:utl.6. dkı mrcnımu 
baflO 

l'inc 1;crlrııl f'l/lerim 11e eurai ihscı· 
:ıııııo 

Ba1ıt ederse c6.mf r. 61J taei /criffv.· 
tıu btıd 

Oldıı dili fikri dtıhaııı.ıla beyobunt 
Bir '/I0.1111 

Milmr.tm teJJnzıd etti Zlllim rnb'tı 
1 e"'ki!nıı fııt1l!J 

lJeıı o E'erlo.adnn 1.-i bir ahi lıa:iıuın 
cHı 6 er 

Büıutırn ctfit' l;a::a n ulı ta1.'1 IJef' 
du nıı bı11ıt1 

Derdi mah: oldu. ttııim miiıtol.~ 
tnihntitir hen11ı 

flfr bdô vcrm.iş 1..-i lıak bu canı 
mahzunu banıs 

Oldu Not• ık vtne nazma bfiüı te=· 
ıtidi F~k 

Sadri delırm iltifnt f ey:i tııc~lıuıııı 
ba 3 

l'u'ı ntiıa.::ı wı ıtturmuıtu uok~tt 
6leııt " 

Nağ d 1-ifk houali ıa.tzi meı·:rnı" 
bıftlil 

Gö • ed'm irfa1ıa rağlıct ıUrrerd 
nıaZKr t11ı 

Şf ı di ibraz ettf dcrcrcm g11dri 
tııcrh mıı lıı:ın6 

:ıııunt8'ıici tıııincıd• tab'ım t..,tdı 
gitti1.:çr. ,,r4 

RcJ fı r cfmfftir meş111et iıa.1ıti ııa· 
runu ban' 

K&mck&ıı Udftm oldum 11ere I"° 
ahı asiııl4'" 

Verdi ın!(~ ilti/11.tın malt l:&rttfl.fl 
fıa"' 

Belki m'imım be.rnıf ik'1alinde mev 
ktır o?1flll'" 

Ceı•r igin ıtrcf ııntl değiııtirnı•''' 
l-an mu &ıaıUJ 

Hif~met ara11i kemal tyler11e tob
1
'• 

1.;dııdl ıs 

Soılerint lıalfTtln eder ruhu Flalıf." 
tJU ilaıt• 

SNı mt•fni ehli frf anrıın sana h11I:· 
dır mıı1" 

Sc11/frten illıqıııı ku"i/dlr bıı maıv 
ttmu ııa11• 

tir sanırım. Herha1de 4:Bulunnıaz l Temsil: - (Rüya 1 dır. Onu 1868 de 1>a-

uşag-ın "" usta reı'i örü Ertu0 rul rlste yuzdı. ·'-" d d C 11.d) b11· "' ., Contes of Brocklehurs rolün- _ Son eseti? Bir cntnCAnll :ı a ( e ll 
1 eri 

Mulısini tebrik ederim. I de 'eyire Ertuğrul harikulade bir - Ölümiındcıı lıiı· sene evvel 1887 ~~~orı:;hi~~~~~ ~:~~~n K~'::aı~:ı 0~ 
Mevzu: 1 temsil yarattı. Yalnız bu roliiııde- de~) mımlı tnrlbhı~ yazdı ,.,. son rtc· ırıı..-

w ki muvnffakı}·eti irin onu hcrL-11. :fcsıı.ıd('ll bir ay aort giln O~"·_:l,. 29 el yazısı var: <Kendi yazımln o el • 
«Bulunmaz u ~ın» mevzuu, . h b' .., tk• ·ı'Wk ~nniC\"Vcl 188b de de Ebunıya ılığı için maalhlcap Hamide fil ı 

.. h gı mc. ur ır gurp sana ·urı e ·ı· 'l' ·f'l B h kt b ·ii gtıı·.> • 
in anlar arasında musavatın a - d b'I . A 1 t e\ ı t ere, ml>:ş ur nıe u unıı, l - Abdülhak u:-.ruı't de nltın:ı cu .,. 
k

'k ık d h 
1
• b d . yos e e ı ırız. cuzc asa e onun ııi en Ol' (l' cı) ini ı•azdı .. .. ... o· 

ı at a ar aya ı ve eşer enı- d . .. d b" "k ı · · t G l'·d d tire 
l k··ı . 

1 
k d h~ sa e .ruzun e ır nı ap, tavır a - Et> 1 ·~ 1 Tcrlık B \•le nu z:ı- 11'1 ;\'aznnş: < ece ıı w a S 

en « ·o e» ıun mut ıger il - ı d b' · 1 k k b " 1 1 • 1 • " lup kesbi fahl'U rneııar eyledim. ı 
k f d

. b" l l h rın cı ır setır oma tan cı tı; ır nıııııduı 1 n şı~or. nn •. 
ım :e e en ! 1 ~ ~ ·~. '> m~ ta.ç benlık oldu ve :raşattığı nhsıyct- ltsGO dııı bcıi... ~rlnie\'\l'l 1299·• ıce• 

oldugu nazarıycsını guden, şımdı-
1 

·d Y•rmi ekiz \ıllı'k bir do tluk... Bir bn:kn can.ekintla Namık Lif' 

k d k d 
.. ·ı .. k e > a il ı. • 1· C d.... p d""' P>! ye a ar ço u unu mu§. ço. l d B ki L 1·· d S Demek kı o z m n ,efa dcı c•n şey nuı ın ev ..,.. nşaya )'UZ ı,,. ll 

)azılmıs, çok okunmu~ bir s fsa-j . • o.r r?c en~.ra r~. un e u· vurmı!I ... mddupln, Pn :ının ona verdlğı uf.)) 
la topinsının t hlilidır. Fnknt avı l edu bıraz mubal galı, fakat Hcnı de nn ıl. .. cevap okunuyor. t 

d B d k d ıc.ı'" ı ..... · · k bfiyuk cdcbiynt tnrihinlıı birlbi~n : 
d ir bUdık_çe yük hrler. _Kadir ha bu~ uk bir inkişaf aı7.eder. O kıy-
lbil yu d hızın Ue gC'~etı lııı ha· 1 et, cemi;J rtin idı ııkll , tekümulılc 

1 
yııt u tun mükafatı 'liC bıı omrü b r ıbüyllr. Namütenahi btiyiır. 
vatfil' veri . ın en lıiıyuk iim1 idir. E\•ctl 

Fcucrbahre stadı: R ~oglu .. por -
Süleymani)'e ve Bt•ykoz - 1 tnn· 
bulspor. 

1 
bu ugök kubbe altmdn da hiç iş_ en iyi _oyunların.dan bırini O.} na - _ Ya Ta \iri Efkaın int abı'! Bo~le, ııi:'lr ıığır ile llerk<.'n, b 

lenmeml. me\'ZUU nrnmak kndıır ı. ' ır ana• pıyesm e ne n ar ov' < e. .ı um gaz e \'l ıır b r • .. den d erll yaprnl,larını biı r 
abes sey vat mıdır~ Bugun bizce akşadıysa, .«.Bulunmaz. u k da r kn az... .ı ib' . k d k ld H h ld 8 ı.:dcı. du,· ırdn Abdulhnk Bunıi· CC\Lrı:,-or g ıy1z. 11• 
>en ilik, ancak bizden evvelkılcriıı 0 ? . ar. ~u _emme .. 1".. er .0 e dııı Kemnl h:ıkkındııki bıl' kıta mı 'ihayet, son cnmekilndn, 4 kli 1• 
cluşünmüş ve yazmı oldukları hakıkı bır ıstıdndın onundc\ ız.. f!Orüyorıız. 'i' \'fl:ır gcçicllnclen ulınnn nUC\"Vcl 1888 tuı ihli Tarlk gnı:et :ı 

T ı mili ti, kendine hiznıet eden O k d' d d·r. · ...db" ki 1 
in nlann kadrini daim l.ıilmiş ve, 

1 
k' ·en kı bet ~:r. 15

' t1 ı,ıD ~rı par- Şeref stad : Vefa • Topı.. pı, Be
pktnş - Altıntuır, Fencrbahço -
Gıılatıısamy. 

d 1 d · ı U k Cri ht ı· d T 1•t nhı bin"ncı· suhifcsinin ortasındn f me\ zuu, yara ı ı ımızın ıı esesın· şa c on :ro un. e . a ' bo p ıçn da şudur: 
den görerek ycrebileceğımiz ba§- Artemel mazlum ve znlırn n a - • SC.l'h•vhnsız- sııtıdarı gôrli)Ortl~ ~ ! '·alb A 1 • a • ve 8\'l r " .. ne r. nıınn pa-

on ııru l\. ııuc ~c taıib nete çok üs·! •idaı·dıı. Bu üneıı bizim ufkumU7.· 
tı..n yer vcrnuşt r.> dedikten onra > g . u ~ k 

· hl .. k O oı lı alrn inde o sal ıbi 1 unı~ cSı kız mutasarrıfı edibi e 

N k K 11 b">Tf'k d d d:ı bundan tam bır asır e'li\"cl do0 du, 
ıı ı ema n u,,.ı avru n an ~ 

b h t 
· ih 

1 
''"' b Htı~ t, hiidl c halkalarından vucude 

1 
Beyoğlu Ilall:rı i: Askeri li ola • 
rin boks fampi.}una ı. 

ka ve avn ekılle kabildir. Bu ka- nın. yuni ·ısııca ınsan - mn u ıııı tut· · 1 ı idi K<•mal Bey, müptelii olduğu zıı ... 
d~rını ba.,.:ırnbilen mübdie ne p-ikolociasını tnmami e mudrit~ti. ~·ıı·ıı·t. k e• .. " .. ır < 1•ntan ımıhobbctiııin beJlı.; rec illetinden ı·ehayap olamıyarn .. 1,. 

:ı e J I"' \ nı D''C" C:"1\!%.U ıu U l . bf • cl d" ""' d ı • 
bü k t · hakk d l" gc mı:ı r zın r ır. ~ur unun HCJ 

Emi1 unu 1lall:evi: Bask.etlıol iP.lll 

ııh-onası. 

mutlu 1 Ona orijin\11 eserin miib- Fakat parmağındab o nişan >Ü - mucidı velki glln rıaat sekiz radtlclerıııv 
diı unvanını çek~nmt"den ve - züğiinü çıkarmalı, zira bu piyeste JJıirı;yctin mvdafii, wifr t·e <'ılclı, tekndli infnsı mndudei iba~·at. er~: yu • va anperıer n Fa u - 'k d b' .._.. l ı. hi u tli :r kl b kı manzara ı urş n ır ncmu. ua-
rebıliriı. bir bekar erkek rolünü tem il e - hem de kal raman I d!gı tclgrnf ilıb:ın mtlteessıfcı::ınd i• ye e z SUl ıyece ıre yo- g-ırdı . 

TUOl> diyerek kür ıiden ayrılııı•ştır. · cBulunmaz uşağını>, asrımızın diyor. Cenonı·aaııdır cdebiyuta lıf.ıııcti 1 dir. Rnhnıetullalıi alyh rahmeten ~ Halide Edib Adnan kürsüde l'atanın bağrıııa du11ma11 davcıdı 
hcıııçcrim 

Yok ttı.udur kurtarocaı.: bahtı 1:ara 
m6.deriııi 

Oun, )ine Kemal cevnp 'erdi: 

profesörlerinden Ahmet Hnmdi Tan- b slııngıcında )'azılmı~ olması o John Trehorne rolünde Kem 1 Gus"''Tdi tııiUıtcllidc 0 er, lıakfl~i ııia.> t:t· Bundan sonra Edcbi~at J.'ukultesi 
profe3örlerinden H:ıllde Eılilı, kür
•üye gelerek gayet 'cc.'İZ cum 1 ı le 
N ıımık • emalin bazı vu. ıfla ı n, 
ez ümlc; <:<>Saret, ziye l>a· 1 k, 
vatanperverlik \'c bürrtyet a k m, 
keııdi ş1irlerindcn puça~r o'ku) .ırak 
tahlil ctmi ve demlfl.Ür ki: 

Onu amınızda, hiç öldürmiycn 
bir kaç vae!ı 'Jlc zlere hatırhıtnUlk 
i tediru. ~anıık Kcımıl bizim Sille>· 
maniye, 1'cn1cam1 gibi ebede !kadıı.r 
1aıı.ı1 cak ııı; ıu1 klunmızın en erefli
ıidir. IBuııu. bumdald yalnız münev
verlere (!eğil, An dolunun her kuşe
sinde bulun n lbütiln ferdlcr, onu ay-
nı h" anarlar. 

H "p bundan sonru eski bir h -
tıı a an ba erek ümmi bj r ıı -
damın N mık c nli n:ısıl ~mladı
tını ,.ec;iz bi. U nla anlatmış ve ııl
h • t <Şi · en son kıymetine, pni 
mütıcvvcıieri, birleri, belki butün 
dünya gençlerini ~n is1no bağiıyan 
bir fikrine ,g ·)·orum. O da hürri • 
yet fikridir.> dedikten sonrıı Cella
dın kemendini, aret kemendine na
sıl tel'cih etti 'ııi anlatarak süzleri· 
ınc ıılha) et \·ermiştir. 

z;yacttiıı l•'ahri kürsüde 
Rılılh re İktuat FnkUltcsi Sos;}'o· 

ioji profcsürü iFındıkoğlu Ziynettin 
l<'ııhri de kıil'tlÜ)C gelerek Namık Ke
mali hukukçuluğu bakımından uzun 
uzudıya tarif etmiş ve yıışadığı de
virde hiç korkmudnn neler yaptığını 
anl:ıtmıştır. Ve bilhassa 7 Şnban 
1282 senesinde Tasviri Efkar gazete 
sinde y~ığı a~ağıdakı yazmndun 
balı etm~: 186:> de Belçika Kralı 
Leopold evlenmi ti. Biı inci L<ıopol
dun insanca hareketini mC'dheden 
bilyilk 'liatanperver, yeni kralın iiıs -
tlh<f dını da tenkit ediyor. Bôyle bir 
tenkit şüphcslz Namık Kemul için 
b r ve ıle idi. Bakın ne gilzel anla-
tıyor: ı 

•Bu malf'ınıdur ld memleket bir 
lana ı-e hukftmct anın lıizmetk6..rı 

tnr.ı zileaiııdedir. Hanenin 11akinleri ı' 
fıalı saba ·ette bulı•ndukça hadim, 
(ala makammcı geçtiği gibi memlckc-1 
tin halkı 11anati celıalettc oldukça 
Mkim dcıht bittabi utıkl6.l üzere bu
fwt r ve hikmcten dahi böyle olmak 
lbımgellr. Han aakinlsrlnin saba-
11sti geçtikçe hadim itibannı hunu 
l fzmctu anuacaiı gıfli ahalt fn ce
haleti mk defl old kça ı 8.k • daht 

Vatanın ..• Bı•lımur kurtarcıeak 
ba1ıtı /.:aro müdcrfrıi 

Biz; KcmnldC'n Kemale ko ıın tııri
bimizle akiki kemal ereceğiz. Bu -
mı inanıyoruz aürekli alk1flnn ve 
dsha lbüyük Kemaller bcldiyoı·ur.. Bu 
~udn ~uıctumur. ve milletimiz için 
du:, dugumtız bu cmsııl i?. itwycennı 
t.uhlil edC'ı·se'k oıuın içinde büyükleıi
mizin inkiı.r edilmez ıta<drlerini gl>ıil.
rüz. fıı anlığ'ıııma kuı-taran ve kur
tanu:ak olan i te ba beyccnndıl'. Bu 
'bc:H~~ı ınız.ı bir kere oahıı tazele -
ınek için boııı~ ıı toplandık.> dedik· 
ten somu hnlip, Nrımık Kemnlin v • 
taııp(•n'el'lığinden ve divıınındnn u -
zun uzndıyn babsctmte ,.e l.ıilbnssa 
Harp o•·ulnnun ciinılc kuın!lınn altın 
yszı ile yazılouya lilyı'k olan şu ben· 
din bir mi ne dünya .edebiyatında 
enden t.es:ı.d ü f ed ilc-b111r : 

Yaı·a flllcu dır rtcnine erlrl'i11 
MeR j.se son riitbctridir askerin 
Altı .da bir iiıdü de birdir yerin 
Arı 11iöttln vatan imdadına 

d kü - 1 k N k · · ·· h · ... 1 0· millr.ti İııte, böylece bir tarihin son sJl • 
pmnr a r11uyc ge l'rl' · • amı zaman ıçın şup esız orıJına ır Arduman ve Tweeny rolünde Me 
,J{emalhı ıısıl deha"• iına11 cttlgı şey- ibda idi. Hele l\1arx'dan onra .,., k K r 1 ıl du. :fesine geliyoruz. ..r.r-
1 

· · -.rsi d ı . 'd b • ü lah-.t içli kusur uzdtılar. Ccçen -, nnını. _cnın ın ıı un b'll mcın~- En baştn ııu doğum t.arllılerini r 
er ıçm n...-ı 11 e uııı ugu •Fll•: m • En

0
<>els ve La"' dlc oıbi şo · lizmo i ti ! 1 l c b cndt>lc kuvvctindl' \C hayat kıırşı - . ., lt"tde bir yazımda ta\·siye ettiğim r ~'l' crı gvs eı·en sa n:ııne er v u- mfi~fik: 

smda atılığı ferıı-•kar ve ,.0za nnk müritlerinin revaç buldukları Lir "b" Md.h t i i" · d k ~·uk ud:ım hukkında Alnuıncu, Frırn- :r:• :ırl 
,.,.... ., r d I gı ı, a. a . ç ı nın ram. ısını: sıı.ca yıızılnıış makaleler, l'l ~Azısile /rdi fl!r~f bu d'-hre llltl met .rıe i'' 

vnzirctten ~den b:ı· sırln bu imam zaman 8 oynannu~ 0 mnsı, mu - .na nakledılmıs olmuı çok ıs~betlı ınuhtt>llf tnl'l,tnplar ve bu .mektup • 
etl'tlfıı (ISJ}anuık hW'U"tındaki isti. vaffakı~et eırrının esaslarından olmu,ıı. ~foı aı-nl\ında bilhflsSl\ bıtbas.ına ~üo- Arif 
ııa1 mazhnriyt>tte idi, ,dhc Zl! baş- biri olmuştu. lnsarıiyd md'kürcs.ı- 1 a ı _ lı 1 d · ld ı-. hl ık .. - · Tlabul 1ı.,1mdı tıvaıula nıdku fl~-
lı)arak Kannk K<'.nwlhı c t>rl.erindeo 1 ııe ince istih.ra ını fırlııtan c::Bu - ..ady l\ıary LA&Sycn y ro ünde crnıı <> u .. u r nç numune goru- çf.:ıll' 

Ne\ İn Ak kaya durgun ve biraz lilyoı-. ıı ıi 
ve romnn('ı!ıkın ti,·ntro muherlirll- lunmaz u'iak:t, hde çeyrek usu d b b k . . J>ulı:ı ötede Avnıpada iken çıkar- Edince tatma (Namt1.:) taha ıt..:ı-
C.'1ndcn uzuıı uzun balıse>t•nı .. -i:ir. C\i'v•lkı· Uı11um·ı ı.ı,·rptcn ••e '·l•· a yapma e e ·tı. insanın, aca- :ı • l b l u~r.,. ~ ,r... • u 

1 
h k k .. l d·-. uı,ı,:-ı gazew, mecmua nı· ve ıın ııra 

1 

Bunılan sonm fül<'biyut Fukfı]tR~i k .. A h b" d 80 ra l~ ru u yo mu, Y? sa.ııoy: ıgı· ynzdıgı ~·uzılnr... 1115f-l640 'E.'fTef fııfO • 
tıılehclerinden üç reııç tl!, Tamık g~n ·u ''rupa ,ır m en 1~ • nı ;ınlamıyor mu, dıye ımoıc:agı ge· 'Ke>Jııııl Bey ne zaman Avrupa- En Ronra da, ıu ölüm turibltıl.,ı 
Kemalin Vnvey:Jrı \'nbın manzume i bize, Londra sokaklannda hala 1· H 1 b' 1 • • • .

1 
. ..ı· k d' ıyor. e c ır<.ız uzuncıı mono og yn Jmctı? okuyoruz: 1 .. ,c 

ile Vııtıın knsMclcrlnl okumt şlıırdıı'. 51 ın-;ıır ~ap a, re ıngot ve şcru - ( d ( · ·· ·· \ d h d B f 1 S d -ı .. d 1' l dı cı .. 
Bundan som-ıı te>krur Jl<'ktor C.e • siye ~le gezen İngiliz 11 117.\ldesi ar a iıçuncu pcrc e e av sa ne- - l 7 mayıs 1 Gi e os iJr vnpu- , lin iı mu ıru e e , ·arar f 

sini anlatuken) tevzii mükftfıttta rlle... 1 lımirU 6~be rt'"' 
ı:rı1l Silıırl kürsüye gelerek hc_rkt• c kad ır gülünç gdi~ orl ~ür İn§Rd eden mekh-p kızları gi- .Koı1d<'ntll .orta. yerinde Namık Nm· idi l8.hııt11 oldıı 'niil!A~l..,._.,,ı 
nyn n~-rı tcŞ<"kküre borçlu olduğnnu Mcvzuun bayatlığma ragnıen, b - ~ .. 

1 
k 01 Kc·nuılin kull:ımhğı bazı ~3-·n>·ı ta· hı .,.~;;. 

söylt'diktcn .sonra: cı:·amık Kemal «Bulunmn1 u ak;ıı. muvaffak Lir ı,~sag ay~gını ~.nen ara.. ~- 1}1)'1111 cnmekün önunde duruyoruz.: l80G-1B88 Ali :Et11 
b6z0rı içinde ölıuü.,.-;t.U. Ellıne>ın nca.P ..L! r;:~k·· .. Jl'f" __ L· b' yagını ıhafıfçe buker.ek oyle hır lluba mın ~- pmış oldu"" bir mak- .,. 
· d" -'"ğl b h tı· t 1·" ı cae.ı g;ır · 's-'JU• u ,rnue 1 1' t.~ı ır ı. k d h l 1 ,,_ '' k k rtık h" •-- annııı. şım ı, .gen""ı n u ıırnrc l eza .... d I T 'ıh 'd 11;onusu tarzı var ı, a o gun tıı, kul\aııdüh ikarnış kalemi, el ya· • çı nr ·en, ~ - ır uP ııı 

rlinü hl seden bilyiik ölünün ruhu ~,·ayı. ngı ız u91~u unu cı. - ve kendinden emin bir _anatkar z1lnrını t.a~ıynn not defteri. kahve cak olduğu anla~ılan ibu tarihe r:~ 
yine büzün içinde midir? Hiç şüphe dı - mı:z:ab çerçe,csme şokabıl • bir snhife ilave eden dünldi fstaıı 
yok kt o şimdi sirln göılerinizdc bu 1 miştir. Esasen bu piyesin h~tün olnmndığı hükmünü K<wdihtiyar.i fincaulun, nihayet. gfiaıil: bir mah- gnzetel,,rini aü:züyot'\lZ. - .ı 
nuru gürdüktcn sonra ~ok mc ut ot-1 inceliklerini tad bilmek için lngi- veriyoruz. 1 in7.n içind akı az, kanısı çok sııç - Ancak, eeblr Ye inkılip 111\1 1~ 

.ro- l • izd .. k h L d l ·ı· lnı ı . s ti G 1 Se .muş4ır. uoz crın c ııcr an o uya- iliz «humou unu, hattiı. da a şi.İ· _ o,ı; ~oam, tenısı ın maatt~es· Hunlnrı bil) ilk şairin gelhıl, yüni miırliirü ıçemııet n uner e. . ııt· 
cuğım_ bu nuru Sl?laınhyoı U~·~ diye- mu1lü söy:liyeceğqu, lngiliz dün· suf muvaffak olrunamııı bir tipi ıı1eı hum Ali Ekrem Beyin refikası Nlir.het Gerçek'in cidden tııkdırf! ııı· 
rck suzlcıiııe nihµ)·t'.t vermıştır. ya görü~ü bilm~ ""e benimse· idi. ıBu kadar Zn\'tlllı bir İnıciliz na, un Cclilc !Bulnyerin koleksiyo- l'lk olan bu e er1erinin ·günden tıeP• 

diyerek tıözlerine nihayet verml tir. . Bu?d8•11 s~nrn h P lınrıı.?c; . c • rnck luzımdır. Eserin ideolociıuıı 1 lordunu biz ta avvm edemiyoruz. ııunuan temin etmişler. nr. zcnırlnle tirllmek ııa.~lil~;r ırt6' 
Ah H d" T clırenın ınkılnp mtl?:ccılııe gıdılm1ş ve bizim gibi :Bahrisefit havzası sa - ı Belki biı Fransız burjuva!!l, yahut lJıılıa sonrll divanı .. ve bundan el dniına oredn k lması, dun il • 

met am 1 anpınar burnun Namık Kemnlin cscrlc.riııden . . . . A L. . A k YllZlldle yazılmı§ lııtzı parçalar. 'ncvvcrin C?t~dan \izle~İği bir yen 
kürsüde mürekkey ergi nçıbu-nk mcrnsime kınlcrınc yabancı gel.e~ilır. r.a- ızım c ş ~ memnu> romanı~~n \'c tbnilemin }1nhmut Kemal He- ı mez arzn ıdı. F '/(.~ 

Buudan sonra Edebiyat l"akültcsi ge:.ç vakit ;nihayet \"erilnıi tir. nıızda lskoçyanın sıslı ıha vasıle Adnan Beyı, evet; iakat lngılız yin koleksiyonundan alınmış, -~imıl- . O" 
----------------------------- Marmaranın ışıklı gökyÜLÜ kadar nsılzadesi. hayır. -'ki I I . ye kAclnr hiç ncşrcdilnıcmiş- el )·az1. ı . c<i ıt 

fark var. l inı erin, an'ane erın, Uınumivetle «Bulunmaz u ak» sile şu pııt\'8! tTIZAU: cFrnnsa hu harb1 ıı f.l' •• Ynlnız büyuk neklara snhnc o\nn ... Daimıı heyttnnh • 

Av::ıntUrlet yaıı,man .•• Tuna ı:ahilkri bir çok ıfihnlere mevzu olmuştur. 

LALE 
~rfie.rin ~e ~·aratılı lnıın .d?ğurdu- ıyi bir eserdir. Ciızel tercüme 0 • koybctti'!> tefıikamızı, )'azılarııı~~c· 
~u bu zıhnıyet mcsafesını aş bı: lunrnu tur. Mükcmmd temsil e - llcılllc lıin crvr ilo k::d~~b;ı~== çokluğu yüzü"nden bngün dcrced 

• Jıısck cBulunmn~ us~b takı dilmiş ve bilhassa Üstad hir vazn Ço/; mu goı·dun afiıcclc bir ranı dik. ftlznr ederiz. ~ 
Fakat Bugün e göreceğiniz 

RODE SANDOR meşhur ÇIGAN ORKESTHASININ aO le<ligi 
Türkçe 

Runlııra hi\' benzeınlyen .•. Zevkine eş olnııyaıı ... At~ine k:ınılnıı)'nn ... 
Y cpycni bir şuheseı dır. 

DİKKAT: Bu filn ı \\ 1 <'bu i imde gı; tcıilmı~ olun :filmlcı·lc hiç 
bil' nıiın:ı cb<"tl oln :, p m i de ilk defa gbstcrilnıektedlr. 

UH1 J 1 L.1\ VE: En on 1 n un ya harbinin mühim vak'alıırı 
TUHKÇE PARAMl'.'T JURNALDA 

1 <hum
1 

bo~:t un •
1
?1kalum .~ır dad~~y~ c1hneııin elinden çıkını tır. mahzu ıu bana - z;;::--

1 nası ır yenı ı çc.cınısı ver ıgını 

anlıyabiliriz. En eskisinden en 
yenisine kadar in~iliz edebiyat ve 
tefekküründe yer edinmiş olan -
lnnn Byron, \Vildr. ve bugüniın 
Huxley'ine kadar, hatttl felsefeci 
Bl\cond"a bile en çetin meselele
rın tesrihinde bu ciddi - mizahın 
bir kn ılcırn gibi parladığını gö -
rürüz. İngiltere ve lnt:;iltcıeden 
mülhem olan şimal Amerikao;:n· 
dan başka hiçbir milletın deh.ısı 
(genie) bu humor'u fert ve ı.:c -

-ı I miyc~in. kainat görüı;ile mezcede
mcmıstır. 

E 
füıgım (cvknlade biı program 2bii~ük ve mulıleşenı film birden 

E CiLE i 
(RAU' BF.Ll.A~İ) 

.Koloınbııı Film Şıı1.: t ııiıı 9. 9 - 940 senc"İ 

için huzıı·lud 11,> ı lıuyu k hu vııcılı k fil mi. 
Baştan bıı~·ı he~tt n ve dt>hşetler filmi. 

ı 
Umumi istek üzeıinc bu mevsimde en co1' 

bC'genilen büyük nrk iılmi 

TOrkçe a6zlü • ve lilrk musikili 

Bugün s at 11 de tenziıath mat ne. ••••••:llf cBulunmaz u ağın» başlıca tip-



Orff idare 
Komutanı 

şehrimizde 
General Artunkal'in 
•galıate çıkması 

lllJllatemel-

Ôrfl idare Komutanı 
General Art.aka! 

Bir müddettenberi An
karada bulunan örfi idare 
komutanı Korgeneral Ali 
Rıza Artunkal dün sabah 
şehrimi7.e dönmüş ve Hay 
darpaşadan istanbula ge
çerek komutanlık binası-
na gitmiştir. 

Örfi idarenin üç ay u
ıablması dolayısile komu
tanın bugünlerde 6 vila
yetten mürekkep mınta -
kas. dahilinde bir seyaha
te çıkacağı söylenmekte
dir. 

ldriyatik taarruzu 
(lliriııcf sahıf ııden devam J 

harp fılosu nezdinde bulunan mu
habiri bu filonun merkezi Ak<le
rıi:ıde yaptığı en yeni harekata 
dair ilk malumatı vermektedir. 
~uhabir, bu harekat hakkında 
tunları yazmaktadır: 

cCarp çölündeki italyan sahil 
lnevzilcrini mutcmadiyen döv
ll'ıelt aurctile kanı kuvyetimiıe 
lon derece kıymetli bir ardımda 
huluncluktan sonra İngiliz filosu, 
lnuthiı l>ir havaya rağmen, ağır 
toplarını bizzat ltalyanm e§iğıne 
Çevirmek üzere yola çıktı. Şid -
det)j bir fırtınaya rağmen muay
ten vakitten evvel Otranta civa
'-ıa vaınl olmut bulunuyorduk. 
Cerniler, önceden, tesbit edilmiş 
~~ayYen saatte muharebe mevki
·~j alchtar. lki saat sonra Ot -
t~la bopıma pclik. Ben önde
li cernide bulunuyordum. iki sa
'l kadar aiır aiır ilerledik. Bu 
..._IKla bütün gözler ileriye dikil
~-tı.hmuyordu. Toplanın~ en
--. buuda. T c rpiller de he -
~il denize hdatılacak vuiyete 
. nulmUfbL Kesif bir zulmet i -
~e yolumuza devam ediyor -
... , ArnaTutluk sahilinden, u -
~ktan uzağa ... arlıyan bazı ı_şık -

r, araaıra seçilcbilıyordu. Bu cs
~da arkamızdan gelen zırhlıları
~· Avlonyayı topa tutmak için 
...__ IYet alıyorlardL Biz. bombar
ı;-n• göremiyecck kadar zırhlı
br dan uzak bulunuyorduk. Fakat 
A. aç açıklarına vardığımız zaman 
1\ \'lonyanın çok büyük bir muvaf 
\iJl:ı~etle bom:ıbrdıman edildiğini 
llt~ıren .kısa bir haber aldık. Dö
d ~ de Avlonyada bütün şid -
~~~. devam eden yangınları gö
~rıQzle görmiye muvaffak ol -
~ · Bu esnada Avlonya lima -
~d.n bir •atlik bir mesafede 

Unuyorduk. 
~·~er türlü muharebe ihtimali 
fi! 

1
• oluncıya kadar herkes vazi -'I haıında kaldı. 

ti! talyan denizinde dört aaat sü
"ı 1\ bu eevelanımız esnasında düş 
~~ gemilerinin mevcudiyetine 
~~et eden hiçbir ali.met gör -
~ ilt. Düıman, hücumumuzu a -
~ ~te uğratacak en küçük bir 
" hbüste bile bulunmadığı gibi, 
-.,;..,etlerimizi denizden veya ha
~bardıman etmiye de 
~ tır. 

elevizyon mütehas
'1sının yeni bir keşfi 
~~. 21 (A.A.) - TeleYbyon 
~ıı İngiliz Balrd renkli te
"'1 :on yapılmaaına müsait bir u -

t l!ffetıniştlr. 
lııttı~~ete:'ler önilnde keşfinin tatbi
~ &oateren Balrd, 75 santimetre 
Stıtundan ve 60 aantimetre &'&S nde bir televizyon aynası üz&
~ • charda blllunan bir stiidyodaa 
~."' r..ımJed tabii olarak renk -

Jtl •kaettirmiftir. S: ~ dola111De mer'i olan nizaın
~lf banket etmemlf olmak 
-•• .,.. telıien aSledilmltttr. 

Talebe 
Fransanın 

- - ----

yurdu 
meselesi Son Günleri 1 

muazzam 
gardımı 

in.- edilen 10 tayya. 
reclen dokuzu f ngil· 

tereye verileli 

Amerika halkı yar
dım edilmesi için 
gazetelere mektup 

yağdırıyorlar 

· Amerikan donanması 

Bunlar bir lngiliz 
zabitini kaçırmakla 
itham ediliyorlar 

Bardia 
muhasarada 

(BGflllMa.l•ıln clnam) 

lanmız ela seaçlikte devamh ve 
sebatlı tabail meyliai .,-andıracak 
kola:rlıklan ibaarda ,.. saffet ve
:ra lika:rdi söstennitlerdir. 

Bu likaydinin en söze çarpan 
delillerinden biri de itte aeneler-

ıngı· ıı·zler---Bardı· a- denberi tıtanbulda bir türlü bir 
talebe yurdu viicude ıetirememif 

d T b k bulunmaımzc:hr. an sonra O ru Ve Bu aiitunlarda. e...lce de bil-
Bingaziyi de işgal miinuebe aö:rlediğimiz mere, 

mepatiyetten sonra yalnız Evkaf 
edecekler Nazırı merhum Hayri Efendi Ge-

Vaşington, 21 (A.A.) - Cordell dik d mük 1 b" l b 
Hull, bugün gazetecUerle yaptığı bir -- 1 pqa a emme 11 la e e 
toplantıda Amerika Birleşik Devlet~ M B k • ı • yurdu binası yapmıya teıebbüa et-
lerinin Alman hükümetinln talebini 1 s 1 r a f v e 1 1 mİf, bunun temellerini de attır-
1s'f ederek Paris bü~ilk elçili~indeki 'I mlfla. Fakat o zamanki biikümct-

~1~ş~:.mı~:~l,g~:ir ~g~ı;~:~:.· b~~~; harp 1eydan1 n da ~~~:;i ;~?~~;: ~:ı~~ 
bir hükumetten, sebep vermeden • 1 yırlı ve değerli bir insanın hizmet-

Al• • ~ 1 d kendl mcınleketlndeki memurlannın 1e1k1 k t yap t 1 · d k d'I • • h 

Qlln a a arın a gprj Çekilmesini Ü,(emek hakkını ha- a 1 erin en en J ennl ma rum et• 
il iz olduğunu tebarüz ettirmiştir. Hull, miı oldukları cihetle, o güzel ta-

Ne-vyork, 21 (A.A.) _ Roosevel- ı fü,; aliıkadar ıncnıur hakkındaki it- Londra, 21 (A.A.) - Reute- ıebe yurdu binası temel halinde 
tin Amerlkıın harp istihsaUndcn yiiz hn~1l_ar üzerinde tahkikat yapnl·ağı- rin askeri muhabiri yazıyor: metrük kalmqtı. 
de ellisinin İngiltcreye veıilıncsi hak nı ılave etmiş, fakat hıidiselerin ilk Akdenizden gelmekte olan ha- Ondan sonra ne bir maarif na-
kında tesbit ett.1ti nisbet, İnglltereye t~t~ikiı~ln, b~nların, itham edildiği herler emniyet verici olmakta de- zınnm. ne de bir Maarif Velcili
,ardımıa tesrii arzusile terkedılmiş- gıbı, hır İngıU;ı, subayını kaçırmlya vam ediyor. Bu mıntaka ıimdilik nin talebe yurtlarmm ehemmiye-

ltir:kTeDeşrJnl iııtlani. ayındla Amerika Bir- Y~~·tedım etmi eklelds~lu budlun~ukl la~~ı 11 harbin en mühim noktasını teşkil tini takdir ettikleri değil, halli 
qı v e erınde nşa olunan on goı; rmem ş o ugunu a soy em-.· k d. · l l ·dd tı• b. b "" 1 bir ld--'-

tayyareden dokuzu, İnırilterevo ha_ tir. etme le ır_: ita yan ar ıı e ı ır oy e §eyden haberdar o ua-
rcket etmiş ve yalnız bir ıan"'esl A. Hull, Amerikan sularında bulunan darbeye uğradıktan başka, kar~- lan bile aöriilmemiftir. 

- Hiç kimse vatanını da beraber 
taşıyıp başka diyara götüremez. Hiç 
kımse ecdadının mezarlarını, yavru
larıııın beşiklerini yabancı illere aak
ledemez. Ben General Weygand ve 
Mareşal Petain'Je beraberim ve bl.
naenaleyh Fransada kalıyorum. 

Ba~vekil muavini olan M. Chau
tenıps hali galeyanda olan ihtlrasla-
1'1 teskin etmek, sivri yerleri düzelt
mek ve muhtelif' fikirleri biribirleri
le telir eylemek itiyadında olduğu ci
heUe, kısa ve vazıh cümlelerle, mec
lısi ikiye ayırmakta olan noktal na
zarları telhis eyledi, her iki tarafın 
ne istediğini, ne yol tutmak arıu -
sunda olduğunu tebarüz ettirdi, ma
amafih kendisi de ne kanaatte oldu
gunıı, nasıl bir karar verilmek la -
zını.rı·ldiğinl tasrih etti, yalnız reyi
nı bciyle müphem bırakmakla hera -
lıeı·, söz.lcrindeki acılık, yüzündeki 
derin yeis ve te<>ssür alameUeri, ken
disinin de vaziyetten tamamile nev
mıd olduğunu ve mukavemette deva
mı mecnunluk addettiğini göstermek
teydi. 

Donanma mesel~sinin 

fec•ati merlkaa ordusuna verilmiştir. Sala-ı yabancı tabiiyette gemilerin ingilte- dan, denizden ve havad_an aıkı bır Halbuki m..nf menauplan i-
hiyettar. Vaıinı;:on mahfUleı:i, bu ıc hesabına ınusaclere eı.lilmesinin ~1 surette sıkıştırılmaktadır. çincle tetkikat yapmak balumeaile 
keytl)•etı b'ugün ıfşa ctınişlerdır. manya tarafından gayrı dostane bır ! Bardia muhasara altındadır. ltal Avrupaya sık sık ıridenler bulun- Rununla beraber bazı inatçılar, 

Son günlerde, ceman 750 milyon hareket 'telakki olunac.ağı hakkında yanların mukavemet kabilitleri duğunu herkes bilir. Bu zevatın mahiyetini kenılilerinin de izah ede-
İngiliz lirası kıymetinde bir hnrp r.ı- B<.'rlinde yapılan beyanat iızel'inde h kk d . eli kadar elde et- bu seyahatler esnasında Awupa- mıyt't'eklerl ·müphem bir ümit izha-
parişlcri listesi tanzim edilmiş bu -1 tefsirlerde bulunmaktan imtina et- .~. 1.n a şı~b iye B rında ısrar eylemekteydiler. Mesela 
lunmakı.adır. Bunlar, İn iltcı • ıniştir. tıgımız tecru e ete nazara~: a.r- da talebe yurtlarına verilen e- r.ıı eski mebuslardan ve ihtiyar Na-
h l 

· k" g .. e~ e ••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dı'arun y- '--- za-•nda tn-=1izlenn h · t' k d b.. ::ı.. ol arp ma zenıesı ıralaııması planının ıuuu • ._... 5.. . . emmıye ın ne a ar uy- - zırlardan Lains Marin, beyaz bıyık-
kongre tarafından, uısvibi formalite- in o •• , •• z 1 er eline düşeceği tahmin edilebılır. dağunu nual ohap ta gönnemif larını titreterek mukavemetin milm-
leri tamamlanırken, müzakereye baş 1 • Craziani, ya imdat göndermek bulundukl.nna ise ae kadar fa!- kün ve lazım olduğunu hoınurda.nı -
lam11sı Rooscvelt tıırnrıııdan 1ngılte· • k iatcmiyor, veyahut gönderemi - sak azdır. Londra, Paris. &erlin yor, Ticareti Bahriye Nazın lUo, 
ı·eye bildirilen slpari~leri ihtivıı et- yenı a ınlar yor. gibi garp medeniyetinin eskiden- her şeye mğmen harpte devamı şid-
nıektedir. Diieı taraftan, Sava' dan gelen beri irfan merkezi addedilen ma- det ve heyecanla ittizam eyliyor, ma-

Bü ::L d t ı kk ek amarih noklai nazarını herhangi bir 
Tcmın olu!ı':u!ııargo_rıem, bu 11 .. te· y a p 1 ar en sol cenahımız tera i etm - murolerini bir tarafa bır~lam. delille izah ve ispata yanaşamıyor -

.. tedir. Avustralyalı bir süvari bö- Fakat ispanya ve ital:ra sıbi ma- du. Meclıain mllliyetperYer ıiinırel• 
de ınüt.emmım olarak 12 bin tayyare lüğümüz bundan birkaç gün ev- arif .._us1111ela A'ft'11pamn ancak 1 rlne mensup mebuslardan Gbamega-
2000 ili 2500 tank, lıir ~ok top ve H h Ak• • t• d bub d b- ··k b" nıuhinı miktarda ınühımmat varıl:r. ava a ımıye 1 e vel Janı yakının a uyu ır ikinci derecede ilkelerinden ma- ray ise, daha bir gün evvel muka-

Bu büyük programdan, ilk verile- İ .
1
. l . muvaffakıyetle harekete gcçmit- dut olan yerlerde bile talebe yurt. vemet tnrartarı iken, şimdi artık be-

cek siparış, konturıtto ınıza <!dilmiş ngı iZ ere geçıyor tir. lanna mesdiı her hansi bir ti- dahet karşısında başını eğmiye mec-
bulunan 60 '-"eni şilep hakkındn ola- lngı.liz harckihnın Barc:liayı al- t ' • b" d k bur olmuş gibi görilnüyodu. Bu zat "' ya ro veya pzıno masm an (O Cih H b. d d d L.!}fi.l _ .... 
cakt.ır Bu k t tod b GO il lonl H lif k ' A ·k d-'-ta d ~ d .. ·· - ad h - ·ı kt d" an ar ın e or u a .,. ı a .... er-

• OD Ura a U fi ep a a s m merr a ~ n sonra Uracagını "'un• :!IY - e e cm!'1'yet verime e ır. lik ederek harp yapmış, dÜIJllanla 
hakkında teabit edilen kıymet, 25 mek için. hi."çbir ııebe_p.yoktur. Bu Bugun Madnt ve Romada gayet "arpı.....,ı• ve hatta Verdun cephesln-
ınilyon İnglllz llrnsıdır. Bu, şılep in- El .,...... la • • hl 1 k 1 h k T b k ' ~··· ,. 

L-1.. ÇI ınıne yını mu eme ıtaat, 1 en are etını o ru a muazzam ve mükemmel talebe de de Man>•al Petain'in emir ve im-
patı vaıısırıde Aınerıkaya )'apılnn :1 k d d • k ·· h " 
en nıuhım slpa riısi teşkil elnwktedir. b d a ar evam ettirme uzerc cm yurtlan, balta talebe mahalleleri mandası altında döYüşmüş olduğu 
Bu vapurlar, Nevyoı-kta Fodd tez _ U tak irde Eden Hariciye manen, hem jeografik bak1mdan 1 tesis n teşkil edilmipir. O bol cihetle ıimdi de eski kumandanının 
gıihlarında inşa olunacaktıl'. Bu fir- Nazırı olacak iyi bir vaziyette bulunmaktadır. bol se,oahatler esnasında ,..ın12 I taraf:nı ~lti:ı.am etmeyi daha muva-
ma, bu sıparişl verebilmek ıçın, bi- Bundan sonra Bingaziyi almak i- bunlar görülüp tetkik edilmiş bu- fık r;ol'mıye başlamıştı. 
risi PortlancJ'da dığcrl Kıılifornıada l..ondra, 21 (A.A.) _ Hava Ne7.a- çin ikinci bir meydan muharebe- lunsaydı bile, tstanbulda çoktan .l<'ransız Mecfüi mebu~nının (bey-
Richmondı.la iki nıüteııımım tezgah !"etinin istihbarat servisi, düs gece sine lüzum hasıl olması mümkün- mükemmel bir talebe yurdu tesis nelmilel. amele fırka!!ı) azasından o-
kuracaktır. Bu tezgiihların kurulma- Jngıliz hııvıı kuvvetleri tarafından dür t • I duk ı lan Adlıye Nazırı Serol çetinl<'r ~ini 
sına varın buşl,ıııncıık ve tez••alılnı· R h ha - • 1 · • • J e m11 ° ur • "i lclctle ham taraftnrlan meyanına 

J .. u r vzası uzerıne ynpı mış olan Yenıden esır ve top alınuı " · .. clcirt ııı· i•·fncle tıınıamlanmıa buluna- ı Şimdi ise nihayet büyu .. k bir Ü- hhildi. Fakat hu adam sinirlerine 
J ~ " u <ınların, havanın muhalcfrtıne rag- K h 21 (A. A ) O 

caktır. nıl'n muvaffakıyetle icra cdilmit ol- a ir~ : - • rta- mit ve teselli ile goruyoruz, ki h:'ıkim olduğu için noktai nıızarmı 
}'almt ilk kaburgalar, tczgihla • duğunu bildirmektedir, şark ~lngilız ku~~tlerı umumı ka- genç Maarif Vekili Hasan Ali Yü- ük netle ve bcl.ii ~ at~e müdafaa ~i-

rm hitmesınden ıo hafta evvel ku • Harekata iştirak eden bir pilot t'lmahının teblıgı: cel bu büyük noksanı çok iyi id- vor, ona muknbıl mu'\taldl ~o;;yalıst 
:rulmıya başlıınncaktır. İlk şileplcı-ln şunlau so~;lcnıiştir: Bardia istihkamlannı müdafaa k t • bul zumre ine mencup o!nn l\1esaı Nazırı 
kaburgıılann kurulmıya başlamasın- G ı · b' -den du··,.man kuv"etlerı· top ate- kra ,. e mış v~-~na çar4: bulmıya ı Pomaret i~e (yllmuşaklar) yani mu-
dan altı av ta J ğ c scnkırchende ır sun'i petrol - ,. • at ı surette ...-ar VenDJf unu- kn t 1 hta 1 d b -

• srınra mam anaea 1 fabrikns üzerine bombalar attık. Her şimizin tesiri ahında sarsılırken, \eme a ey . ~arı 8:rasın. a u 
tahmin olunmaktadır. tarafta infil~ıklar müşahede ettik ve . .k k . d"l k tl yor. lunmakta ve fıkırlerlnı, telaşlı mi-

Dun, lfoo evdt, kabine toplantı - g_ıuı. çe ta vıye. e ı _en u.vvc e- Bay Hasan aı·ı y;;_l, bu yurt ?.acı muktezası olarak, makul müta-en az iki lıüyük yangn çıkardık. Ko- 1 b ""' ,- ...... 
sınıln haı p harici olmak üzere fııgil- .loııya.va yakın bir mevkide bir el-'-- rımız garp -ve §ima 1 gar 1 rnın - 1 • • d"~ b" k • l t leal:ırlıı ıleğıl fakat heyecan ve a -
t ü k "" takalarını temizlemiye devam et- ~hcse e~~-· ııer ır ço ffııakere ler- "ahı·"ct.le mu··c1°afaava çalışı'-·ordu ereye m m ün her türlü yardımın trik s:ıntı·ali üzerinde yüksek hıfi - d. y .d d.. cı an ~mıya muva o ur- u •• • J • 

yapılması bahııindeki bu muazzam laklı bombalann patladıl'Hnı ,.ördük. mckte ır. enı en ort top ve __ ._ __ .:ı da d ..ı:::.· • .bi, Meclisin Mıki siyaset adamların -
tt ht l"f N 1 d ıs• ., 900 . ld k. sa, y~a e.ugllDIZ gı gavre e nıu e 1 eı.nrct eı·e ilşeıı Ayni me11ldin )akınında bir demir. csır a ı • ..:~ı... k --1.6-ler"mizde ber dan olup bir çok defalar Nazırlık 

v-.ızlfclerf Nımrlara bOdfrmiştfr. yolu iltisak noktası da bombardıman Sudan hududunda müfrezeleri- ~a:.ni:'.ia"'"""' ~ak ~ı~e: etmiş bulunan ve şimdiki kabinede 
Amerika efkarı umumiyesi - edilmiştir. Bronn'da depolar ve eşya miz taarruz faaliyetlerini devam MUHI o - de AilP. Nazırlığı eden Pernot 1] 

DİD noldai nazan istasyonlan iı.eriae alçaktan hücum ettirmişlerdir. ]arını derin teessürlerle öğrendiği- bir taraftan ntanperverltk biıı ve 
laı· yapdllltfbr. llünchen - Gladbaik Mıs B k"li miz snıçlel'İlnizİlt elılel'İeinin tah- ~dişelf:ri, diğer taraftan da, biı·çolc 

NeYynrk 21 (A.A.) - f ngUtereye istasyonundaki eşya depoları da bom ır aışve ı ail hayatlannda lliiyült hir salib ~ cephede hsrbetmekte olaıı bir 
tam bir yanJımd:ı bulunmak husu - bardıman edilmittlr. Kahire. 21 {A. A) - Mıaar husule ıelecejinden kat'İym ıiip- bıtbıı.nın ıtuyacağı derin merale ve O-
$tmda Am,.rikıı.da halk araS1nda git- 1ng· iltere havalartla hikİID Ba,velr.ili Hü.eyin Sun P.... re- he etmemerıyiz. züntOler arasında şqkın hir luıle ge-
tlkçe artan alika, Herald Tribune L'- · d M··..1.L.. N ...... ı1. • 

Olacaktır nıaatm e u~ azın ve m.- r.--ı-:...:..:.... ltu L.. -t:-•-rin- ]erek ne fikirde hulunaca5ın1 tayın 
gn:r.l'leı-ine göndel'ilen minidar oku- Mr ordU9U Genel Kurmay Başka- ~ .. ·- _.. .- r.demlynr, maamaflJı o da yavaş ya-
yueu mektuplarında da göze çarp - NCYyort, 21 (A.A.) - cDalma ld • h ld b - ı·· h de valıillerini ladwelenle seçİr- nş harp alevhtarlanna iltlhalr te-
maktadır. Bu mektuplardan bazı F:ransa> adını ta111yaa ve NeYyorkta nı 0 uııu a e ah ço u arp d,,._._~_.e• ..:L.:....- ~- -v d d"k d- •ıennıı:ıı ... -,~ ..,...,, __ .... mayülleri gösteriyordu. 
parçalan alıyorm. Bir okuyucu dl- bulunan Hür Fransı:ıı Birliğinin mer mey anını gez 1 ten sonra un havsalamrzın bir tirli b.nyama-
yor ki: kez.lnd- yapılan bir toplanbda, kala- Kahireyc dönmüıtür. Fakat artık daha fa:ııla karanas 

ı .. dıöı bir tedbirle -nçlerin polis k 1 k kabil ol yac-.:r.. anla .. h 
_ c ngılterenin bit.im için hıu-beltl •. balık bir dinleyici kiitlesine hitaben Tayyare ile batı çölüne giden • •- a ma amı. -· .... -
gine ve blı.l nazb:min esaretinden reiıılerl Houdry ıu töderi söylemif-' ziyaretçiler, orada Ortaşark lngi- =~~ ~==ürülmek 1] B• il. P•rıtot, l'rsrt.ularıw 
kurtarmakta olduğuna kat'i bir ima- tir: liz hava kuvvetleri Batkumanda- -- 1Neflutr Penaot ifkililli .._, dmif 
~ı.mız vanlır. ~<'n aylarda bbim Eğer Hitlerln her giln havalarda nı Hava Mareşali Longmore ve GCDÇler, ... kıt tinlerinde oltın ailere mııJtatıp ol.ıp • icki ima-
l(ln ~·~ııtık!nrı~ı hiçbir zaman öde - JOOO tayyare uçuracak kadar benzi- çöl kuvvetleri kumandanı Gene- kalwe,.e gitmeyip tene yapsmla-, lıit1111 e1cin idare etmeku ve Frsnaa-
y~mP:•ız .. Şımıl~~i 8.hval ve şerait i - nl vanıa: İnriltt>re de Blrh~şik Ame- W 1 fı d ._ 1 zehir gibi esen riizgir Ye ciğerlere mıı en zmiffn adamlan11dan a.ddo-
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Y aıaa Ye Frauısc:adan aakleciem 

8Uleyman Sılkı . .................................. . 
yordu. ÇilnkQ Mareıal Petaln'in 
kim ve nifiz reyi büsbütün ken 
hissettiriyor, ve binaenaleyh müta-
reke tarattarlannm adedi ciWk419 
artıyordu. 

Müzakere bu safhadayken M. Re 
anud'ya sordular: 

- Fransa bir mütareke lstemell 
mecburiyetinde kaldığı takdirde. bu
nun İngilterede ne gibi aksülimel 
huaule getireceğini M. Churchill'cl-. 
öğrenmek istedinla mi? 

M. Reynaud, bir iki saat evvel ı .. 
glliz Ba,vekfünin bu ııuale verndf 
olduğu açık cevabı bilılirdL Bu ce.,.. 
iııe tabiatlle meclisteki mütareke f.e. 
ınaybllednl arttırmıya hadim oldw. 

Fakat mütareke meselesine miit.eo 
silik ve meı but gayet nazik iki m• 
sı•le dnhıı vnıdı, ki onlar da donanıo 
ma ve tayyare kuvvetleri meı-eleleıl 
idi Ye bu iki mesele mütareke taraf
tarlarının zihinlerini şiddetle i .... 
eyliyordu. 

Bir mütareke istenildiği takdl• 
araba Almanya Fransanın, tamaml
le saglam ve kuvvetli bir halde d~ 
makta olaıı donanmasının da teıoll
minl ve bu donanmanın İngiliz do
nanmasına karşı harbetmesini de ta
lep edecek miydi? Fraruıanın etinde 
artık pek u kalmış olmakla lıe!f • 
her, yine işe yarıyabilecek olan tap. 
yareler de, daha dünku miittefiklert.. 
ne karşı havalarda çarpışmıya le • 
bar olanacak mıydı! 

Bu iki meııele fizerfnde mecltde 
en ufak bir ihtilatı fikir yoktu. J'raa 
sız donanma ve tayyarelerini A). 
manyaya teslim etmenin büyük Wr 
hiyanct ve denaet teşkil eyliyecefbt. 
de bütün Nazırlar mütW1ktiler. 
Şu halde nıiltareke işi, fect * 

i:lkmaza girmiş bulunuyordu. 
Donanma mesclCl'!i bu suretle 111i~ı'41ıiftll 

zuubahsolunca, Bahriye Nuan 
Campinehl söı alarak dedi, ki: 

- Şimdiye kadar bir te'.k".!ıre:i:ltlt11 
bile zayi OlmıyaT&k bütün k 
muhafaza etmekte bulunan doı11&1~11fl.'! 
mamızı nasıl teı.lim edebiliriz! Ba • 
husus. ki bugünlerde kararsiln a_..,.a;.ıf'-1 
mumt tarafından, donanmalllB11l 
talyanın Ceneve Jimanma htlclml~ft 
oradaki benzin depolarına ateş •l':tSmr.~ 
mesi için bir plıln tertip edilmlı .... ,.,.. ...... 
Bu taarruzun 1cr11sı,,.esnasınd;ı İtal 
yan donanması mey8ana çıkmıya ce
saret ederMı onunla kat'i hart>etllllo..,.IN. 
ye ve eğer talii harp alt'yhimisde 
zuhur ederse bayrağımızı yüksek ~ 
tarak donanmamız ıerefle b.rb 
gıtmlye azmeylemişti. 

M. Reynaud Amerika 
Cümhurreisine son bir 
müracaatle bulunmayı 

teklif ediyor 

Bu ııırada M. Reynaud elini 
dırarak Babı ıye Nazırının sösua8 
kesti ve dedi, ki: 

- Bütün bu ınnelelerin fetkınU 
diğer bir meıele vartiır. Eter A-. 
rikıı hükumeti bizimle beraber Qr.. 
be girmeyi kabul ederse, bGUln talil 
harp eı;ıı~ından değ4m.iş olur. BiJıa. 
enalc:rh Amerikanın, kat'i beyanatta 
bulunarak manen ve maddetetl 
Fr:ınsa ile heraber hareket edeceiinl 
ilan eylemesi hakkında Jtelaic:lbDhsJ' 
Booseftlt nezdinde 90n bir t~ 
te buJunır.ıınıız.ı talep miyorum. 

Amerika, mağlü!>iyetimid itiraf ft 
Din meebariyetinde kahnaclan ....ı, 
iki ene sarılacağımız •n ilmMll ... ~.,nn 
kil etmektedir. 

Barekttin ba tekUf.i derhal ... ~ 
tlfakla kabul edildi. 
Mtıakere bu afhadayken Ge....t 

WeJCınd yine eö:ııe karışarak ına. 
tacelen mütareke akdinin sarunıtl 
hakkında bir defa daha ısrar etti. 

( Dnıamt 1111r) 
vercceglml7. her. şey az ~lir. İngll - ,.iiıııle 3000 ta•·,·are hııvalandırabi _ mışlardır. Misafirler, Sidi Bana-
le k d bo ı I"' ~ J • · ı B kb Jc d k" h meydanuada veya Talı:sim saha- - -:.c_-::=====================-~ey~ arş~ uım:ı rt u kalııcağız. lceek kudrete malik olınıılıdıı-. En nı 1 e u u arasın 8 1 arp 
~u?ku_ o Hı~e~e kaı·şı koymak cüre- geç 1942 den evvel A lıııanya hava - meydanını gezerek ileri hareketi sınıfa piyasa ma ebinler? Du 11enç
t'.111 ~ostermıştır. A~"!an) aya karşı !arda felce uğramış bulunacaktır. esnasında iğtinam edilen muaz - lere, zengin kütüpbanesile, sıcak : TA.SY·iRi .. ANSİKLOPEDİSİ 
şınıdı ııçıkc;a derhal ılanı harbetme- Houdry, gelecek Fransa Mareşali- zam harp malzemesi stoklarını tet aalonlarile, acuz ve temiz yatacak 
ll~a. ııin General De Gaulle olması limm- kik etmişleıdir. yerleri Ye lokantaSl1e b{r yurt ve-

Bu hnrp, bizim de h11rbimiz olmalı- geldiği kanaatini izhar etmiştir. lngiliz zaferile ncticelenf'n lıa- riniz, eğer )'İne çalqmazlar, iTa-
dır. Hnrp ın:ılı.emeı i ancak harp ilin • relik ederlerse o zaman kendileri-
t'<iildikt"n ı;ımra kirt bir süraUe ı _ lngiliz kabinesinde tadilat re~at hakkında Başvelr.ile. izahat 
mal edilebilir.> verilmiştir. Misafirler harp mey- ne kabahat buirmya ve zecri ted-

Londra, 21 (A.A.) - Timcs gaze- d d h 1 '- birler alımya bak kuaanut olu-
Donanma Fillpin adalarında tcslnln parlamento muhabh-i, Hari- anın an atıra ar götüreru tay-

Şımghay, 21 (A.A.) _ Stefani: cl)e Nuırı Lord Halifax, İngiltere- yare ile Kahireye dönmüşlerdir. ruz. 
Son zamanlarda denizaltı gemile- nin Amerika Büyük Elçiliğine tayin Bir talıwn eski Te rutubetli 

ri ve uzun mesafe bonıbardıman tay edildiği takdirde yerine Hnı·blye Na- Rumanyanın Berlin medrC3eleri yurt yapmıya kalkış-
ya~lerlle takviye edilmiş olan Bir- zm Ec.len'in getirilmesi ihUmali ol- mak bu meşefeyi haHetmek de-
leşik Amerikanın Asya donanması dugunu bildirfll('ktedlr. Sefiri Hariciye mek deiildir. Hatti bu yaram ve 
Philippines ndalarına vaı-mıştır. yanlıt tedl»irler, aul meselenin 

Bulıaristaoda Yahudi ~~~·}~1~.A.~erli!!~ı :,-:-;;~~):~;~.~~"- ~-=~~~5 
aleyhtarhg" ı gen isledi ~öur~~ e::~~l=~n~: K~:~~:a~~: ~~n~::ti:u~:j:n~ın Ru!e~~;a c~~s~ ;i-:~ y~~:n"e~~~ ~~:r~ec!:~: 

Sofya, 21 (A.A.) - D.N.B. ajan
sının husuı1t muhabiri bildiri~·or: 

'- y t t r1cl•·c "Tazırı tayin olunmunur. aııı.şam unan opçusunun a eşınc J ~· .,. lerimizİD hayat)an ve istikballeri 
ugramıştır. Yunanlılar, D :inos va Japon kabinesinde istifalar noktai nazanndaa bu kadar e
disinin biraz ~imalinde çok tid - Tokyo, 21 (A.A.) - Stefani: hemmiyeti haiz bir meselede dört Sobranyada, milli korunma· kanu

nunun mıiıakereııi, muhlnı sebepler 
dolayıalle gece yarısı tatil edilmiş -
tir. 

detli muharebeler neticesinde Japon Dahiliye ve Adliye Nazıl'ları bq yüz bin lira bulunamıyacaiına 
memnuniyet verıcı ilerlemeler istifa etmiş, Dahniye Nezaretine bu memlekette kimseyi inandıra-
lı:aydetmitferdir. Bu mıntakada Hlranuma ve Hariciye Nezaretine 
'ıı 1 I lı·ne 600 ita) de y .. n••ava ta-'- ediJ-t-.ir. .Maaon locaları gibi gi:di cemiyet- unan ı arın e yan --.. 3... 

11uor 
!erin feshi, yahudılere nıiıten111k iki subay ve eri esir düfl'"Üttür. 
mühlm madde kabul edilmiştir. Ya- Daha şimalde ileri harekatı de· 
hudiler bundan sonra harsi, siyasi vam etmiş ve yeni tepeler zapto
ve askeri hayattan uzaklaştırılacnk- lunmuştur. 
lardır. Bundan sonra ikttsadi saha-
dairi nüfuz ve faaliyetleri de tahdit Havaların fena olu~u Yunan 
edilecektir. Bundan sonra yahudiler tuarruzunu iş.kal etmektedir. 
Bulgar vatandııtlığını iktisap edemi- ltalyan tayyareleri, Kızılhaç 
yeceklerdir. Irk ve din bakımından işaretini açıkça taşıyan bir has
babası ve anası yahudi olan her şa-
)ııs yahudi ııayılacaktır. tahaneyi bombardıman etmiştir. 

Gelecek hafta müzakere edlll'cek italyan esirleri, siyah gömlek.-
olan üçilncü ntacldt', muzlr propagan l lilerin kendi arkadatları arasında 
dalara kar,ı alınacak tedbirlere mii-l l'asıl 1".fiyelik yaptıklarını anlatı-
teallill bulunmaktadır. yorlar. 

Yunan tebliği 
Atina, 2 1 (A. A.) - Yunan 

orduları Başkumandanlığının dün 
akşam ne§?ettiği 5 5 numaralı teb 
\iğ: 

Lehimize neticelenen bir mu
harebeden sonra yeni mevziler 
zaptettik. Düşmandan. araların
da bir de Albay bulunan bir mik
tar subay ve er esir alclak. Mü
him miktarda barp malzemesi ,,. 
iki batarya top elimize seçmİttir. 

mayız. 

Her halde, kendisi de btanbu
lun yüksek mekteplerinden yetiı
miı olmak itabarile talebe hayah
nın bütün mahrumiyetlerini 'ft a
cıhldarwu yakından cörmif olen 
muhterem Hasan Ali Yücel, bu iti 
bataracak mevkide bulunmakta· 
dır. Bu fırsattan istifade ile lstan
bul ıehrine liyık ft talebenin ih
tiyacına muvafık hir yurt tesis e
debilirse, maarif tarihimizde, na
mına büyiik bir ... ,. temiııa edece.
tinden emin olabiliris. 

T.A.SVUU El'KAll 

(Sonum) mevkiinin tarihçesi 
Bundan üç ay kadar evvel, ltal -

ynnlar tarafından ini bir hücumla 
ınııtedılmiş ve bu defa da İngiliale
rln )ılclırını taarr11&u neticesinde tek 
rar istirdat edilmiş bulanan (Sol -
luın) ıne\'kil haddızatinde ehemmiye
ti haiz olmıyıııı kı.içilk bir kasabadan 
ibnrettlr. Bu ka aba vakUle bizinı 
Trablus vilayetimize ait bulunmakta 
idi. Fakat kasabanın Mısırla Trab
hısgarıı hududu iizerinde bulunması 
yüzünden Osmanlı imparatorluğu ile 
Mısır hükümeti, daha doğrusu İngil
tere arasında d:timi bir münazaaya 
sebebiyet vemıekte~ dl. f ngilizler ba 
kuc;ük kasabayı, galiba sahilde bı.r 
lunması ve küçük blr limana malik 
olması itibarile, Mısıra raptetmek 
i tiyor, fakat o zamanki Osmanlı hll
kumeti de, kasabanın haddizatlnde 
Trablusgarp vilayetimiz muzafatın -
dnn bulundutunu isbat ederek, ka
SAba Te Umanın Mısır, dalla doğnln 
İngiliz idaresine a;cçme.ııinl kabul ve 
tasdik etnılyordu. 

İtalyanlar Trablusgarp vili,Wmi 
ze tecavilz (11 teşrinievvel 911) ile 
o güzel vlliyetimizin, uzun çabala • 
malardan ııonra sahillerini ele geçir
dikleri vakit, (Sollum) mevkilnl de, 
Trablusgarba alt olduğu lddiaaüe, 
elde etmek istemişler, hatta bu me"I'· 

kli l~gal bile eylemişlerdir. Fakat 
İngiltere hükumeti diplomasi tarlki
le derhal bu işgale itlru etmlt ,,. 

Osmanlı imparatorluğuna da afcll,.._ 
tini asla kabul ve tudik etmedilded 
h kasabalUll Tralılusgarltl t.111! 
auretta iMiJi etmiı ollıa ltalyanm 
eline geçmadne btfJen razı olaını
,aaldan eilıede, aiır basnuya lıq
lamıtlar ve nihayet İtalyayı, kasa-
bayı Mısır idareaine terk.etmlye le. 
bar eylemiılerdi. 

İşte haddizatlnde, daha otu sene 
evveline kadar 011ınanlı ~arator • 
lufuna ait olan ve onun Trablusprp 
TilAyetlnln bir nahiyesi bulunan SoJ. 
lum, mevJdfnfn uzaklıfına ve keaii
sinln ~ldilPne Tafmen bn:rle bir 
çok ibtillflara, nlÜDH8'alara, mfl • 
zakerelere sebep olduktan acıaa .. 
bayet bu Ufa ,-. hsJıiWr tara• 
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Kaloriferli oda İzmit Avcılık ve aranıyor 

r> ~~.Q!~!~ ..... !!!~~-~~~-~ ...... ~~-ç!.!~.~ 
MUHARRİRİ: Arif Oruç, Fiyatı 45 kuru 

A ı k ki 
11 b 11 be Kaloriferli iki oda araıııyor. 'l'as

tı cı 1 u u . ır ı:~ .. ~~~t.·•· •knnloşlm remz;n, 

Gayr hnenkul satışı 

Mewudu bitmek üzeredir. 
Miiracaat yııri: lııtanbul, Ankara caddesi, Adaltt ilan No. 

Gazeteler !Jııyii (Hnlit Üstukaıçi) 

A l
e Üskudar icı a Mcmıın·lıtğuı dan: 

t İshak Muammerin Ecirler Sandı -

iŞ o ıgo n u açıyor f~~~~i1 ;u,~;ç cı:1~;!ıtuta~.:~~~ı;.1Uı~~~~ 
1 

köy Zuhtupaşa mııhnllr i Çiftclıavuz-

Maliye Vekaletinden: 
Güm··, Yüz Kuruşlukların Tedavül-

-
Gençliğin avcılığa ve 
atıcılığa büyük hevesi var 

lnr cnddeııiııdc eski G·G yeni 1-1 mü
kcı ı"<.'r No. lı bir tarafı Mülıenılis 
İbrahim, dlger tnı:ı:ıfı mühendis İz. 
zct ailesi koşkleri ve bahçeleri, di
ğer tarafı Çiftehavuzlar cadde i ve 

j döıdüncu tnrnfı Jfocı l\lelınıet Efl n· 

1 

di sok:ıgıle mahdut vo tnnınnıııın 

yenımli üç ehlhukuf mnrlfct.ile 

izmıt (Hususi muhabirimiz-
den) - Şehrimiz Avcılık ve Au
cılık khibü yeni bir idare heveti 
ıeçc rck reİ$1İğc- meşhur giireşçi 
ve avcı Scyf ı Cenabı getirmiştir. 
Mıntııkıımız için çok ınühım olan 
bu spor şubesinin dnhıı faal bir 

'hale etirılmesine gayret edilmek 
tcd ı Klübün çizdiği programa 
nazanııı avcılığın. av kanununa, 
avcı! k usul ve an' ıı n<·ı;ine uygun 
olaruk tatbik e<lılmesi ve nv hay
van• rıııın himayesi için icap eden 
tedl>ırlerın nlınma•ı, mıntakanın 
domuz mücadeluıine iştirak edi
lerek bu muzır hayvamıtın itlafı
na ç..ılışılm.a. ı ilk planda gclmek
tedır. 

Butün bunlardan daha muhim 
olarak klup, gençliğin atıcılıkla 
Ünsiyet peyda t-lınesi. atıcılığın 
ve sılab kullanmanın taamın ·ımü 
için şehir ıçinde de bir atış poli
aonu tesisi ciheti dfüıniilmketedir. 
Bu gayeye varılabilmek için kJii p 
ıımdiden faaliyete ceçmiş ve fik
rini V illtyet ml\kamınn bildirmiş 
ve B eden T erbiycııi Genel Direk
törlüğunden gönderilen olı mal
zemesi bu f!l'nçlcre verilmi~tir. 

Avcılar b u ndan çok memnun 
kalmışlar v e sık sık atış yapmak 
üzere tatbik m c\ •kiine geçmifler
dir. 

b 1 b' h d B t (7776) lirn kıymet tnkdir edilmiş 
u unn:ı.a~ ır sa. a ır. u mın a- Çamlı l: ı~k nı:rı•lle mn ıuf olan ma-

kada sulun, keklık, bıldııcın, tnv- ub:ın<;c kiı<>klin (2280) sayılı knnun 
an, tilki, sansar gibi av hayvanatı hukiunl ı~c tevfıknn sııtılarak p:ı

vc ziraat için muzır olan karga- rayn ~·e\·rilnı~ ne karıır verilmiştır. 
lıula domuzlar bol bol bulun - ~ı v• merıkulıın vndyetl h:ızırası : 
maktadır. Bırçok meraklı İstan- G:ıvrinıenkul hakn K:ıdıköyıınde 
bul avcılan, pazar gunleri avlan- Zuhtüpnşa mahallesinde Çlftehavuz-

k 
·· 1 ·

1 
k d l k lnr cnıir!esllc Hacı r.1Phnıet Efendi 

mu. uzere zmı e ·a ar geme·- soknğındn ve köşe bnşında olup köş-
tedırler. ke her iki sokaktaki knpılarındaıı 

Avcılık ve atıcılık klübünün girilir. 
faaliyete geçm,.si, avcısı çok olan Zemın knt: Zemin knt kilrgır olup 
Kocaeli l:öyli.ılcriııi de sevindır - tir taşlık uzcriıı<lt• d ort oda, bir hela 
miştir. Müşterek bir şekilde bü _ bir hamam malınlll ve ~oı t m('rdi\cn 

··k ·· k 1 t" d.l k _ nlt; ile bir mulf ıklan ılıarctllr. 
Y_U sure av arı ter ıp e ı ece Birınci kat: II ıı ıçten lıiı i ıncrmcı· 
t ır. diğerı ahşap :ı~nıll merdivenle glri-
Pan cara 10 para um yapıldı lir. Arası t..:ıhta perde i((' bölünmüş 

bir sofa üırrindc; iki mı•ıd ivcn nlt1 
lzmit (Hususi) - Bu sene iz- \C biı·i iki mermer ln~ı ınh dort bnl

mitte pancar mahsulü çok bere- j konhı ~a ve •k, h_:lııılan iba~ttlr. 
k I' d 1 b. k'ld fkmcı knt: l\h1.k ıı ofadan ıki ta-
eı ı ve r~n 1n:nn ı ır şe 1 ~ e ıs- raflı ahşap meı d ı\ 'l lir biri bnl -

tıhsal cdılırıı~tır. Buna Jl'IJ?mcn konlu lifr ı;(\f:ı üzerındc dört odn bir 
Şeker Şiıketı. pancarın kilosunu hela blr duş nı:ıhullı \'C tn\•an nra-
40 po.rnd n mubayaa c-tmişti. s:nn cin iki taraflı merdivenle çıkılır. 
H.:ılbuki E.skışt?hir ve h.:ıvalisi pıın B. 11,onlu bir oda iki ) ük dolabı mcv
carlnrıııa 50 paradan hcıı p gör - cuttur. 
müştür. Bu vaziyeti nazan Dahçe: Dort tnrnfı kfLrgir duvarlıı 
d.klt t J y r z T k r 1 tahılit edilmiş içinde bir tulumbalı 

ı .. 8 c .a. an n 1 - • e e 1
' iki kuvuStı ile mezkur köşkün birinci 

muvtahs.ılırı .. ta~rnrını mucıp . olan katına· çıkmı memter nıN·dlven orta
bu şeklı, hukumete nrzctmış ve 1 vmda liıklı ufuk bir h:ıvuz ve nıuh
Kocadi kijyhisiınün pancarları - j tdif cins yemiş ve çam vesııir nğaç
nın da 50 paradan alınması mu - lnrı mevcut ve son turaf hududunda 
sip ve muvafık göriilmi.iştür. Sim- k..ıpısı Hacı Mehmet sokngında lıu
di •.>ııncarcılar, bu 1 O pnra farkı l~na~ ah~ııp tek odal~ bır nhır ve ~t
hlacak!aı-cl ır Müstrıhsil b u karar- tıenlındc iki kntlı bır odalı mekan 

1 ~.~= ~~~"~::.~n~:s~"~'~,~~:,:~~! v~ : •• 
cıayıı l:fıfi miktııı-cla çıl.::ıl'lınıı;ı oldu(•Ufülnıı gUmüş yüz kuruşlukların 31 

lkfııc.ıc. ııun I' H tıırıh·nden ı;oııı:n tc•Juvııldcn kaldırılması kararlaııtı· 

r ı,nı,tır. 

Vatanda anaya huıur, yavruya aıhh:ıt vermeğe hadiın yeogane 

TÜRK llOSTAHZARATI ÇAPA a KA'dır 
Beıiktat: ÇAP AMARKA Tarihi Tesisi: 1915 

Gıımfı .} ~ ıız kurJ~luklar 1 şub::ıt 1941 tıırlhinden itibaren artık te
dııvül drıı i~ ecck ve ııncak ~nlmz M::ılsuııd•klnrile Cümhoriyet Merkez 
Dank ı ~ ıbelc,.lı ı ic kal uı eılılelıilccektiı. Eliııılc gümilş yüz kuruşluk 
bulunaıılurııı buıılnıı ~lnls ııclıklarilo C'Oınlıurı) et Merkez Bankası şube-
lerinde tebılll ctUrml'lcd ilan olunur. (7025-10216) 

OSFARSOL 

B. T OV EN 
NOKTALAMA 

YAZIDA KULLANILAN iŞARETLER 

Maarif \'ekiıleti tunıfıııJnn bütün 
ıncktcplcıc taHıı)·e edilmi.şUr. 

ÜÇÜNCÜ TABI 

Herkese Jfiıım 10 kuruş 

STANBUL-iKBAL KİT ABE.Vl 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

Dahiliye Mütehassısı 
Div,.nvolu 104 

Muayene saatle ri: Pazar har!~ 

her gün 2,6 Tel : 22898 

VERGİSİNE AİD 
1 - 7 son nüınunelerc göre 1941 11eneslndc tutulacak olan bütün defterinin umumi satış merkezi: l\t un ilim Fuııd Gücüyener'ln 

Türk Kitap Deposu) dur. Yeri: Yeni Postane karşı ıııdıı Me:fdancık h.ınında, tmnıarn: 10, 11, 12 dcdır. 
• Bir l\luallim dikkat ve itinası ile basılan bu defterlerin kıi-

Kocaeli havzası, 
mcv<-uttı11·. \ 

vcılık için dan çok memnun olmu•tur. " Umumi cvsııfı: Gayrimenkul ze - u N U T M AY 1 N 1 Z K 1, ğıtları da birinci hamu rdur. Aııla miirekkep çek m ez ... 
•••••••••••••••••••••••••••·• ••• · ········· ····· ···· · · ••• ••••••••······· ···· ••••• •••••••••••••• •• min kat ı.u1~g\r ve dıı;çr katlar ah-

şaptır. İçlnrl elektrik tc!4İsntı mcv-1 
cuttur. Bahçede biri bo$tnn diğeri 
evin su ihtiyacım U>nıin eder üslil 
kopalı bir kuyusu mevrut olup bu 
kuyudan evin üst katındaki dcpoyn 
ve oradan evin apkslik vcsair ma
luıllerirıe su vernıiye nınhsus <leıııh· 
boru vardır ve kuıırudnn suyu ulıp 
üst k:ıtınn çıkarmıya mahsus emme 
basma tulumha'lı mevcuttur. Mevcut 
borular fcabmıla Elnııılı (tUyunu da 

25, 50, 100, 200, 400 ynpraklı'arı vardır 
······························································································································································································ 

BUGÜNK Ü PROGRAM 

9.00 H aberler. l!l.30 Haberler. 
9.1 8 l\JGzik. 19.45 Fasıl Jıeyl•tl. 
9.45 Yemek fütes 20.16 Muzik. 

+ 20.:;o Konuşma. 
12.80 Peşrev ve 11111 20.45 Ş:ırkılar. 
12,60 Haberler. 
18 05 Şaı kılnr. 
13 .25 Orke tnı. 

21.16 Ktınuşnııı. 
21 .. '{0 :Müzık. 

+ 22.ZO Habt>r]er. 

18 00 Mi.iz k (cnz) 
1
22 EO Dnns nıuztği. 

18.60 Şaıkdar. 2 ~5 Kapanış 

ŞE ri İ R TİY ATRO S U 
Dram kısmı : 

G ündüz saat 15.3'.) da 
akşam 2Ll,3') rla 

Bulunmaz Uşak 
Ynaıı: J. M. l~arric 

KO MF. DI KIS M I : 

21 - 12- 94:> muameles i 
Lorı 1r~ 1 ı::t•rllcı •. l ı 
Nıtv .. o~ 100 Dolu 131. :!O 
Cenur, 1(1"1 in . Fr. 29. 687 
Al na H ı Drah mi t, 997 
:5ofy11 16 L.eıra ı. 612 
M ıdrlt 1< U Peçota 12, 937 
Uud ı po., 100 Pc nwl 2t. 531 
lliıkrc' ll) l.oy O. 6ll 
He ~r .. d 10Ll IJ1nar !. 17S 
'h u. lt;tı\'• 11 31. l'.•7 
Sh.. J•· 1 • lsv11~ kr. ~l. OOS 

ESHAM VE TAHVİLAT \ 
1931 yüxd o " lı..r11 ıulyeU 19.22 
Er.tan! 19. 7S 
Sıvı"- · k.nur.ııa 1 11),-

• • ı 19.00 
.. • 3 19.12 
• 4 19.00 
tt • 5 19.13 

" •• ' 19.13 
AMrlol Dr-mlryol l ft 2 pe,I• 40. iO 
Merk•• Bankası ,.,ı 11 102.50 

1 
2 

3 
4 

s 
6 

7 
8 
9 

ırapa: 

Yok et • Yaıllglir. 2 - Bık -
S!~n. 8 - Ermeni ismi. 4 - Alçak
Ugurlnma. 6 Üstnıı - En meşhur 
ı 11tadı (Tevfik) tir. 6-Kulden cv,·cl 
p,. ile Se nin n ra bo1.anı. 7 - l~mlr 
Abıl ilahın memleketi. 8 Alay ku
mnndnnı - Çnlğı olmıya T eksik. 9-
Bez bağlarlar - Aya~'1n imrendiği. 

Yuka,.ıdan aşağıya: 

1 

kullnnmıyn clv, rlşlidir. 
Sahası: Tnmamı (n476) metre 

murnbbnı olup (1:34) metre 1112 köşk 
( 1 OG) M2 ahır ve seyis odası ve me
kan ve (15) 1\12 (150) dt.kametrc 
nrur:ılıbaı kaı ı:dr küm ve mUleb:ı -
kisi bahçedir. 

Büyük Harpte bir bölük kumandanı otan Muallim Fuad Gücilyener'in; 

SİNA ÇÖL0NDE T0RK ORDUSU 
Mehmetçiklerin ylık .. ek vasıflarını hiıdisclerlc dile getiren bu milli '-serin her ımhifcsi derin bir zevk ve ıın~anıu7. hir h1:yecan l<ayııağıdır. 

Onu bir okuyan htr daho, bir dııhn ve bi.- <lalın okumak i sleı. İkinci lııııulıe. :!10 :ıhlft>. Vivntı: 100, CiJtligi: 12fi kmuş ncttiı'. Satı~ mer

keıi: (Anadolu 'l'uı·k Kıtap Deposu) Yeri: İ:;tuııbul, Ycııi Po:.tane kar,. ı s ındıı Me~ılnnC1k hnııınıla, ııtıııınrıt, 10, 11, 12 de. 

. ............. ~~~.~.~~ .... ~.~~~.~P..~~~ .... ~~~.~! ... ~~~-~P.~~.~~~!:~.' ... ~~~::1; ... ~.~ ... !:-.~ ~.~.~~~ ... ~~~.'.?.~~ ... ~.~~~~.~~~~.~!.~ ............. . 
Muallim Fuad Gücüyener'in : 

C0MHURİVETİ HAR İT ASI T0RKİVE 
R iıncli dC'fa ·:o uııcu bin tab'ı: (1/1/941) tarihinde çıkacak ve yurdun her yerinde, ucuz: 15 kuruşa sat1lacııktır. Birinci hamur olan 

bu h.ıııtııyı almak ıçln kuğıdın alt kenarında yazılı olan: (Muallim Fuı:ıcl Gücüyener) adınn dikknt ediniz. Sntı~ merkczı: (Anarlolu Turk 

1 - İşbu gayrimrnkulüıı arttır-
ma şartn. ıncsi 6 lkindkfmun 9tı Aynı b oyda: B ütün dünya , A v r u pa Asya har itaları na vardır . Bu:llar d a M uallim F uad G ü c üye ner'i n e ser i,Hr . 

ı ~iinünclen itibaren 9""·289f• No. ile 1 d 1 l d d ' l ~ 
Ü!lküdnr lcı-11 dain• lniıı nıııa~~· ıı .. :.~r.~.~.~~~.:.~~ .. ~~.~ .. ~~~~~~.~?.~: .. ~.~!.~~.ı •• ~? .... ~? .. ~~~~~ ... ~.~?.~.~~ .. ?~~.~~~~ .. ~.~~~ ... ~!~~~.i.~.~.~! . .. . ~ •• ~~? ... ~~~.~~: ................................... ~ 

Kitap Deposu). Y<:n : Yeni Postnn1.: knrşısıııda, Meydancık hanmda, numara: 10, 11, 12 dedir. 

numarnsındn lıcrk<>sin göl'chllme i o o " ~ 
için nçıktır. lliında yazılı olnıılanlıııı ~ B y K HARPTE T ANID GIM KAHRAMANLAR Jl 
~:z1;aı~:~~~;! a!.~111~1~~~~~nlc~~s~~~ ~Muallim Fuad Gücüye ner'in bu büyük v• çok samimi olan eseri de basılmaktadır.~ 
numnrnsllc ıncınuriyetlnılze mürnc:ı- - ------------------- .-"' 
at etmcl\dir. sında arttırma heddı ı;alış istlyr.nin terilen aı·ttıınıa şartıınmesi duire - 1 
nda yazılı kıymetin yüzde 7,f) n sbe- lılıırın hu gnyıiıneııkul ı•<.> lemin e• rst. Komutanhğı Satınalma Komisyonu lanları 2 - Arttırmııya iştirak için yuka- alacağınıı ı iiçhnnı olıın diğer alacak- simle satılacağı iliiıı ol unut·. 1 1 
tinde pey veya mllli bir banknnın dilmiş alııcukları ınecınuundan faz- Üskudar icra lılemu.rl•tğuı•daıı: ________________ ..., ___________ ,.,,,. ... 

tcmınat mektubu tevdi cdilcocktit-. L k t'n laya çıkmak ve rnu•ıamnıC"n 1> ıne 1 E'"·übe t"bi 0ftlfttt:ı H1zı1·,.nvu" ıt'1 (Mııdde: 124). 
1 

ı k t ı k "'"' u """ ~ " Askeri ihtiyaç içiıı 25/12/040 günü aşağıdn cins ve miktarlnıı yıı 
3 - potck sahibi alncaklılnrln ~rttırnnn ihale edilir. Boylc bir be- ... .,4 No it nvde nlukinl 

1
.,. ,,,

1 
lıa" len i. bakır edevatı hiznlıırında yazılı saatlerdt: pazarlıkla sntın ıılıııııcııkt•' t ~·üzclc 75 n tutma şıu 1 e l'n ço mahallesinde yenı cadde sokağıııdn 

diğer alakadnrlnrın ve lrtifnk h.ıl;kı ld 'il ·h ı 1 " ..,._., t ~ dd c e eo nıcr. e ı ıı c yapı nıar. \'e kıın .. t,,a· hı ıne,.hul Jsnk kızı ı>eJ·in"'- Şartnamesi her gün Komisyonda ı;örOlebiliı. stcklilerin belli gün 
sahiplerinin gnyrlmenkul 07.eı-lndcki ""SO 1 k t f . ' .. • " ... -

f 
· f atış -- ııumarn ı anuıın e\' ı - ''C 11. nen teblig. s:ıatlcrdc }'ındıklıda Komutanlık Snt.nalnıa Komisyonuna gelmeleri 

haklnı ını, hu usile nız ve nıa~rn a kan geri bıı nkılıı·. ., 
dah ol:ın iddialıınnı işbu ilıııı t.ırl- 1 hak Muanım •, in iklııcı derecede (12023) 
hinden ltıl .ıı"<•n yirmi ı,riin içinde ev- G - Gııvrlnıenkul kf'ntli>linc ıhale ipotek yııptıgı Kııdık(}) •ındc Zuhtü- Katı' teıııı' Jhal• •aııtl 

k .. bl ' ·1 b' llkt . olunnn ki~ı;c derhal o,;eyn \'eı ıkn h il . . ç·r h 1 d Ciıısf lll1kta.rı ."ıl ııha ıwıeıı Be. " a rıı ı mu te eı ı c ır e menıorı - .. hl t .. d ihn'~ pıışıı ma a t•sınııı ı le avıır. nr ca adet J.iro "Krf. Lira Krş. Saat /). ~ 
yetimize bildiııncleri icap eclcr. Ak- mu e ıı;ın r ıınınyı o,;crrnet sc ' desinde eski G, G yeni 1, 1 N'o. lı ,- ----- - _. 
i halde hakları hıpu slcillile sabit karnrı fcı1lıolumıınk keııdi~inden ev- gnyrimrnkulün ııtı~ıın dnir olun Süzgeç 100 

olnındıkçn satış bedelinin pnylnşınıı· veel ae~c~!~=e~1J~;!~ft\~~~~·11~1 !11~.~ Uiin vara'kıısı iknınctgfıhııııza tebliğ 1 Bü) Ok knznn 6b 

1300 
4 'fö 

• • 
00 
00 

• 

Ul5 00 
T.11 25 

10 
10,30 

sından harfe kalırlnr. '" "' k.n gondcrilm · <ıı-e rlc ikıımdı...ıhını-
ıl • GöstHilen gfındt! a rtbrmnyB razı olursn onn, ınzı olmaı vı•ya bu- zın meçhuliyetı beyan11e bilatchliğ 1 · iştirak edcnll!r arttırma ~aı·tnamesl- lunmnz«:ı hemen ycıll r,fııı mii.ldctle iade tdılıı l·kk· icra hakimliglııcc oıı 200 :ıdet çift atlı nralııı kcı~uıııu Askcıi lhti/llÇ için 30/12/9.IO ~ıc 

ııi okumuş ve lüzumlu malfımntı al- ıı rttınııaya çıkarılıp f'll Ç(•k n ı tlı ı uıın ~ün müddetle Iliinen tcblif,'1ne kıır:ır ııüımınc•ı;iııc görı 27 / 12/010 giiııfı nii s:ıııt 14 de pazaılık'ln 20(1 ton "
0 

mış \ e bunları tanın men knlıul et. ihııle edilir. iki ilınlc :ırasınıl;ıkl fark vcrilmişth·. saat. ı 'i d(· pazıı ı lıklu salın ulınncnk- kuınııriı ımtın nlınucnktıı·. l\l uhn
1 

mlş :ıd ve ıtlhar olunııılnr. ve r.cçcn g[ınlcr için yiizclP {i dt!n he- tır . !lluhanınıcn bedeli lGOOO lira O• ımıı bcılt:li GO.OUO !ıra olup kat ' ı 
j 

~.aıı olunnnıık fAlz ve rli""(•t' znrıırlar <,n~·riıııenkul 20 ik.ndkiınun fi 1) • l 00 ı· d Ş t i il' 5 G:ı.vıimcnkul 20 klnciktınun ~ ' " hıp kat'ı tem nntı • ı ıra ır ıır • minalı 8500 lırnclıı. Şartname 1 ı\·rıc:! lıilkme hnceL kıılnınksızın me- paznı tı -i ırünii saat lfi ıln dairede _ - _ : . i ıı 
941 tnıilıind•• pazartesi gilnG saat 14 il , lıiıınci ıırttırmıısı '-'n ııılncnk, ınuhuın- ıınnır \'e. ııunııın_c. i ~er guıı K. oııııs •. ı.:-ün K(lıni~vondıı gurülcb:llr. stL· Jf 
ıf 1 G k d Ü k

-d · nıurı·yet1·1ıı·ıuc alıcıdan tnh• oıunur. ., ı 111 ı t klil b il 1 b 11. - c •t F ndı'·l ı t•n ya n uı· s u nT ıcru me - (~ l adde·. ıaa). men kıymetin , , 75 ini bulnıaclığı ı yondu görO c ı ı ı·. s e erın e ı erın e ı guıı v sna. c • ı " • mıırhığund~ üç defa b~ğı rıldıktan " tııl<dirde 1kinci :ırttııınn:, a bırakıla- gün ve saatte Fındıklıdn Komutan- Komutanlık S:•tınıılmn Komiı yoıııı 
sonra en çok at1tırann lhnle edilir. ; - ı\ lıcı ıırttnma bcdcll haricin- i . A !ık Sntııınlma J\:omis~·onunn gelme - na gt!nıc-lt•ri. (11 <ıl'~

1 

Aımık nrttırma bedeli ıııuhnmrııen le ol.uak yalnı7. tapu f<'rıığ harrını r~k 30 k1ın6cidkanduı~ Od
4 ı ~ıke! şe.ınbe1gt il- lerı. (11980) ••• 

1 
. lik 'k f t v·z bedelini ve ı nu saat a nıre c ı ıncı aı ır- 0 ~· kı:ı;nıetin yür.de 75 ini bulmaz ' "eya v rmı sene '1il1ı1 ı a '.c n'ıyc mcc- 1 ması icra kılınnc:ığındıın bir diyece- ••• Aı:;ltcri ihtiyaç için 80/12/HJ pl• 

satış lstiycniıı alnrağınıı rüçhaııı o. •hale karar pli arını " n ğl 1 . b T 1 t 1 • . . n •• nü !;fint 11.30 ta 50 ııaplı tas, 50 sıı il 
lnn diğer nlncaklılar bulunup ta be- lmrdur. n z varsa ı~ u ı anın ncşr nr - .. •kun il tlynç ıçın oO/ l 2 /MO ~"~- l kcJ!ÇL ve O adet kevglı· p:ızarlı1' 
del bunların bu gayrimckul ile temin ::\iütcrnkim vergiler, tenvlrııt ve hinden itibaren on gün içinde dai- mı ı;aat lfi tle pazu:lıkln 10 ton ,,:ı<ıc ı-ııLn alınncnkttr. $nrtnaıuc i '1"11. 
edilmiş alncnklarının mccmuundnn t:ınzifAt ve telini iye ı·csmlnclen mO- reye müracırntl ıı bildi rmeniz lüzumu yağı satııı alınacaktır. Muhammen Jnin Koııılsyoııda ~oı ülcbilir. ı~telı: 

~ -== ~ !otla>~ ''""''"'" on çok artt>ronm t<vdlit B•l«liro •U•umu ve müt•••· tohllğ m>kamına kaim olmak """ ı~ı.li 17000 fü• alup kot1 ı.min•b lodn b<lli ,on ,; "'"' ı··ındokl•M 
Borsa har;ci alttn fiyatları taalılıildü b:ıki kalmak üzere nrttır- kim vakıf icare i alıcıyu nit ol ma - iliirı olunur. 25!)(l lirtıdır. Şaı tnanıesi hl'ı [.'Ün Koınuta'1lık Satınnlmn Komisyotıllııı' 

nırı 10 gün daha temdit edilerek yıp nrttırnın bedelinden trnzil olu - · O l Komisyondn görülebilir. f ırt"k1llerln teklif udcccklerl fıyatn göre kr t'i 
••tadly• 2l Lira ' J Kt• 80 İkincikuııun 941 tarihinde per - nur. İşhıı {?ayrlnıeku!Orı yukarıda Sııhibl: Z. 7'· EB ZZ YA belli giin ve ıınatte J•'ındıklıdn Ko - tııinntla ı•ilc blı·llktr {?clnwleri 

• :;>ı k e ti 8.4S 

kalın Betlblrllk 9' 
11 

SO 
11 

şemb..ı günü saat 14 <len 16 ya ka- ı.:-ôsluilcn tınilıtr. Üskfiılın· krtı me- Xeşriyat Mfidilrü: C. RAIJ;LV nıutanlık ı:\atınnlm:ı Komi yoııunn (120Z!
1
l 

lCGlçe altın ırranıı l " 64 " dar Üsküdar icra memurluğu oda _ nrn rluğu odnsında işbu ilun ve gös- Basıldığı yeı: Mo.tbaai E RÜZZIYA gelmeleri. ( 11981) ••• 

-~!ı!ı!ııo.....,~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~""-~~===~=====~~~======~""""'~~·':"'."~~~~~=~~-------.--~------------------------------- A!ikeri llıtiyaç i~in 30/12 D.10 ~ 
- Biiyfik Caaua Romanı deşim çıılışncnk. Rize milınkün olduğu kadar pnra - İ ftihar edt>blllrsiniz! n ü saat 11 de 800 adı>t kııpaklı b!'ı• 

gönderecek... F akat hillyorsun, işleı· belli olmnz, - Acnbn b:ıııa iki aylık bir lıin verirler mi! raç ıınznrlıkla satın nlınaca-kt ıı-. ,1 

SUSUN 
YERiN KULAGI VAR 

Naklt!tl~n: CİM Mİll Tefrika No.: 100 
- Ne vıır, dedim, acele bir şey mi? 
- Senin Rocha berlinden gcldi, seninle görnı-

mck istiyor. 

- Nerede? 
- Vaugirard sokağında, eski yerinde. 
- Ne vakit gidip kendisini gorcyim? 

- Ynn n nbnh saat onda. 

- P cklUli ~der, görürü m. 

Biraz~ daha şuradan, buradan konuştuk. Blaire 
glttl ... 

Vebcrt ~lclı;;i zaman ona olanı, biteni anfot
tlm. Yeniden v ızi feyc davet edilmiş olduğumu da 

Vebcrt müteessir değildi: 
- Bak , dedi... Kardeşimi fnbrikara koydum, 

~·erime o çalışacak .•. Ben de knrar verdim, seninle 
bçacnğızl 

- Ner eye? 
- Amerikaya ... 
Derhal sevgilimin boynuna sarıld ım. 

- Sen çok iyi bir ins:ınsııı, dedim ... 

O : 
- Beni seviyorsun dcğll ml'l d iye sordu. 
- Şüphe mi ediyorsun? 

haı pUr, orndn belki mnhrumiyetlerc d uçar oluruz, Rocha kaşlarını kaldırdı... hanınıen hedeli fı.100 lirn olup ": < -ı d k . - O... J'şte o olmndı. Sen evvelaA şu •.'•eni U>minatı 9GO liradır. Şartnamesi ı;l 
tahammu c ece ·sın... -• gün Konıi!4yonda görülebilir. fst~ , 

- Edeceğim... Beraber olalım... Beni ynnın- vazifeni al ... leı in belli gün ve snatte Fındık 11 • 
dan ayırma... Her ıcyc razıyım... Bnnn bir zarf uzattı .. . Tehalükle açtım... Komutanlık S'ıtınıılma 1\omisy<'

1
\ 

Vcbcrt güldü: Evvelil uzun uzun teşekkür cdili~·ordu ... Sonrn na gelmC'lerl. (12031? 
da: cPnriste keiacnk,.ınız . Heynaud 'nun mctrcslle Birincikinun: Pazar 

- Kaıçmak için bir sebcp daha ..-ar, dedi... Be-
n i tekrar nskcrc alnrnk iı:t<'d.klrrinl de haber nldım. 

Çok sevinınıştim ... 
- N e \'akit gideceıdz ... 
- Ynrın ingilteıl'yr knçacnğız. İki gün sonra 

oradan Aınerikııyn giden vnpur var. Sen bnnu pa
snpoı tunu ver ... Ben idare cdeıim . 

l~ı tcsl sabah Rocha'nın ziyaretine gittim. Ba
na on l in mnı kn tcknbül eden biı· serveti ik ramiye 

olarak verdi... 
- Senden fevkalade memnundurlar, dedi, onun 

için de yeni vazifeler yerdiler. . Hinımler, Göbcls 
ve Göılng selli.m söylediler, isminin uııuttılmıya
cak kahrn ma nlaT def terine yazılmış olduğunu bil

dirdiler. 

arkadaş olarnkınnız.. . Dnlndier ile şahst dostluk ----• ı3s .. H. 2 2 1sS6 temin etmcnııı }olunu bulacak,.ınız ve Gamlcn'in 7 Rurnf 
ogluna metr rs olncaksınız. .. Onlardan edin ece~ ııiz Zilkade telklllııd 
nıahimatı bize vcrcccksiııizl diyorlardı. 'll ~ 

Aklııııa ~ ılclırım lıızilo bir fikir geldi... GUn· ;~7 Ka9ı ıt1 
- Bu işleı·i sizin ilhamınız üterlne daha evvel 

yapııınk isterllm, dedim. Yıılnı;: öğrPndim ki l'nul 
Reyn:ıuıl'ııun ınetrl"si şimdilik Londrncla imiş, ora
da kendisilc dıı hn kolay tenıııs ederim, bh nralık 
oraya ka<lnr r.-idC"yinı. 

- İyi olur. 
Ah ... Artık l'ileıindcn kurtulmuştum ... 
- ll:ınıı bil' pasaport hazırlasın ... 
- Yıırın gel ... 

GUnet •Yarınkll J2 
Ôı.lC 07 
ikindi 
Ak .. m 
Yatsı 

lmıall Yarınki• 


