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Tefrlka: ta Yasan : KANDElllR Barharosun 
heykeli 
dikiliyor 

1 
Azılı bir fut bol ı Istanbuldaki 

fasulge 
stokları 

.. -..................................... . 
Gürcüler bizi gördüler mi ağlaşarak 

etrafımızı ıanyorlardı 
meraklısı mahkemede 

• 

Vall dOn Baflklafta 
ve Dolmabahçede 
tetkiklerde bulundu 

Bir cami avlusunda kavga çıkararak ik.1 

kişiyi dövdükten sonra güçhalle yakalandı 
TUccar elinde 

bulunan mallar 
devletçe sabnallnıyor 

Ali Yüksel adında birisi. ge- demez kar,ısında Ali Yükseli bul 
Vali ve Bdediye R,:i.'Iİ Liitfi içenlerde yanma bir takım çocuk- mu' ve lı:end.isinden bir hayli da· 'Ticaret V~kalet~ .. fasulye ti-

~dar. _dün sabah yan1nda .şehir- ları toplıyarak Aksarayda, Vali· yak yemiştir. Behinin dövüldü- yatlarını tesbıt ctme!ı uzerıne ev
cilik mutehassı~ Pro:ıt ile bera- de camiinin avlusu ~çinde futbol ğüni.i gören Recep adında birisi velce yük~k. fiyatlarla fasulye 
her .Beşiktattaki BarbaJ'oa türbe- oynamıya haşlamıştır. işe müdahale etmek i.stemis, fa-• toplayıp da ııtoi:: yapan bazı ta
aine giderek burada tetkiklerde Fakat yaptıkları gürültü, cami- kat gözleri dönen Ali: Yük.:ı~I bu cirlerin mİ.:)k.üJ vazi.yette kaldık
bulumnut ve Barbarosun heyke- deki ibadeti bozdu<Yundan basta sefer de Recebi. belinden lı.:.ııyıı:.ı- larını yazmıştık. Oğrendiğimize 
linin dikileceği yer tesbit edilmiş- imam olmak. üzere bütün ce~at nı çıkararak bir hafta yatacak d·e- göre. hükumet bu tacirleri miış
tir. Hevltelin, gerek deniz tara- karakok müracaat ~derck bun- recede dövmüstür. · kül vaziyetten kurtarmak için şeh 
fından ve gerekse tramvay yolun- ların avludan çıkarılmalaıını isle- Nihayet sekiz on kio;İ tarafın- rimizdeki faııulye stoklaımın hep
dan görülebilme:ıi için en müna· mistİT. Karakolca bu i'J icin bekci dan güçlükle yakalanan. Ali Yük- si~i devlet hesabı_na. müba~•aa el· 
sip yerin, h.a.len yıkılmakta bulu- Üz~yir gönderilmib, f~kat bekçi: sel, dün de Adriyeye vcrilm~, ~ıye karar vermı~tır. Tacırler a
nan karakol binasınm ııabası ol- - Burada top oynanmal. Hay Asliye Yedinci Ceza l\·fahkemesi lakaclar makamların yapacaklan 
duğu anlaşılclığmdan buraya di- di bakahm, hepiniz dısan! der tarafından tevkif edilm.istir. tebligata göre ellerindeki fasul-
kilme.s.i kararlaştırılm.ı~tır. • ................................... : .................................................. ·•••••••••••• yelcrden birey kllohık nüınune 

Al>"d Akad · f •· l · ile maliyet fiyatlarını bildirecek-
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Ennr Pqa l.t .. buld.aa kaçbktan aoııra bir yaz ıünü 

Almaayada deniz keuarmda istirahatte 

Barharos meydanının açılması devam ediyor + MAARİF KOUİSYO. ·u TOP- Ticaret oda s 1 
iç.in borada kalan :ıon bina, sa-
hildeki çatal ve lcaşılc fabrikası· Adliye Vekili H.1san Mene- f,A.VTJSI - ·vilayet :\faari! Komj~- UIDUIDİ heyeti 

.Şehirde müthiş bir panik baş 
göstermiş çok zayıf ve ümit:ıiz 
olmakla beraber Gürcü ordu:ıu 
mn.lcavemete karar vennisti. Tif. 
listelti bütü necnebi s~faretleri 
trenlere atlıyarak Batuma \açı
yorlar. Yabancı heyet olarak. 
le.ala kala bizden baska kimse 
kalntl~ı. Ve biz GÜrcü hüku
meti Tiflisi terketmedikc;e yeri
mizden kıpırdamamak emrini alı
)IOTUZ. 

Gürcüler bizden medet umu
yorlardı. Halbuki biz bitaraftık. 
Caddeler, meydanlar halk yıim
larile kaplı. Otomobilimiz görün
dü mü etrafımızı aanyotlar, ağla
şarak, haykırışarak, alkışlıyarak 
dakika1arca yolumuzu kesiyorlar, 
bayrağımıza sarılarak opuyor, 
ıüzlerine gözlerine süıüyorlardı. 

Çok geçmeden Kızılordu Tifüs 
önlerine geldi. Top seslerini din
linye dinliye çalışıyoruz. Gürcü 
erkanıharbiyeai bizi saati ııaaıine 
cephe va.Dyetinden haberdar edi
yordu. Çantalaıımız hazır, son 
haberi, hareket parolasını bekli
yorduk. Bir, iki, üç ~ün böyle 
geçti. Erkanıharbiyei umumiye 
riyaseti (daha bir hafta için hiç 
'bir tehlike yoktur. Mü!!lerih ola
biliriz) haberini verdi. 

Fakat aksi gibi o gün, birden
bire cephe yarılmış, Tiflis düşü
yordu. 

Gürcü hükumeti, sonuna ka. 
dar mukavemet etmek niyetinde 
olduğundan, Tiflisi tahliye edince 
Kutayısa çekildi. Tabii ayni 
trende, biz de beraberdik. 

Bereket versin Kutayısa varı~i
mızın ikinci günü; Kazım bey 
bana şöyle dedı: 

- Burada bir haftadan fazla 
blabileceğimizi zannetmiyorum, 
Bolşnikler ilerliyorlar. Pek ya
lında Batuma gideceğimize göre 

Bakışlar .................... 
Eski ve yeni 

hürriyet 
P•gemi SAFA 
~·······--·········-..-..:•ı;w 

hürriyet.ini naaıl inUT edebilir
cln. 

Bunun için, hür Fran:ıanın en 
hür zclc.iları, Erne~t Benan'lar, 
Auguale Comte'laı, Ch. MaUJ'
ru' lar ilaha ... ili.ha ... hep bi
rer hürriyet düşmanı oldular. 

Fakat LibeTalizmir. hürriye
tine diifman. 

Onların aradıktan hüıriyet, 
bugün dünyaaın bulmayı özle
diği bam~a bir hürriyetlir. 
Ferdin avaz avaz hayknrnası 
değil. 

Petain'in Fransası.. bunu an
lamakta geç kalmu~tır. fakat 
cezas~ kalmam1'tır. 

ee.n, şimdiden oraya vaısan da 
hem vaziyeti görsen. hem de bir 
mümessillik bin.ası bulsan çok iyi 
olacak ..• 

dır. Buranın da istimlak muame- mencioğlu dün de şehrimizdeki yonu, dün vilayette Vali l\Iuavini 
le.si yakında tamamlanacak ve yı- tetki.lderine devam ederek, sabah Ahmet Kınıkın reisliği altında top· dün toplandı 
knn iı,i başlıyacak.tır. leyin İstanbul AdliyesindP. ıneş- !anarak muhtelif meseleler ü:ıerindıı Ticaıet Odası l!mumi Heyeti 

V li. 
n __ ,,_ gul olmuş, öğleden sonra da ev- görü~müştür. Od k f 

llk trene taladım. 
a · DC~ta~taki tetkiklerin-

1
• T D . . d '-- S lb H dün Ticaret ası on erans sa-

d k d P ve a apu aıres1n ea.ı u u- .....L ÇOCUKLARI KURT ~R.llA I l d I T l en sonra te rar yanın a rost k k _ L '- el . . F , L S Jh ....,. .n. on arın a top anmıştı:. op an-

. Batum limanı Fransız, İngiliz, 
ltalyan. Yunan, Amerika zırhWa· 
rile dolmuştu. Bir alay da posta 
vapuru ve şilep istim üstünde 
bekliyordu. 

ld w hald D l b u mc:uuo.em erını. atın u d k 9 k' · · · k o ugu e oma ahçe stad- hk l . . .h E .. YURDU - Belediye, Yeşilköydeki tıya aza an .:nca ışı ıştıra 
yomu inşa.atını tetkik etmistir. ;:li en:ıe. erını ;re nı ayet yup Çoeuklaı-ı KUl'ta.rma Yurdunu geni~- etmi~ ve Borsa idare medisine o-. ı yesın.ı. ilezmıştr. letmiye karar vermiştir. Bu iş İ"in da namına iştiiak edec~k az.a!ar 
. Bu sene stadın_ t:ibün temelle- Vekil be?" mahit.emede uzun u- ' d sk ) 

n yapılaca.it ve pıııtın de maçlara zun kalarak mubakemeleıi dinle- 10.000 lira sarlalun.acaktn. Yeni te- seçilmiır. '· Bun a ha. a nargi e 
ve bedeı:ı. terbiyesi mükellefleri- miş, alak.adadarda;:ı izahat al- sisat yapıldıktan. sonra burada ca- v~ yazı makinesi imal edenlerin 

Camileri, kiliseleri, si11emalan 
bütün büyük binaları Gürcü as
kerleri İşgal etmişti. 

· lı t .. · b h 1 L . ha f 1 rırt d w ıı· . kir hadleri te:ıbit edi.lm.istir. Bor-
nın ça şma arına musa1t ir a e mı:ı;tır. Vekil dün şen.rimizde yap-

1 
, .• az abmr

1 
ar

1 
a kçocugun ımaye~ı :ıa meclisine oda namı~a Muıat 

getirilmesine çalışılacaktır. 1 t•m tetk.ik.lerinin neticesi üzerin- m..anı a:;ı o aca tıı. · · l · -- Fortun ve Kernn Attar seıç mış-
de de çalışmıştır. Kendi:ıinin bu- * SEBZECiLER DE MUAYE- lerdir. 

Mütemadiyen geriliyen ve 
Batmna akan Gürcü kuvvetleri, 
fıükfunete Kutayısta tutunabil
mdc imkanını veremediği için 
Ka211Il bey de -biık.aç gün ıonra
mafyetiJe Batuma geldi. 

~ " gün T evlcifevini gezmesi muhte- NEYE TABI OLACAK Gıda --------------

Artık Ankara ile Batum ara
sında geceli gündüzlü hir telgraf 
muhaberesi başlamı~ bulunuyor
du. 

Hudut boyunda bizim askeri 
vaziyetimiz pek parlak bir halde 
değildi. Varımızı yoğumuzu garp 
cephesine yığmıya mecbur ol
muştuk. Bu cihetten de hiçbir 
endişemiz olmadığı için, Batuma 
toplanmış olan Gilıcü askerine 
karşı koyacak bir hazırlığımz 
yoktu. 

İşte burada, bu vaziyette yine 
o arslan Mehmedçi~in ancak 
(mucize) ile ifade edilebilen 
-henüz tarihe geçmemiş. eşsiz bir 
kahramanhğile kaı~aşıyoruz. 

Ali Rıza bey kumandamıdaki 
bU müfreze Çoruhu geçmiş, Ba
tuma gelmişti. 

O gün, hiç unutamam; yalın 
ayak denecel kadar perişan, 
başlarında kiminin bir mendil, 
kiminin bir Laz ba.,lığı, kiminin 
es.le püskü bir kalpak, fe:ı, sarık 
takye. •. Mebmedcikler Batum 
caddelerinden geçmiflerdi. 

Denİşfiri/mesi meldir. 
6 Ankaraya clönmeden evvel 

istenen tren saati lmralı Ceza.evini de gezmek kara
rında olan Hasan Menemen~ioğ
lu. cuma günkü T rak vapurile Im 
ralıya hareket edecektir. 

Seyahate gazeteciler de iştirak 
e<leceklerdir. 

Dr. Rıza Nurla 
Naci Sadullah 

arasındaki dava 

Okuyucularımızdan almak
ta olduğum.uz muhtelif mek
tuplarda, o.t yarışları için, Dev
let De'lllİ.ryolları Dokuzuncu 
İşletme Müdürlüğü tarafından 
ihdas edilen hu:ıu:ıi seferlerden , 
dönüş 18,30 poıtasının • he
nüz yaıışlar bitmeden kalktı
ğı için - hiçbir işe yaramadığı 
ve Sirkeciye ho, döndüğü bil
dililm.ektedir. 

·ı Naci Sadullah imzasile Tan ga. 
zeresinde yazılan iki ma.kalede 

Ükuyuculanmız, f' oku •~ın- şahsına ale~en tahkir edildıgi id-

i cu İşletme Müdürlüi?-f ncl n bu 1 dias~le Rız:ı Nur tarahndan mu
fTenin hiç olmazsa :.a.at 19 a.. harrır Naa Sadullah ve Tan ga· 

l 
· d" l zctesi Neşriyat müdürü a1 .. yhine 

a mma.sını rıca. e ıyor ar. Asl" y -"--· C ,.,1 hk 
ıye ea.ıncı eza .ı.~. a eme:-

Haliç vapurları 
Devlete geçti 

Devlet Denizyollan idaresine 
geçmiş olan Haliç Şirketi vapur
larıııı.a te:scıli, dün Mınta.ka Li
man Reisliğinde yapılmıştır. Va
purlar artık tamamen Devlet De
nizyolları idaresinin malı olacak
tır. Vapurların bacalc.nna, bugün 
denizyollan anı:ıa.aının islenmesi-
ne başlanacaktır. . 

sinde bir dava açılnııt-tı. 
Bu muhakemeye dün de de

vam edilmiş 't c Rıza Nmun ve
kili evvela söz ~arak tahkirin ya
zılarda pek bariı; olarak göründü
ğünü, Naci Sa":lullah ve Ne~riyal 
müdürünün tecziyesini ~temiş-

tir. 
Tan gazeteMlin Neşriyat Mü

dürü buna cevap venn.İş ve evve
la yazıların Rıza Nure. karşı degil 
de doğrudan doğyuya Peyami Scı. 
faya hitap ettiğin~. iki yaı:ıda da 
herhangi bir ha.lcaıet cümlesinin 

Sade 0 günü görmiif olanlar, önünde cereyan eden 
lmgünkü muazzam Türk ordusu· hikaye edeceğim: 
nun bu kadar kısa bir zamanda 

b' ·- k - hulunmadığmı, eğer bulunsaydı 
ır va ayı Peyami Saf anın dava açması la-

zım geleceğini ileri sürmüş ve ya. 
zılann teşkil edilecek bir ehli vu
kufa tetkik euirilmesini ıöyle-

doğu~na. ömürlerinin e<>nuna Batumun göbeğinde bir milis 
kadar hayret edebilirler. kara-rgahı vardı. Burada yedi yüz 

kadar dişinden tırnağına kadar · · 
Ancak; bu yırtık putık kıya- müsellah -hem de yaman sı"'a·h- ~ır. 

Eetli al ..ı-::. v d b' 1 Bu talep Müddeiumumi mua-
, yam 1 ......,arcıam a rr şorlar arasından scçilmı·,_ adam 

L__ d b L b" b vini tarafından da tasvip olun-
ıııraru somun an af&a ır ıtıey U· toplanrnı..1. bulunuyoıdu. On ikı' lanmıyan ukerin ezeli ruh asa- mus ve neticede mahkeme bir eh-
letinden, irade ve azim kuvve· Ti-evet, dikkat ediniz, yalnız on iki- li ~ukuf teşkilini kanrlaı,ılmuak 

rirk. a.skei, bir çavnmımuzun h k · L k b' ·· b rinden, cesaretinden ve kahra- · ...,.- mu a emeyı oaş a n gune ı-
I pefinde bu karargaha girdi ve rakmıstn. 

man ığınclan biT zerre bile kay- bu yedi yüz seçme milisin, birer ---------------
betmeıİıiş olduğunu, 0 dış harap- birer siJaıııarım ellerinden atdı. N oksan tartı 
lığı içinde, yine o Mehmedcik, 
7ine o Türk eri olduğunu küçü- ÇaVUf, oradan mümeMiJiğe te- yüzünden bir kişiyi 
ciik bit misalle anlatabilirim: lefon ediyordu: yaraladılar 

Batumu dolduran elleri silah· - Efendim, bunlann silahla-
lı binler ve binlerce Gürcü aske· rını, cephanelerini aldık amma Şişlide Halepli Şükran ısoka~ı 
rinin ortasmda, nihayet iki yüz ve la.itin şimdi kann1annı doyur- 8 nuınuada oturan Ra:ı.ih oğla 
kadar Türk askeri, tehri işgale mak lazım. Müsaadeniz olursa Safa, evvdJci gün evine gelen, 
teşebbü:ı etmişti. Me~hur Batum hu ciğeri bir para etmez kalaba- lc~laycı Mehme~e, ken_dJem~ ıJa:· 
istihkamlarına doğru ilerliyen bir lığı salıverelim de varsınlar ev- tı~v~a.l~yın ehık oldugunu ıddıa 
kol adım adım, çarpışa çarpı5a Jerine, köylerine giuinler... [ettıgı ıçrn çıkan kavgad_:ı. Sata, 
bu istihkamlara girdi. K" b . .. .. mutfaktaki ekmek bıçagını aıa-

. azım eyın yuzune baktım. k M h d Id b 
N 1 · d') O d b ra e me e sa ırmıı;ı, aşın-

a.sa gır 1 ·.. e im ya; ir Gurur ve heyecandan gözleri ya. dan ve omuzundan yaralamıs.ur. 
mucizedir bu. 

F 
şarıyor gibiydi, j Yaralı hastaneye kaldınlmıı;ı, suç-

akat ben, size asıl gözlerimin (D.-.ıa11n tıerJ lu yakalanmıştır. 

Server BEDi 

senden başka hiç kimse kullanmıya. 
cak.. Buna dikkat et. 

Bu ı:;oo sözleri Belkıs odadan çık· 
tıktan biraz sonra söylemişti. 

Hizınetci gitti. 

~onra teneffiaü. güçl~miş cibi ıah
ınetli bir sol u1cla dedi ki: 

- Perihan da bu yatakta pnömo
nlden ölmüştü. 

Bellos biçbir şey söylemedi Te e. 
lindeki reçeteyi masanm ü. tüne bıra
karak öteki odaya p;eçti. .... 

maddeleri s.atanlırmı lltieQi:ye tan
fından yapılmakta olan sıhhi mı.ıa -
yenelerine bundan sonra sebze "Ye 

meyva satıC!!ları da tiDi iutulacak
tır. 

+ YÜK ALTINDA KALDI -
Sarıyerde Eelediye kö~e bulu
nan ame!elerden İbrahim, erzak ta
şırken ayağı kayarak d(işmi;ı~ ve 
sırtuı.da.lı:i nohot çuvahnın altında 

kalarak belinden ağır swrelte yara-
1 an nııştır. 

Yapağı 

muhtekirleri 

Güvercinler 
kalkmıyor 

fstanhulun hususiyetlerinden 
birisi olan güvercinlerin kaldı
nlacağı yolunda muhtelif ga
zetelerde çıkan yazılar, pek 
haklı olarak muhtelif fek.ilde 
itirazlarla karşılanmışU. 

Memnuniyetle haber aldığı
mıza göre, Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi Kudar, yapı
lan neşriyat üzerine alakadar
lara emir vererek bu gibi va
kaların tekerrür etmemesini ve 
şehrin süslerinclen biri olan gü· 

Galatada Ömerabit hanında vercinlere, yem satmakta olan
ticaı:etle meşgul olan .ılhSan, 1 e- lara müdahale edilmemesini 
ki Sarıbekir biraderler Vt" Y orgi bildirmiştir. 
Kabasakah azami 81,ıı:kuruştan '--------------.ı 
saiılmam la;ı:ım gelen yapağmın 
kilosunu 97,5 km:ustan 20 ton sa 
tarlarken cürnıü n;eshut halinde 
yakalanmışlar ve e~velki ak:.ıam 
Asliye İkinci Ceza Mahltemesi ta
rafından tevkif olunmuşlardı. 

Bu üç muhtekiT, tacirin muha
kemelerine dün de devam olun
muş ve cürm!.i meşhudu yapan 
Murakabe kontrolörü Necdet Yel 
mer ile polisler ~ahit olaxa.k. dın· 
lenilmişlerdir. Neticede mahkeme 
bazı tetkikat ya.Pmak lüzumunu 
görmüş ve duruşmayı ba;;ka bir 
güne bırakmıştır. 

Ondüle makineleri
nin Y. 30 u bozuk 

çıktı 
Kadm berberlerinin saç kıvır

ma makinclcıi üzerinde Belediye 
Makine Şubeııi Müdürlüğü tara· 
fından yapılan muayeneler sona 
ermiş ve neticede bunlardan yüz
de doksanının matluba muvafık 
olmadığı görülmü,tiir. Bunun üze 
rine Belediye, bu gibi malcine:ı.İ 
olanlara bir ay mühlet vererek 
mühürlerini sökm\iştÜJ. 

Bu müddet zarfında istenilen 
ft'kle gdlıilrnJyen saç kıvırma ~ 

Şeni bir tecav.. lr.1neleri çalı~maktan menedilecek· 
UZ lerdtT. 

Evvelki ~ece T arabyada Kefe. 
liköy sırtlarında şeni bir tecavüz 
hadisesi olmuş. Tarahya $U't1aıı
na geıı:miye çık.an T 3 - 14 yaşPa
rmda iki kız ve iki erkek çocuk 
tenha bir yerde biris, tarafından 
çevrilerel bi: kulübeye göturül
müşlerdir. Çocuklar, bu kulübe
de bn1unan diğer bazı ı:ahıı;lar 
tarafından geç vakte kadar ;,)ı. 
konmuşlu ve sonra chaydı artık 
gidin!~ diye ser~ bırakılınış
lardrr. Fakat kar.uı.lık.t.& yollaıını 
ararlarken iki meçhul şahsin ıa
anuzuna uğrann~lar ve bu meç
hul adamlar iki küçük kıza zorla 
teca"ri.izde bulunmu~lardır. Kor
kudan kaçan erkek çocukların va
kayı haber vermelen üzerine tah
kikata elkonmuş. meçhul ı:ahuıl<.ır 
aıanmıya haşlanrnll!tır. 

ve Nejadın anlatt.Tğ'ı sahneleri kaç 
kere gözünfin onune getirmişti. 

----------~------~ IASKERLIKI 
Enıinörıii Yerli Askerlik Şı~bıri1ı

dcıı: 
l - Eminönü yerli aııkerlılt şube

:;,incle kayıllı harp malUlü subay, 
Cl'at ile şehit yetimlerinin 941 y11ı 
tü ün ikramiyelerine 1717/941 ta.rl
lri"ne mfü<adif per~embe günii saat 9 
dan 12 ye kadar her gün tevziat ya
pılacağından 4 adet nı;ikalık fotoğ
ı·ai iTe yedJerlnde mevcl!lt ikramiye 
cüzclaıılıı rile birlikte askerlik şube
sine müracaatları. 

2 - 941 yılı tütün bey'iye ikrami
yesine müı;tahıık olup ta hariçte bu
lu.nan ve mazeretleri dolayıır.ile şu. 
beye ı;relmiyecek olanların tevkil et
tirecekleri zat vasıtasile paralarının 
aldırılması ve bu müddeti muayyene 
ıarfmda paralannı almıyan1ann pa
raları iade edileceği ilan olunur. 

di.işünmöş, isteksizlikten ziyade kor
kudan, kendisini bo müthiş hayale 
bptırmak istemediği için, biraz da
ha kitap okuduktan sonra yatmıştı. 

Yine kitabını okmmra devam etti. 

........................... -
Biraz sonra Belkıs o<ladan içeri 

girmlşti. Ha~anın yanında durma -
dan küçük odasına geçti. Öğleyin, 
doktor gelinciye kadar kadın oradan 
çıkmamı~. 

Dördüncü ~e idi. 
Nejad uyuyordu. 

Şinı<li yine etrafına baktı. Ayni ha
yaTler: Hastanın yerinde Peri hanı 
farzediyordu. Kendisini N'ejadın ye. 
ı·ine koydu. Yine bôyle bir kış gecesi 
değfi miydi! Yine bu soba böyle yan
mıyoı- muydu? Yine bu !!'arı rŞJk; yi
ne böyle hırıltılı nefeslerle uyuyan 
bil' hasta; yine bu derin ı;e~sizlik; 

bayır, sessizlik değil, damları u~
tan, vapurları batmı.n bir fırtına 
varmış ... Belkıs, şimdi, Nejadın an
lattıklanm batırlıyoı·: Pencereterıle 
müthiş bit· zangırtı. Aşağı katta bil' 
şeyler yıkıhl' gibi oluyormuş. Şinı<li 

bilakis. Odanın içinde ha!'tanın hırıl
tılarile bile yıı·tılmıyan kalın, yek
pare, demir gibi katı bir ıessizlik 
vnl'. Belkıs pC'ncereyi açarak Neja
dın cinayetini tekrarlamayı diışün
mek bile istemiyoı·; fakat düşünü
yor. Düşünüyor ve korkuyor. Nejad 
birdenbire U)'aD.lverir!'e, hastalığın 
verdiği tehevvürle her şeyi }"apabi
lir. Belkıs bir gece evvel de bunları 

Bir ı;:ayfa kadar ya okumuş, ya oku
mamıştı, hafifçe sıçradı ve kulak 
verdJ: Fırtma çıkmıştı. Birdenbire 
ahşap evi bil· dut ağacı gibi silkele
nıiye bnşlıyan, ilk hamlede, yakında 
ve u:ı;ıklıırda bir çok şeyler devire. 
rek müthiş gürültüler koparan bü
yük bir fırtına ... 

- Mersi. 'Bunu küçük sem.patine 
tercih ederim. 

- Fakat yanına. kahnıyacak bu. 
Emin ol. 

- Haydi bakalım. 
Hizmetçi iki tepsi getirdi. Birini 

hast.anın önüne, ötekini maııanın iis
tiine koydu. 

Yemeklerini yerken hiç kona~
dılar. 

Belkıs yemekten sonra Nejadın 
baş tarafındaki u!ı'k: raftan bir .ki
tap aldı ve küçük odaya çekildi. 

.ı • ejad gözleriııi ywadu, fakat u -

yumadı. BaŞYnın t~inde bir cehemıem 
vardı. 

Sabaha kadar, gecenin büyük bir 
kısmrıu uyanık geçirrli. 

Sabahleyin dalmı~tı. İki eaat Mn
ra arkasmda ağnlarla uyandı. Bel
km, ayakta: 

-Lütfen zile basar ınısuı, burt.da 
mahpus. kaldım, cilyordo. 

Nejad zile bastı. İçeriye giren hiz
metçiye dedi ki: 

- Hastaneye telefon et. Doktör 
Ni:ı,·azi Kamil dönüşte buradan geç
sin. Hasta olduğumu söyle. Telefonu 

Niyazi Kamil, Ne.Jadla do tca b1. 
raz sohbet ettikten ı;onra muayene
sini yaph. 

- Ne oldu böyle.? dedi, fena ü~üt
mü~n kendini. Galiba bit- pnömoni 
geçiriyorsun. Dikkat et. 

- İki taı·aflı değil mi! 
- Öyle görünüyor. Ben akşanın 

yine j?elirim. 
Reçeteleri yazdı ve Belkısa nrdi. 

Bir iki latife ettikten sonra çıkıp 
gjtti. 

Karyolanın karşL-mıda, ayaklı, u
zon, san abajurlu lambanın yanın
daki koltukta, Belkıs, kitap okuyor
du. Dört gündü.r bu evde kalmıya 
ra.zı oluşu. yalnu isyan etmiye muk
tedir olmayışııı.dan değildi. Bo oda
nın bütün rnhu kanayıcı, merak ve
rici, çekici ve dramatik bir havası 
vardı. Beıı .. ,s Perihanm Ba~lığındıı. 
da burasını iki defa görmüştü. Her 
şey, batta sobanın yıuundAki duvar
da, alçı üzerine yapıştırılmış, tenis 
oynıyan kız resmi bile bunda duru. 
yordu. 

N'ejad başını yastığa bıraktı. Bel- Bt>Uas, birkaç gtlndenlıeri, bu oda-
kısla göz göze ~imişti. Teşhısten 1 da Peıihanın ölümüne kadar geçen 

Belkıı-.elini gögsünün üstüne koy
du. Kalbi şiddetle çarpıyordu. Kııl'
yolayıı baktı. Hasta. bu ~Ül:ültüler 
içinde bile uyanmam1şh. Tıpkı Ne
jndın anlattığı gibi fırtına, sanki 
Belkı~ın da l'uhuııa girmiş, bir çok 
hislerini biribirine katıyordu: Kor
ku, sevinç, arzu, üınit, nefret ... 
Hastanın yastığı altındaki l!ilah 

olmasa Belkıs da ayni şeyi yapabi
lirdi. Oh ... Bu, Perlban için adalet, 
kend~ı içiD bürriyet olurdu. 

(De ı:anııt ı·ar) 

17 Temmuz :::!I 
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SiYASi VAZIYET-ı 

Harp ve cihan 
politikası 

B ümn dünya Stafın hattJnın 
Baltık denizile Kiyef araam

daki kısrnınm yanlmasından son
ra Rusların ne.tede tutunabilecek· 
leri meselesile ~gal bulmmulliı
tadır. Çünkü cihan politikasının 
deği~mesi bu mesel'! ile sıkı saln
ya alakadardır. 

Leningrad ile Kiyefin müdafa· 
asından ümit kesilmİftİJ'. Kiyef 
muhasara edilmekte ve Lenin
grad sukut etmek üzere bulun• 
maktadır. Sovyet hükllmeli bü· 
tün kuYVet ve gayretini Mo.ko
.....-,ı tın.iannıya hasretmiş görü
nüyor. Çünkü biHün ihtiyat m
..-etlerini ve bahusus ağa tanldan 
Smolenski ünrinden MoskOTaya 
doğro giinde 80 kilometre sürat· 
le ilerilemekte olan Alman kvv· 
vetleri kaıı1111na göndermiftir. 

Fakat hunlann da dayanamı
yarak bozulduk!an ve Mc~kova 
yolunun büsbütün açıldığı anlaşı~ 
lıyor. Bunun İçin lngilterede vazi
yetin gayet ciddi bulunduğu arlık 
gizlenmemektedir. 

Ruslann mukavemeti knıldık
ça Amerikada Avrupa harbine 
müdahaleden içtinap b.ardret.i 
daha ziyade kuvvet bnlmaktaıhr. 
Artık İDaııdaya Amerikan silah· 
enda.zlannın çıkanlım, olmesmm 
lüzumsuz yere Amerikayı harhe 
sürükliyecek bir bata olduğa .nla
tdmaJctadD'. 

Diğer taraftan Almanlar da A
merikanın harbe girmesine mini 
olmak için tedbirJj hareket et
mektedirler. Almanya ile harbe 
taraftarlığile me,huı AmeriJra 
Bahriye Nazın Knox, Almanfarm 
dürüst hareket ettiklerini beyan 
etm~tir. Yani Amerikanın emni· 
yeti için tayin edilen. mı.ntakaya 
şimdiye kadar hiçbir Alman harp 
gemisi dahil olmamıabr. 

Amerikalda 'barp teçhi:zab son 
derecede artmaktadır. Şimdiye 
kadar ordu, daıuumıa ve laava 
kuvvetleri için kongrenin vel'diii 
tahsisat 54 milyar dolan buhmı.., 
tur. 

Fakat bunun ancak ~di milya.. 
n İngı1lereye yardım içindir. A· 
menlca daha ziyade ken5li müda
faasının takviyesine ç~ıyor. Ki
me hrlı? Bunun Jap<ınyaya kar
tı olduğunda Amerikalılar mütte
fiktirler. İngilizler dabj bu haki
kati anlamı~dır. 

lnci)terenin bundan son dere
cede canı sıkılı) or. Çünkü Ame
rika bütün müdafaasını münhası
ran Japonya ile yapdnıasl muh
temel bir boiufmaya karşı tertip 
etmektedir. Kongrenin son verdi. 
ii 300 milyon dolarlık tahsisat 
dahi (Alaska) da Japonlara k.ar
fl yeni deniz üsleri tesisine aittir. 

Halbuki İngiltere, Amerika.nm 
daha ziyade Almanyaya kartı h.a
zırlanmumı istiyor. Bu vaziyet 
İngiliz efkarmmamiyesinde imki
aar uyandırmlfbT. DailT Heralid 
bu inkisan hayali açıktan açığa 
itiraf etmittir. 

Tnnes pzetesi de Ameriluunll 
sırf kendi hesabına ve Japonyaya 
karp müdafaamu ıuttırmak içim 
çabftıiım anlatımım. 

Sovyetlere karp Almanyamn 
yaptığı muharebe, Amerika Müt· 
tehit Hülıumetlerile cenup dev· 
Jetleri aruında noldai auar ihti
ıaflan do~ur. Çünkii geça. 
on, on ~ sene içinde orta Ye ce
nubi Amerikadaki b:iilıtiunetluin 
çoğunda komiinistlerin hiikiime.ti 
taklip için. bir çok tcsehbüslerde 
bulunnıat olmalanndan bu iki 
lota.da So.yetlere kafll derin lür 
kin n husuınet ileri plm.İftİr. 

Bunun için Aln..nlum IDiica
delui orta Ye cenubi Amerilrada 
Almanya lehine teYecciih GJ11ll

dırmtttır. Bilhassa Brezilya La 
memnuniyeti büsbütün m.e1cı... 
Vlll'IJlUftur. 

Muharrem Feyzi TOGA Y 

~NMltlfJtflH .. t1flıttlffllllllllttltflllllllltm111MUl 

r~ Vecizelerin Şerhi ! 
t."HlttttttH ...... JMlfflfflılllfllUllmOmml.;;. 

Z.oltlain •ta iıt~a .,. 
en •n6ini ba1kalanm lıalr
tiyar etmi;yc çalıımaktır. 

BRUYERE. 

Yardıma muhtaç olan, hllyab
nı ııefaletin kaıımlıklan içinde 
geçiren insanlan bahtiya:r etmek
te, hiç eüphe yok ki büyük i:ıir 
zevk vardır. İnııan, gerek diişün. 
celerlle, gerek maddi yardımlarl
le ba:,kalnrını bahtiyarlığa eri:
tfrmekle hayatta yapılma.~ı ge. 
rekleşen en değerli vazifelerden 
birini yapmış olur. Fakat bn i .. , 
kupkuru bir vazifeden ibaret de
ğildir. Bu vazifenlıı yapılman fn. 
sana öyle bir haz ve.ıir ki hiçbir 
baz incelik ve enginlik lr.ıkınn:n
dan ona muadil olamaz. 

Bu çeşit hazzı, ba$kıı hiçbir 
şeyde ayni derecede •e ayni özde 
bulmıya imkan yoktur. 
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MERAKLI fi 
.. 

şıır Eğer biraz 
aleminde 

gezmek isterseni z! 
S ayın bayaıt Lüsyenin • 

kah bay Nurullabın bir 
va-
da-

Devlet Demiryolları aldığı bu tedbirle 
izdihama mini olacak 

Birinci sahi/emizde istif asını laah•r flerdiğimiz 
fle 1937 de iktidar me111ciine gelerek Japon de11l•· 
tini dört sene idtır11 etmiı olan bu zatın m•raklı 
hayatını öğrenmek isterseniz, aşağıdaki gazıgı 
olcugunaJ 

ibi, Va münasebeti1e söylediği ı 
İstediğimiz kadar kıtal asrınd 
Y•fıyahm ve istediğimiz ka 
tuhumuza taaelik veren mus 
hin, tiirin. .anatm çevresind 
tJıakta kalarak, top tüfek ıesl 

- -• - -dar 
iki· 
en 

eri-
ut-le kulaklarımızı dolduı.hm, m 

laka yine bir romantik ve miat ik 
tarafımız olacaktır. 

k-itte reafüt hayatın kafaya to 
Dıak vurur ıibi dimağınızı y 
sek atmosferli bir eemi kazan 
çevirdiği bu anda biraz rahat n 
fes almak, biraz. ruh alemin 
içinde kanat çırpmak, biraz h 
ler inizle bat ba, a Yllfamak ist 
ıeniz, size tavsiye ederim, Tag 
re 'da n lisanımıza çevrjlmiş ol 
• Büyüyen Ay» kitabım okuy 

ük-
ına 

e-
ın 

is-
er-
O• 

an 
u-

noz. 
Şiirin, Hint felsefesile bir ha 

ta haline geldikten aonra ön 
n üzde berrak damlalar gibi p 
.. ıldadığını bu ufak kitapta gô 
ceksiniz, ve yine bu Ufak kitap 
hazan ananın, buan da çocui 
ıebebi izah edilemiyen bi11i mu 

ti-
ü-
a• 

re-
ta 
un .. -

cadelelerini sezeceksiniz.. 

y} T agore oe (biigiigen a 

sı-~ıBüyöyen Ay» şiir mecmua 
nı lisanımıza İbrahim Hoyi ç 
\'İrdİ; İmzasma Son Posta sütu 
larında ve hemen bütiin ede 
mecmualarda ve kıymetli yasd 
derceden gazete ve derıiler 
tesadüf ettiğiniz bu genç edeb 
yatçıyı bilmem tanır mtsımz. T 
rnıyanlar varsa wn tanıtayım t 
nıyanlar da tanımıyanlar1t takd 

e-
n-
bi 
ar 
de 
i-
a· 

·-im 
etsinler. 

il-
ile 

İbrahim Hoyi Fransızca ve b 
hassa İngilizcedeki vukufu 
Tagore'yi memleketimize h em 
hemen yalnız ba,ına tanıtmıf 

en 
O• 

lan mütevazi bir arkad&fh ... 
an Mefhur Hint faırtnın bahçıv 

iı:jm)i eserini, aslındaki zaraf 
ve güzeltikle o tercüme etmift 

et 
ir. 

Yine Rabindranath Tagore'u 
meyva zamanı isim1i eserini Iİs 
nımıza kazandıran odur. 

n, 
a-

m Yalnız bu kadar dejil, lbrahi 
Hoyi, sayısız tercümelerile lis 
nınnza lngiliz edebiyatının b 
çok eserlerini nakletmif ve yin 
Son Po tada edebi tenkitler y 
parak tahlilci görüşünü de isb 

a-
ir 
e 

·-at 
e tm iftir. 

Mütercimini tebrik etler iz 

r-Tagore'yi muvaffakiyetle le 
cüme etmek için yalnız her i 
lisı-na hakim olmanın kafi ıelm 
Yeceğini elbet bütün münevveri 

ki . 
J• 

er 
takdir ederler. 

in 
a-
nı 

le . 
ın 

1-
a-
1-

Ankarn, l fi (A.A.) - Biz veri- marteııl gününden itibnrcn munzam 
len malumata göre Devlet. Dc>miryaıi. bır yolru katarı ieletilccektir. 
!Arı İdaresi tarafından Haydnrpıışa - Bu katarın Haydarpaşadan kal
Eskişehit· - Afyon hattında yolcu kışı 7.15, Eıık i~ehire varışı 17.35, 
treninde vaki izdihamı onleıııek ve kal kı şı 18.45, Afyona vaı·ı:ı 23.45 
bu kısım yolcularının da daha mü- dir. 
salt bir şekildiı seynhatlerini müm- Diğur taraf tan Afyondan kalkışı 
kun kı lmak maksadile Haydnqıaşa- 3.42, F.skişehire varısı 8.40, kalkışı 
dan Eskiş<'hir ve Afyona 18/7/941 9.26, Haydarpnşaya varısı 18.52 dlr 
cuma günunden ve Afyondan Eski- ı ve bu trenlel'in Adapnzarına ve A
şehir ve Haydaı paşaya 19/7 /941 cu- da pazarından karşılıklıırı da varılır. 

Ankarada cana;var düdüklü 
tıiıiııııı ............................................... .......... 

bir hava denemesi yapıldı -Ankara, 16 (Hususi) - Bugün öğleden evvel felar imizde lıü
çük bir hava denemesi yapılmıt tır. Şehrin üzerinde bir tayyare 
canavar düdüğü çalarak muhtelif uçUflar yapmıştır. Ankara halkı 
by uçuştan, daha evvel, racJ.m ile haberdar edilmittir. 

Bir Amerikan heyeti' Haziran agı içinde 
General Gortla lnglllz, mUtteflk ve 
teması arda bltarafların 

bulunduktan sonra batırılan gemileri 
lngilfereye gitti 

b 

Cebelüttarık, 16 (AA) -
Batı Akdenizindeki v aziyet Ce
elüttarık vali ve Başkumandanı 

General Gort il t> Ame r ika hüku
metinin Orta;oark v e Akdt:njzde-

Lond ra , 16 (A.A.) - Hazi· 
ran ayı içinde b a ta n lng iliz ve 
müttefik ticare t gem ile ri tonila to
ları hakkındaki rak amlar hissed i
lir derecede b it iyilik g öste rmek
ted ir. 

k i heyeti arasınd:\ m üzakere edil- Haziran ayı içinde düşman h a-
mistir. Bu heyet birkaç g ün Ce- r eketile 79 tica ret vapuru batmış. 

• ı _ ld k · tır. Bunun 52 si İngiliz, 19 u müt-b 
d 

d 
1-

elüttarıkta ıı;a ı tan 3onra ınm-
i lngilte reye h a reket etmiştir, tefik ve 8 i bitara!t~r. Bu 79 v a

Heyet daha ıevvel Ortaşarka gi- p~run mecmu tonılatorn da 329 
erek beş hafta kalmıştı. H eyete ı bın 296 d.ır. 
larriman reislik etmektedir. A - M a rtta ln giliı: müttefik v e b ita-

1 
m e rika h ava kuvvetleri general- ' r:.af ticaret g emi zayiatı 129, ni· 
e r inden Boyce de heyete dahil- sanda 135 ve mayısta 104 id i. 

ir. ı Demek oluyor ki, haziranda ade t d 
- · - çe 25 gemi d ah a az batmıstır. 

Bulgarlstanda dört Alman iddialarının ne ka dar ~üf 
eski Rus zabiti idama rit olduğu bu r.1kamlarla sab ittir . 

Alm an ve ltalyanlar h Rzİrand a 
mahkOm oldu 8 76.78 3 toni la to batırdıklarını 

k 
Sofya, 18 ( A.A.) - Aı:keri mah- id dia e d iyorlar. Bu yukarıda ve

eme bugün, İngitlz İstihbarat ser- rile n 329.296 to nilatoluk h ak ik i 
ııine rnahiınat vermek ve caııusluk rakamın yüzde 165 i nisbetinde vl 

.!I fazla g öste r ilm ekted ir. U\'larile eski döıt Rus ıub:ıyını ida
a mahkum etmişti ı·. Zan al tında m 

ulunan diğer eııki bir Ru" subayı Portekiz Asor b 
apishanedekl hüc ı·esinde intihar et- adalarına yeni h 

m iştir . Mahkumlar karan yedi g ün 

1 

kuvvetler gönderiyor 
inde temyiz cdehilı'<'eklerd iı·. iç 

_ _ Lizbon, 16 (A A.) - A so r 
ad alarındaki garnizonu ta k viye i

Rabal'da bir suikast çin fasıl alı surett e yeniden kuv-

ra 
ti 

hareketl meydana v c tle r gönderilmiştir . 

çıkarlldl General Weygand 
Cezalre döndU 

Cezair. 16 (A.A.) - Ofi : 

-

Konoye, 1891 de, anm•sinin ölü
milnden bir ay evvel dogdu. Rab:ı~ı, 
J aponyanın 185!1 eneslndenberi de
rebeylik hayatından uyanınıya baş
ladığı ve muasır bir millet olmak 
azmile kıvrandığı tccl'cldut devrinın 

en şöhretli bir idare adamı •Jlan At· 
stimarodur. Bu zat, hnyatını debde
be ve tantann içinde g('Çiı·oigı için, 
ölıl üğü zaman, arkasında bir sen et 
enkaıı bıraktı. Büyiik bon:lııı·, .lnl'ak 
aile emlak ve eş1•asının satılm:ısı ile 
ödendi ve Japonyanın rn asil unva
nına tevarüs eden 13 yn~ıııdnki 
Prens Koııoye, bu yüzden, :ıayata 
fakrü :ı:aruret kapısından girdi. 

Konoyt', bu halden bahM•derkrn: 
«Gcn~liğinıln en hisli bir çağında 

bu hal benıte, :;ı.daletsizlik dü~manlığı Saiunji, akıllı ve hür fikiı-li, ayni 
yarattı. Bütün talebelik hayatımı zamanda yeni Japoııyanın b. nlsl ve 
~eşt>siz geçirdim. Okudum, butün başlıca tt•şkiliitçısı idi. 
hırsını la garbi Avı upanın milfrit Okitsü 'deki küçUcük evinde ot uran 
fikiı )erine :-aı Jarak okudum.> bu asil ihtlrarın muvafakati ahn-

Diyoı" maılan hiçbir Nezarette c!eglşlklik 
F ümlnaro Konoye, blıtün &'-ilza- yapılamaz, o taı;vip etmeden hiçbir 

-

Boudha telkin1erinin ve eng 
bir tefekkür sisteminin izlerini t 
~ıyan fİİr tanelerini, manaları 
kaybettirmeden ve Hadsimiz i 
olan münasebetlerine tercümen 
dağıtıcılığını katırtırmadan aın 
1anndaki bütün gÜzellik ile ort 
Ya koymak, genif bir felsefi bi 
vinin de mahsulü olmak gerek - S i 

Lond ra , 16 (A.A.) - A lman 

dymıu, bir T a nca telgrafına is
nat ed e rek RabC'l tt :ı bir hür F ran 

z suikaati ke., fedildiğini ve 20 
şinin tevkif edildiğini bildirmiş. 

Vichy" d e n hareke t etmiş olan 
G eneral W eygand, d ün öğleden 
sonra tayyare ile b u raya g~lmiş· 
tir. 

deler gibi zadt>gan mektebinde ter- mühim me ele halledilemezdi. 1 

tir. 

ti İbrahim Hoyi, bü kabilije 
rrösterdiği ic;indir lii bu eteril 
biz okuyucuların önünde l»ir ka 
d a ha lnymet ke9betmittir. 

e, 
t 

C. B. .................. ··························· 
Orduda bu sene 
fındık rekoltesi 
3 milyon kilo 

... 

n tJrdn, 16 (A.A.) - Dun toplana 
Tiuret Odası heyeti, Bollamım h 
1 ic: olnıa'lc ü:ı:~rıo Ordn ka:ı:a:ı ı 941 tın 
dık rekoltesini uç m ilyon iki yfıs b 

a-
-

in 
kilo olarak tesbit etmiştir. 

Edirne lttıb~rleri 

MUke lleflerln 
mUeameresl 

ı. Edrrne, tH o usn - Beden Tcrb 
Yesi Edirne Bölgesine mensup gen 
IPr tnrnfınilnn Hn'lkcvi salonuncl 

ç-
:ı 

\ıir musamere verildi. 
I• f sUklnl mnrşile hn. lıyan bu mi 

11anıercılr gPnçlcl'inıizin glisterdiı\' 
1ıluvaffakıyet takdirle kıırşılnnmış 

i 
-

lır. 

Bir tayin 
Edlrnf', ( Hu ust) - Vilaveti~ 

~mnlyet füdürlüğü Aıiti K ıs;m Re
isi Bn~komf~cr Atıf Vııral , Anknr 
J>oJis Kolejinde viiksek tahsilini mu 
Vaffnloyetle bitfrmiş ve terfian • ~ij!; 
de Emniret aınirliginc tayin edi 
nı iştir. 

:ı: 

a 
-
-

1-
8 ······ ·················· ...................... . . 

Tasviri Efklr 
Nftsha11 (5) KOl'uftar 

' 

Abone Şeraiti 1 Tllr~ir• Hart, 
-----~~;._~~~-'~~lq~L~a~ .!!.!!__ 

6...ıiJt ••••••·••••• 1400 ICr. 2780 ıtr: 
~ta aybk - · ········ 7.. > UH .a 
lı;,e a:rtıt •••••••••••• 408 > 111 • 

.. ay1ı1ı: •••••••••••• ıa • ~. 

. 

D'tı(KA.T 
l>cre6Jotımı16it iiraf liM jiaaiiJiit " 

ki 
ti r, 

HIKA YE 

biye gôrdükten onra, 1914 de, Tok- ı İhtiyar Saionji, genç P rensin ~k
yo İ nıpuato rlıık üniveısltesiııe gir- valarıııı ve hareket kararını süku-

Benim de bir kalbim var Sadi GONEL -il de geri dtı:n)lıı:ı:. 

P rf'ns, vaktini yatağında S?etıı lr 
gibidir. Orada, durup dinlenmeden 

Ferdinin bu döşunce l:iıcumunu, cAz ünı lt edip çok bulmak, haki- f dinde tt>ınizleıımeml hl! , ı;uk gorü- pP.rtı vererek yayıl ı: • ' J 
_ . 

1 
. d kitap okur konuşur radyo dinler, 

emalin gü r sesi ilai;ıttı : ki saadettir.-. Halbuki J.'eı di, hiç yorla l'. - Krlstalıla kunuştukl arıııızı işit. düşünür, hattl f[lim de Sl!yretler. c 
·- :.'ıfaşallah kamrulıırıma. !Jiz bu- ünılt etmediği :ıeyl bulmuş, ·r.ıacidCl Yenikoyle, Tarabya ara ıııcb, ılk tim. Son dl!fa ~oruyorum Mat·ide, ikbal perisi 

ada yağ içinde kal alım, onlar bllliir de, en temiz, en emin, vıı en içli gece, lfu tik patlıynr " ııhı, otomo- kat! kararın nedir? 1 d k 
~kün hulyasile per i ma alı yarat- sevgiyi gormü~tü. Saadetleri, ~on uz bılden indikleri zan:'° .mehtnöın, o Ferdi gö:ı:lerlnl Mııcldenin nğzınn j Konoye, otu:ı: ~ç yaşın ay en, 
nı.r. F erdi insaf et de bari yor- ufukların öte~ine ta~acak J< ıaılar bü- " ilnü canlandıran ıusunıle, lı t•ı· ~t·yi dikli <lonnıuştu ve Macide 'ana biı ı-on 'famnka ona· 

r 
kö 
!!ı ., ., • t d 'ğ' · zaman Baevelı. ill lk unluğumuzu unutturmak için bir yük geliyordu onlara. Onnn için ıı;· unuta rak, aynı ağa5laı·ın altında o- atlım atıp J<'erdiye ~lin i u:ı:ataı·ak, ta - JS r 1 ınız 

i parça çal. !er ine sığamayan bu a~kla kalbleri turdular. Şoför, lambal arı kı nıı, ı·uhunun derlnliklerindım ı:rell!n inil- sl:ı:indlr. 
g 

Bu f ikir hep~i ni, 5.deta yeniden yırtılıyor, parçal an ıyor ve kanıyor- otomobilin içine buzülmilştli. tlll bir "esle cevap verdi: Dediği vakit, 0 ırülünısemcklen 
i\landırmış, Lale, kemanı otomo- du. Onlu kenilileı-ini bile unutmu~lar- - Sonunda ölüm bile olw ondan başka hır veap vermooi; çünltü, l>elc: 

ik 

bil B. · ·k t te 11 111 J k .., k lemesini bilen bu znt , Rn17 <'kulet.i Jden çıkarmıetı c. ıras sonra, Degll bir aat, bir anklkn bile al- dı. Aksi ı"tı ame n gc p e ınet- ayrı mamn , uaş a .. . 
ra 
bi 
de nİı.de mehtap, gokte ay, çalılıklar rılmaôan geçen beşinci ayın mch- r e kadar uzakta bir Otonıob!lln dur- Mncldenin s6:ı:ii ağzında bir «Ah!> henllz lııtemi1•ordu. 

b"lbu··ı ıcr dona kaltlılar. Şoi'örün ıt ug~ unu ve bir erkeği n, biraz da ,üp· olarak kal dı ve Feı elinin ol'·süne yı- .'\ yun meclis indeki arkndııŞları, " taplı bir yaz gecesi idi. Onlara ilk "' ldt:Y.· 
inilen ı·n,..lliz anahtarı dü~.tii, Ce- heli si per alnıalarla. ağaçl arın n ı a- kıld ı. onu, kı rk iki yaşına ,;e &• ?.amnn , ., g reyi çok ku-qvctle yldettlren bi r k" b 

dıı 

ff 
al bir taşın ü:ı:crinc yığıldı . Lale haleti ruhiyenin te.si rlle :vlne Yeni- sına iJoğru Uerlelllğıni ~rmedllcr. Fe111i, Mııcidedcn gözlerini ayır- meclis rel liğine ) ük clttıler ı a· 
Je, bı>lki ~.m.~u~ae .. il~ iJefR oğ?:ını köye gideceklerdi. • ~lı n:ı: sonra,ük~aclden1ı 1n bl ynknka.r mııilığı için ~dnmın 1 harekutınırı1 fnr: ba 1 dn , R us • J apon hnrbı e_,.nasın-

m 
bi 

p:t<.lı vtı gozunun onünıle parn ha- sesı, gecenin s ununu ı r ıç:ı ı;ı- kınıl n dcglldı. Maı: ele son oı erını ela bu mevkii işgal ediyordu. 0,mec· 
Ji ~erine, nağmell'rden <1oğnn t ayf., _Kr~staliıı,. he; gcl!~le oturdukları 'bi yırttı: J tamamlamadan, adamın cebindrıı bir ı ·s rcı liginden dıı iynsi mflcade1ele
r canlandı. Ferdi kemanın tellerin- koşesıne çekılmışlenlı. Ferılı, hayali. - Hayıı ! Beni yanımdakinden bıenk çıknıdığını ve Ferdlvc ntıld - 1 e iştirak etml~or, her §c) de t.ım 

1ta 
ya 
in 

inledi. '.'\tnclcle hançel'esinln ihti- nln bütün şiiri l c Macldeye tatlı şey- artık kimse ayı ranıa:ı:. i{ıııı gôrmU~ ve kendMnl yıldLrım bitarııf hnrckl•l c{li~ordu. 
zile h ıçkırdı: ler anlatıyor; o da. ilk gect•d,•nlıcıf, Dik bir ses böğürerek ı;üı ledi: süratilc sevdiğinin g!iğı;line ntmış ve Fakat ötedE', vaıoştaki ki.lçtlk t'Vİ· 

de 
za 

Y dd illcl' nldı btrıi her an biraz daha artan bir c!u7 a•- Ren de mi? bı~nk da hedefini ka~·bederck ol nfn zlyaı etçileri nı ttıkça nrtıyoı'(')u. 
Tnşlaı a C"ldı beni in dinliyor ve gözlerinden ona öpU- - Rvet, sen ile, herkeıı de. memesinin üstüne saplanmıştı. A ilzndelerden milrekkep olıın nynn 

r.uklcr "'önderiyordu. Maı:iıfe on elan - Onu o kadar mı, seviyorsun ? rlnnı bir andn uzaklaştı, oflir 
Neyi eyim :zalim fel"k 1 nıcclisi ile halk nyi ile intihap ohın-
B ll darde •al'lı beıı•_ bu tatlı sözleri Yenikiiyde tanıanıla- ' - Düşündüğüne en de fazla. çıglığa koşarken, diğer otonıııhil de 

• " ,, '· mu" olnn mebuslar meclisi arasında mnsını rica etti. GCllüşttller. Adam dl•lerlni gıcırdnttı .,·ııın· bfıtün süratlle yol aldı. 

bi 
bil 

Şıırkı Tt!lsıl bitti, otomobile nasıl 
ndiler? ... t'rrdi hunların hiç hldııi 
miyordu. Yalnız, Maddcyı kolla
da taşırken, onun, hala şaı·kının 
('ngini taşıyan fıisunlu eesile fısıl
dıgı şu sözlerin, beyninin en ince 
m:ırlal'ile bütün varJıT-ındn , ka
ıdan daha yıışntıcı bi ı· kı11lrctlc c1o
tığını hi s<'diyoı du. (Reni .sendPn 
cak ulü ııı ayırabillr Ferdi! J nan ki 
nim de bir kalbim var •.. ı 

rın 

flh 
da 
da 
nıı 

J aş 
an 
br 

da 
dl. 

Bu andı, o :ı:ııman, Ferdinin da
kları l\laciclcnin ağzını'la :ruuhilrJe. 

tal 
Ve geçen her gün, bu inancı h:ıf. 

ara, haf talar da ayin ·a daha ımğ

m perçhı lerlc bıığlaıl ıl.ır. la 

du. 
Ferdi hayret d~lyor ve çıldırıyor

İluyilk Gl1the'nin yıllaı"<'ıı cvvı>l 
ledlii şu tötler ne kadar aoğra 8()y 

ldi: 

' ~ ' • b" !htilnr çıktı •ı zaman nfıfuzunu o 
Dir aralık, l'ıfncideıı in aı·'·nsın 1 kı' ruklnı ını ı;ıktı. Ferdi, kim olclugunu Ueliye dönen Ferdi, kollnrına nl-

1 
d ki d 1 " c n ilde ku lanı~ or u, • n ma mn-

macncla bir kadeh kırıldı ve honı ıır- bilmedltd bu ailııına, ne öylıyccc •ıııi dıgı Macidenln fışkıran kanıle yuzu 
bi d Ynnaı.nk, O

,....moblle gı"rdı". "Jendllln ı· busan meclisi haklı çıkıyordu. l mu· tulu bir kOfür işitildi. l\facid<'ııln şaşırmış gıbl rn~ yan a duruyor- "' .ıı 
aö · ı h flf b ela Adam onu kın ve hışpu !olu ır''Y.sOne ba tı ••ı kadının uözle -ini mi reyle intıhnp kanununu kabul et.. nmcsı c, a ir çığlı •ı gırtla- · ' · . < ..;uı; " " tirecck surette kuvvetle mOdnfan 
ğında boğmas ı hir oldu. .\ rkadıışı, 1 ha~ış!aı in ı:ii:ı:dıı. Sonra ellcrinı ca- al'adı. Onlaı bir an açılclılar ve sön-
dnlıa sebep sormı~·n vakit b 1 1 1 ketınııı ceplerine sokarak l\facldeye mek ü:ı:ere olan bir kandil rlonuklu- etti ve bu sayede, lıiitlln halktn i -

" u nıac an b' <l d h ki t I' d" vccc;ihünii kn:ı:andı. Artık, halk da lllııclde onu süıuklemiş ve gazino- ır n ım n a rn ·aşı .. '<'1' ı ilerle- ğile Ferdininkilere tnkılıtılar. Gt>n~ 
dan çıkarmıştı. Otonıob' !e nıfıtcaıldlt me~ istedi, nilnm sol clıni rica ~der- adam, ölum acısını bizzat kendı için- dostlara ı!Uhak ediyor, onun Başve· 
:ı,ıkznklıır yaptırtıyor ve ark:ııfan ce. ıne uzatnrnk, ~iç bekl cnrıılye•ı de duyuynnnıı gibi inledi. kiılet<! P:•'çmesini temenni ediyordu; 
kimsenin gelip gelmediğini anlamak yunı uııak bir sesle soylendl: _ Çok ızhrap çekiyor musun Ma- fakat Konoye, muvafakat etıhiyor, 
telaşıle, sık sık bakıfordu. Şehirden - .Affedersin deliknnlı, bir tek cide yine bekliyordu. 
uzaklaşıp heyecanı bi!'aZ geçince, keliıııe daha sormama müsaade t•t. Mncidenin, dudakları biraz kı•ıld ı Onun beklediği... Zahitlerdi; dip-
bir sürfi snalinl cevapsız bı rak'tığı ondan sonra sizi hiç rahatsız etmJ- ve fısıldadı: loınatların, bü)•Ok memurların dh·et. 
Ferdinin ellerini kupkuru ve ateş yeceğinı. - Senden ayrılıyorum, çekmez mecllsl az.alarmın ve ban~~rlc~in 
{{ibi yamın Budaklarına göUird!l, ıs- Alacağı ceubın nıfisbet veya men- miyim Ferdi. Benim <Hı bir kalbim zarif a~·akkabılnrının dlzlldi"i eşiği. 
lnk gözlerin i, yalvaran bııkış l a rla fi oluşn kendisini alakadıı l' etmiyor. var. nin önünde gen~ zabitlerin kaba k un. 
ona dikerek mırıldandı . , muş gibi bir istıhfafla Ferdiyi bırn- Ferdi, biıaz sonra soğumıya bacı. dııralarının da sıralanması idi. 

_ Bana bunları knrak Macideye doııHO. Genç kadın lıyan dadaklam, kentllsinlnkileı i YD- Konoye, artık kendisine lıerkes ta-
orıııa Fcrdl '. ·• gôzilnfl ayınnıı.dan adamın en lcUçUk pı!Jtır<lığı zaman, bu kallb için ol un- rafından 1h0yat gu terlldiifinc inan-

Yalnı:ı eu kadarını bil ki, mazimin hareketine dlkklit elllybrlfo. Küru, ce:>e kad~r nğhyacaiını anlı\d ı. dı . 
iti afsız aM&nilerl, afkımıun mabe. kısık ~ir sfltl, iSIUhi havası kfbt, Or- I' ON ) Prens Xonoye, k...cıliın iert ya-

Sahife: 3 

nan, illtira~larında sabırsızlık g > \e
ren gene zabitlcı in, J nponynnın el lha 
ha il.ıhileşme ı, dnha :ı:engıııl t 
ve 8ah genişlemesi haklmıdaki 111 n. 
laı ını, tasnvvu1lnnnı dinli~or, dlnll
yoıdu . O, bunlan dınl dikçe : 

< Dıişünceleı i iyi o1st , fena ol Ull 

söyledikleri boş şeyler değil > 
Diyordu; çünkü bu dü uncel ı· bü. 

tün o zabitleri siya f!t snha ın 'vakı-
laştırıyordu. • 

Prens Jeoııo~c, b kl di ''c b r ?iln 
bu genç zabitlerin heyecanlı bl ~n
rııketlc inıparrıtoıluğun bunynnını 
sarstığını görünce, iş başına ı.:cç
rr.enin \•akti geldiğine hukmettı v• 
likndoııun dört sen ev' iki tckUfl· 

ne, Jnponynnın ilk dl:'fa nlaralc dla
yır!> demeye cesaret edebilen hu telı: 
adamı bu defa <Evet.? dedi, ve işte 
'bOYJcc~, 937 seneslndl' na ve \ leU 

kabul etuıııur. M. Wtf n OZGliN 
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Serbest siitıın ı .............................. 
Türk ırame-ri 

bakkııda 
birkaç söz 

17 Temmuz 

' 

· S P O R Serbest boşanma aleyhinde 
Gençlerbirliğinin Ankaradaki 

Pr. Mahmud Esad muvaffakiyefi beklenmiyen 
'efrlka: ta Yazan : Ziya Şakir h+.. . t ••• o ••••••••••••• f Bozkurd' un cevabı bir netice değildir! ·········~······ ................................ . 

Sultan Azizi bir türlü unutamıyan 

bir zümre vardı 

Bu ıaltanat tebeddülleri, Is- iltizam ettikleri !!ahısları getir-
tanbul halkının has~asiyetleri mek, memlekette· bir (softalar 
üzerinde muhtelif tesirler yaptı. saltanatı) tesis etmekti. 
Ezcümle. (softalar) ile (avam) f Gürcü Şerif, bu hareketi, bü-
2üm.resi. Sultan Azizi_n ha'ledil: yük bir dikkatle hazırlamıştı •• , 
tnesınden ve bu cebn hareketı Evvela, kendisine bağlı olan 110f. 
takip eden eararengiz ölüm hadi- taları bir defte~e yazdı. Bunlar· 
sesinden son derec:ede müteessir dan mürekkep olmak üzere, 
olmuşlardı . medreselerde bir teşkilat yaptı. 

Selamlık günlerinde, süt beyaz Ve bu teşkilata dahil olanları da, 
renkli bir küheylana binerek, kamilen s-ilii.hlandırd1 • Ve sonra, 
pehlivan cüssesile muhitine hey- Sadrazam Mahmud Nedim Paşa 
bet ve azamet saçan.·• Şahane ile Şeyhülislam Hasan efendi 
gözlerinin mağrur balııslarile aleyhinde, propagandalar yaptır
kalblerde hürmet ve haşiy~t u- mıya ba.5Jadı. 
yandıran Sultan Azni bir türlü Görülüyor ki, Gürcü Şerif, 
unutamıyan bir zümre vardı. 
Bunlar; katlandıkları esaret ha4 muntazam bir planla hareket edi. 
yatım (hale) dan bilen d.ciz ve yordu. Teşkil ettiği bu gizli ve 

ailahlı cemiyetle, softalardan mü
sefil gÜruh ile, bir Padişahtı yedi 

1. ._ t• ld ~ . rckkep olan (ilk komita) nın 
ev ıya ıı;uvve ı o uguna manan k 1 d 
(.softa) !ardı esasını urmuş o uyor u. 

1 Bütün bu hazırlıklar, hayrete 
Softalar; Beylerbeyi sar.~yırun , ~yan bir ıü)dinetle ikmal edildi. 

bahçeainde arslanlarla 5uresen B d d''kk. ı · k' k ı 
h · • ·ı (Zal :.. 1 e esten u an arında 1 ı ıç-

ve ancı manzarası e og u 1 k 1 · ] b 
R .. t ) b · S l A . at, ama ar, pışlov ar, ta anca· 

ıı.s em e enzıyen u tan zız 1 L• ·ı f I f d 
'b' ·· t · ı' b' p d ' h al' ar, ııı.amı en so tıa ar tara m an 

•ı ı gos erışu ır a 1sa ın h e- al d ~ h ld h.'k" ·-ı-ı · . L.L .. 1 .. h · 
1 

satın ın ıgı a e, u ume~e 
aı mesmı un turu avsala arma h' b. d' ·ı d' y ·h vd 1 iÇ ır sey sez ırı me ı. e nı a-
ııg ıramıy6r ar... • 12.93 18 7 7 · R b'··ı , ye., - sene51 e ıu -

-~~le bu ha. l k.eyfiyetin~n: üla ayının 16 ncı çarşamba günü, 
(Humyet ve Me~tıyet) g1b1 harekete geçildi. 
akıllannm almadığı bir sebebe O .. F · ·· 
111• t'ınat •tt'• · · d .. ·· d '' k b gun atıh. BeyaZlt, Suley-... ıgını usun u çe u · d · 
· ad k (G · T" kl' ) manıye me resesınde bulunan 
ıc ı çı aran enç ur er e f la d 1 · · 
ka k lbl · d d . b. k ' so ta r, me rese erın mınder ve 

rşı a erın e erm ır ın L •• ..1 . . d . d'l U l 
fy t b (j 1 dı ~ursu ermı evır ı er... su ve 

veBne k~ es yofr ar :. . ._ adetleri veçhile derslerine (grev) 
U ID Ve ne ret gun geçtııtçe iJ• ') s·ı•hl k 

b . ( ·) ·b· h .. .. d V an ettı er. ı a arını ta ıp ta-
ır çıg gı ı uyuyor u. e ar- k d I B 

tık d ı · h .. ._.. l . ·ı..,tır ı ar. ulunduklan semtle-
me rese erın ucra ııo.ose erm- · ı_ 1 . 

d " t b · b " uh ·1 f . nn u.hve erme ve kalabalık yer-
. e, mu e e~ır . ı_r m a e etın !erine dağıldııar: 
alk emarelerı belırıyordu .• , Bu . . 
muhalefet, bir anda (Hürriyet ve - Devlet ~e .mılletın ha~ ve 
Meşrutiyet) in üzerine ablacakh hukuku, na ebıl ademler elınde 
Asularca devam eden usul v~ kaldı. Müslümanlar, hıristiyanlar
ananeyi istihfaf ve istiskal eden dan hakaret görüyorlar ... Eza ve 
bu yeni .icadı, kudurmus bir ca- cefa altında eziliyotlat'... Ne 
bavar gibi parçalıyacakt~. devlet ve ne de şeriat tarafından 

Bu ı_0rı..un b himaye edilmiyorlar... Böyle bir 
ıı:: & ç canavann asını, .L b' d . .. 

( Gürcü Şer"f) o· ı · · (.D • zamana.a, ıze ersın ne luzumu 
ı .. ıs erını, a l B .. 1'" .f . hl' 

iıstani zade Muhiddin) .. Pençe- ~~~ · · u-~~n u l vadzı e.';?ız, e
1 

~ 
!erini de, (Ramiz Pa,a) t~kil ııuamı ayaIJar a tm a çıgn~ten erı 
ediyordu. İstanbul sokaklanm o.rtadan kaldırmaktır. f:Y ı.imme-
doıdura b . 1 b. 1 t.ı Muhammed 1... Celin. El ele 

n ın erce ve ın erce ı· .. . · 
aak L w ( ft I ) da b vere ım... Hükılrnetın kudretıni - er ıtaçagı. so a ar , u .. . Sa • l . 

muhalefet canavan .. d- •. gosteremıyen drazam a, şena-
nın vucu unu hük .. .. . . . 

teflcil eyliyordu tın munu yerıne ~etıremıyen, 
~.. Şeyhülislamı tepetaklak edelim. 

Gürcü Şerif, zeka ve idare k.a
biliyetine malik bir komitacı idi. 
Cesur ve atılgandı. (Talebei 
ulum) denilen bütün genç softa· 
lan. büyük bir mahare• •! avucu
nun içine almışı. 

Gerek kendisi ve gerek (muhib 
hi sadıkı) Muhiddin efendi, 
(Kazasker) rütbe.ini ihraz et
mişler.. (Ricali ilmiye) sırasına 
geçmişlerdi. Fikir ve meşrep iti
barile onlarl uyuşmu~ olan Ra
miz Paşa da, (miran miri) pa· 
Yesini haiz olan (ashabı rütbe) 
dendi. 

Diye, bağırmiya ba~adılar. 
Bu feryatlar, halkın o esnada

lci düşüncelerine uygun değildi. 
Çünkü Rumelide cereyan eden 
kanlı hadiselerden Bulgar ve Sırp 
eşk.iyalannın islimlara karşı gi
rişti1deri zalimane tecavü;ılerden, 
herkes müteessirdi. İstanbulun 
bütün camileri, medreseleri, mey
danlan, yangın harabeleri, Ru
melideki kan ve ates sahasından 
kaçan, bıaçklar altından kurtulan 
muhacirlerle dolmus ••. Her taraf 
hiı sefalet meşheri haline gelmi~
ti. Bu feci manzara karşısında 
diJhıin olan İstanbullular, batiin 

Giırctı Şerif, komitacılıktaki bu felaketleri hükumetin idare-
lcnbiliyetini, Sultan Aziz henüz 1 f 
h siz iği.ne at ederek, devlet rica-

ayat ve saltunatta iken de gös-
termişti. Ve Sadrazam Mahmud linden memnun değillerdı. Buna 
N eli P 

binaen, softalar cemiyetinin pro-
e ·m aşayı, kahir bir darbe d ı 

ile sadaret koltuğundan devirdi- pagan acı arı halkı çarçabuk 
b (Şe kendilerine cezbetmişler .. Avam 

ği gi i yhi~laın H asan efen- b k 
d ') · t d-ı. . b '"bb . ta a asına mensup birçok kim-

ı ııın sır ın _ , eyaz cu eyı l . b l I 
de, bir anda soy'1vermişti. se elrı • ~ş aı;nla top ı~alradk: cemi-

.. .. . . • yet erını çogcı tıvermıs er ı. 
Gurcu Şerıfın bu hareketi, anif Art k (S f ) ' C . ') 

hir tehevvür ve yahut herhangi . ı • •L· o ta ar emıyetı 
b . • f. 1 · d ~·ıd· BilAk.. vazıyete haı.:.un olmıya baslıyor-
ır ın ıa escrı egı ı. a ıs d (S h··ı· • · 
• · l" · ı · d (". '. u. ·.ey u ıslam kapısı) nm 

-yıne, rıca ı ı mıye en- -?ırvanı (Bab Al') · f d 
zade Ahmed Hulusi &fendi) ile . • ıa ı nın ctra ın a yü~lerce 
b b k h 1 l 

sılahlı softalar ıçtıma edıyor .• 
aş &{la verere azır anmış o an . 

~urlu ve canlı bir b'rekctti... B~larına bırer sarık sarmış olan 
ayak takımına mensup kimseler 

~ndan ~ak~a: da, hükfunetin, de, bunlara iltihak eyliyordu. 
ıdare makınesının başına kendi (Dıvo.1;.ı var) 

Büyük casus romanı: 75 .•.............................................. 

YAZAN: 
Emin HUseyln AGAR 

Ankara a .. nkatlarındaD ........................ , 
• 
1 nsan dilinin doğmaıımdaki ehenı-

miyeLli amillerden blı-ısi tle ;.os. 
yolojik düşünce v duygularını birı
birine blldinnek ve anl.ltnıaktır. 

Bu ııebeple dili tam bir analiz yaı>

mak ve böyle analiz demek olan gra
merini yapabilmell için illi: önce bü
yük sözleri, mina bildiren, meram 
anlatan cümleleri göz önünde bulun
durmak ve sonra da bu cümleyi ~·a

pan unsurlan ayıklıyaı·ak c;özlcl'in 
ilk ve en basit unsurlarına kadar 
ilerilemek ve bu basil ve ilkel un
surları e1e alarak işe başlayıp derece 
derece analize tiibi tutmak gerektir. 

Cümleler birçok ve tüı·lü kelime
lerden doğuyor, kelimelerden herbhi 
başka başka manalar bildiriyor, blı-1-
birine benziyen kelimeler sonlarında
ki parçalarla minalan değişiyor, bu 
kelimeleri biriblrine bağlı~·arak ko
nuşma :yapan sözleı· oluyor. Böyle 
mana bildlnnekte, mana değiıtir

mekt.e ve manaları biribiı-ine bağla
makta imil olan ilk unsur ha~isidir 
ve ne sebeple bu unsur böyle mana 
yaratıyor?. İşte fikrimce bu yolda 
yapılacak bir analize dayanan gra
mer o dilin haki.k.i grameridir. 

Bu sebeple Tilrk dili11in gı·aıneriııi 
yazmak için dildeki ı:.özlerin en ba~it 
unsurlarını bulmak ve ise bu o;uret
le başlamak icap ediyor. Deıin bir 
analiz gösteriyor ki bn unsurlar ma
nalı kelimeler değil, bu kelimeleri 
doğuran heceler! yapan vokal ve 
konsonlardır. Şu halde dilin en basit 
unsurlan ikidiı·; birisi \•okallar, di
ğeri konsonlardır. 

Asri ilimler gö,.:teriyor ki tabiatte 
basit olarak görülen VP hadiseler 
arasında kendisini ıı:östcren her var
lık basit olmayıp pel.: çoğu bir takım 
basit unsurların birleşmesile do~
muştur. İlmin yaptığı en ince tahlil
ler neticesinde bu basit unı:;urlar tes
bit edilebihuiştir. Bugiln dahi basit 
olarak tesbit edilen bu unsurların 
basitli2'i.nde haklı olarak şüphe edil
mektedir. 

Dilde de başlı başına ilk mana bil
diren kökler ile bunların manaların
da türlii rol oynıyan ekler basit un
sur görülmekte ise de bu göı·üş kısa
dır. Bunlar dıı.ha basit unsurlardan 
doğmadır. Bu en basit unsıırları-·:ı bir 
Ie~mesile tnina bildiren kökler ve 
mana değiştiren ekler dol:muşlu.r. 
Şu halde gramerde ilk· meşgul oluna
cak ve incelenwk için ele alınacak 
şey bu en b:ı.sit Un!!urlar, vokal ve 
konsonlardır. Bunların doğu' şekil
leri, çoğalı~ sebepleri ve ne gibi ~ 
bil tesirler altında ve hangi derece
lerde doğdukları, ne gibi manalar 
yarattıkları ve bundaki sebepler in
celerımell ve tabii ha!l!!&ları bilinme
lidir. 
l\Iesela şaşmak sözüne (V+R) ekle

nerek şaşırmak şeklinde di~er bir 
mana bildlren bir söz yapılıyor, :ıy
ni manayı bildirmek için (R} konso
nn yerine başka, me..,eli (V) veya 
(F) veya (L) veya diğer herhangi 
birisi getirilerek a~·ni ınana ıfatİe 
edilemiyor. Demek oluyor :ki bunlann 
herbirisinde ayrı mana yaratmak 
kabiliyeti vardır. Tabii hassalan 
(fonksiyon) biribirine benzemiyor. 

Bu yolda öğrenilı;>cek bir ı:ııuoer o 
kimseyi dilin hakiki analizine erişti
ı·ecek ve kelimeledn kök ve eklerini 
ayıklatacak ve bunlı<rın unsurlan 
sebeblle verecekleri manayı da bildi
recektir. 

İlk unsurlnrdaıı ııonra incelenecek 
şey de nüi.na yaıatmak düşüncesi ile 
doğmuş bu ilk un~udar vokul ve 
konsonların biı-leşebilnıelt•ri ve daha 
~onra da birleıjnıesile ıııeydaııa çıkan 
ilk mi.nalı sözler ne sebeple ve ne su
retle doğmuş ve nasıl iledeyip iki ve 
üç ve daha ziyade heceli b:ıllerc gir
miş olmasıılıı'. 

Bütün bunları bildirecek olan ku
ruluş bilgisi (Etimoloji) dlı-. 

Bunun üzerine ikinci derecede in
celeme mevzuu olacak manalı sözler
dir. Bu derecede sözler iki şekil gös
terir. Birbi kök, diğeri ek rlronilen 
kısımdır. 

(D~vııını aa1ıif,;) riiftııı ı d~) 

Nakleden: C;m. Mim .................................................. 
Vapurda hoşuma giden bazı gençler yo} 

değildi, batta onların atak nazarlarla beni süz· 
düklerinı de görmüyor değildim, Victor ile geçir
diğim gt"<:e hayatındanberi bir erkekle dost ol
mak se\•kitabiisi beni onl_ara doğru sürüklüyordu. 
Fakat ne olursa olsun lstanbula kadar gayret 
göstermek iı:tiyordum. Çünkü bir tuzağa dü~mek· 
len hakikaten korkuyotdum. 

hahrasilt! avundum. Serinlik çıkınca üşüdüm ve 
kamaramda uzun aylardanberi hasret olduğum 
güzel bir uykuya daldım: \ 

Biraz sonra yemek yedim, tek başima bir 
masada oturmayı tercih ettim. Benim yalnızlığı
ğa karrı c;österdiğirn iştiyak diğer yolcuların da 
nnzaıı dikkatlerini celbetm.İs olacak ki dost ol
mak için fazla bir alaka g~tCimediler.' 

Gece mehtap ve yıldızlari seyrederek bir 
knnapenin içine gömüldüm ve eski günlerimın 

Sabdhleyin kalktığım zaman jlercle sahillere 
gözüme ılişti B,ığaziç~niu iki tardfındaki fenerle
rin tepeleri sisler arasında gözüküyordu Yolcu
lar dürbünlerle biraz sonra kavuşacaklau dünya
nın cennetini görmek için ad<!ta sisleri delmek is
tercesine bakıyorlardı. 

İşte şimdi Boğazdan İçeri giriyoruz. Lehli 
bir yahudi yanındakine: 

Büyü~derenin yeşüli.k.ler içine gömülınüs 

beyaz kö,klerini, d.ları örten ve lstanbula ha~ 
olan ışıklarla iç alıCT bir renk alan koruları göıı
teriyor. 

Tanırum~ hukukçulardan avukat bay Gad Franko serbest 
boşanma taraftandır. Bu hususta da kendi nC!lrettiği mec
muada devamh neşriyat yapmaktadır. Bu fikrin muhlifi 
olan eski ~liye Vekili profeaör Mahmud Esad Bozkur
da Hukuk pzetesinde bu fikir aleyhinde neşriyat yap
maktadır. Aşağıdaki makale Hulııuk gazetef:nden ahnmı~

Asıl gayri tabii olan şey, Gençlerbirliğinin 
milli küme maçlarında aldığı neticedir 

Yazan: Süleyman TEKiL 
Ikı guıı evvel. Ankarada 19 Mayıs r.f'.nçletb!rliği tllkımmda çok kıy. hr. 

------------------------ - stadyumunda, 'l'ürkiye futbol birin- meUi futbolciller var. Bu takımın 
ciliği müsabakaSlnın final maçını milli !.ime maçlarında biz.de bırak-

A Pierard (fJn ·011mrr '""' Ayı-ıT- tır fikı·iııdediı. (Ciltl: :ı, madde: 27G) 
• ma) adlı fransızca e:erinde Bay Gad Fı·anko diyor ki: 

oynıyaıı Ankarıı şampiyonu G~nçlı•r- tığı ıntıba şu: 
birliğı takımı, çok kuvvetli rakibi ll!e::iyeti: Çok ı?üzel futbol oynı -
olan fatanbul lig birincisi ve ınilli yan bir tukıın. O~·unu enerjiden zi
küml' ~nınpiyoııu Ec:;;ikta~ı. hatırı yr.ıde teknik. Heı· dakika ~·apLığı mü

bütün devleUerin bu mesele ile ilgili 12 - İsveç serbest boş.aıımayı ka-
kanunlarmı kaydeder. bul etmiştir. 

Serbest boşanma 
t.araftarlarından o 

......... _.... ......... ,,.,.. ........... .._ .... ..__ _______ ...,. 
A. Pierard di- sayılır bir sayı farkilc mağlüp ede- <1ellc;; paslar Iev.kalidc. Beklerin de-

Y~zan: yor ki: rck Türkiye şııınpironu olmuştur. ~a;m nlıırı uzun, hallıırm pasları i-

lan Bay Gad Fran M E d 'b k d Boşanma , hura
ko, tezini müdafaa • sa DOZ ur da kayıt ve r,art-

için işte bu eseri Eski Adliye Vekili !ara bağlıdır. 

İslanbul ile Ankııra şampiyonları sabetll. 
arasındaki maçı görmedik. Fakat KllBtıl'21 : Çok açık btr 111üdaafa u-
na kilden naklederek, Gençlerlıirliği sulü talblk ediyor. 

(Cilt: 3, madde: 
ileri sürmekte ve -----------... ---·•""• ,..,. ı - 5 ve ilh.) 

futbol ckiplnin kazandığı bu muvaf- Kısa paslı oyunda .Iazlaca ısrar e
fakıyeti küçültmek sailrnsile olacak, diyGr. Fervetler, 4iit a!ınakta tered
~iirpriz addedenler -.re İstanbnl şam- düt ediyorlaı-. 

bizi bu suretle ilzaın etmiye çalıs- Bay Gad Franko diyor ki: piyonurıun çok fena bir oyun çıkıı.1·- Fakat uıuıımiyet itibarile gençlel'in 
maktadır. B - Japonya serbest boşanmayı dığına hükmedenler az değil. oyunn seyirellere .zevk verınelctedir. 

Bi:ı de, ayni esel'e dayanarak Bay 
Gad Frankonun ~·anıldığını göstcre
cegiz. Umarız ki, uzun zamandan 
beri sü-rüp giden bu münakaşaya, 

böylelikle biı' sonuç veı·ilıni' olacak-
lır. 

il- ~ ~ 

Bay Gad Franko diyoı· ld: 
1 - Avusturya serbest. boşanmayı 

kabul etmiştir. 
A. Pierard diyor ki: 
Katolikler arasında boşanma kat'i 

surette yasaktıı·. (Madde: 111). 
Katolik olmıyatılaı· hakkında bo

şaı~ma muayyeıı kanuni ıocbcplede 
mümkündür. (Madde: llG). 

Yahudiler hakkında serbest boşun
ma kabul edilmiştir. (Madde: 1:13). 

Bay Gad Frıınko diyor ki : 
2 - İtalya ;serbest boşanmayı ka

bul etmiştir. 
A. Pierard diyor ki: 
İtalyada boşanma kat'iyyen ya

saktır. (Madde: 148). 
Bay Gad Fl'anko dl~·or ki: 
S - İspanya serbest boşanmayı 

kabul etmiştir. 
A. Pierard diyor ki : 
İspanya, yanların rızasile boşan

mayı reddeder. (Cild: 3, S. 247). 
Bay Gad Franko diyor ki: 
4 - Finlandiya serbest bo;ıanma

yı kabul etmiştir. 
A. Pierıtrd diyor ki: 
F'lnJandiya, yanların rıu.sile bo

şanmayı ve hatt• ayrılığı kal,ul et
mez. (Cild: 3, S. 254). 

Bay Gad Franko diyor ki~ 
5 - Litvanya serbe!lt bOŞtWlllayı 

kabul etmiştir. 
A. Pierard diyor ki: 
Hayır! (Cild: 3, S. 297). 
Bay Gad Frıınko diyor kl: 
6 - Kostarika serbest boşannıayı 

kabul etmiştir. 
A. Pieı-ard diyor ki: 
Bu da doğru dej.!;il l ( Clld: 3, S. 92) 
Bay Gad Franko diyor ki: 
7 - Liberya serbest bo!!annı.ayı 

kabul eder. 
A. Pierard diyor ki: 
Liberyada bile böyle biı ı;"y yok

tur. (Madde: 1-2) 
Bay Gad Franko diyor ki: 
8 -- Yunanbtaıı serbest bo~3n-

ma~, kabul etnıi-;tir. 
A. Pierard diyor ki: 
!!ayır ve asla! (Cilıl: ~. ıııaıtde: l) 
Bııy Gad Fraııko diror ki: 
!) - Holanda serbest bo~rııımayı 

kabul etnıi,9tiı'. 

A. Pierard diyor ki: 
llolıındada böy!.ı bir şey yokluı. 

Boşanma kayıt ve şıırt allındudıı. 

( Cild: :l, madde: 254) 
Bay Gad Fraııko diyoı· ki: 
10 - Portekiz seı·be::ıt boşanmayı 

'kabul etmiştir. 
A. Pierard diyol' ki: 
Hayır! Boşanma kııyı~ ve .. art al

tındadır. (Cild: :ı, madde: 1·3, 39-
40). 

Bay Gad Franko diyor ki: 
11 - Rumanya serbest boşanmayı 

kabul etmiştir. 
A. Pierard diyor ki : 
Burada da kayıtlı ve ~artlıdır. E. 

Roguin ise Rumanyada bu biçlın bo
şanma tatbik kabiUyeti bulanıamış-

Şöyle deniliyor: :Milli kümede so- l\lağliip ettii'i raltibile 'kıyas edile -
nuncu çıltan bir takımın, ayni küme· cek ulursa, İsta.nbul şampiyoıı.unun 

Hayır! Burada da kayıtlı ve şart- nin şaınp1yonunu mağlup eder k rnaç ikalıiliretini daha yilk,,ek gor -
lıdır. (Cild: 3, madde: 808-Rtl). Türkiye şampiyonu olması kadu mek gerektir. 

kabul etmiştit•. 
A. Pierard diyor ki: 

Bay Gad Franlto diyor ki: 
gayritabii bir had.ise olabilir mi? G!".llÇ.lcrbirliği futbol ekibi kuvvetli 

Evet, hakikaten milli kümede o· rakibini yeuıııckle muhakkak '.ki bö
14 - Çin serbest boşanmayı 

bul etmiştir. 
A. Pierard diyor ki: 

ka- nuncu olan Ankara şampiyonu Genç yük bir zafer kazanmış ve ayni za -
Ierbiı-liği takımı, kendisinden iki manda bir sene zarfında hiçbir tıı
misli fazla puan ala-rak şampi:yon kıma mağlup olmıyan Bcşlktaşı yen 
çıkan İstanbul lig ve milli küme mek şerefine ae nail olmuiitu.r. Henüz Çinde Medeni Kanun neşre

dilmeınlştir. Bu ı:ünkü mevcut esas· 
lar İmparator Foushi zamanında, yfı. 
ni ( 500(}) sene önce vazedilmiş hü
kümlerdir. 

şampiyonu BeşiktaŞ.ı yenerek Türk!.. Bu Jki büyü1' zaferden dolayı 94l 
l 'll birincisi oldu. Tifrkiye futbol şampiyonunu ne ka-

gayı·itabü görenler, Ankara şanıpi· ••• 
Acaba, Beşiktaşın mağlübiyetini ı dar nlkı lasuk azdır. 

yoı~:ınu~ :nı~li kümedeki derecesini Fenerbah~e ga•~Jlk 
Elde mevcut projeye gelince, öu tabıı mı goruyorlarT ..,.. ·~ 

da kayıtlı şuth boşanma kabul e- Biz, GençlerbirliiHnin kazandıih klUbUnUn kongresi 
der. (Cild: 3, S. 667-668). maçı siirpriz addedemiyoruz. Milli Feneı·bahçe Gençlik .Klübii umumi 

Uay G:ıd Franko diyor ki: kürue~in bütün maçların~~ ~nkara heyeti, pazar günü sabahı klüp bi-
15 - Belçika serbest boşanmayı şampıyonunu yakından gord~k: O - nasında toplanarak bit- kongı-c :ıkte-

kabul eder. ~-~n ta~·zmı, kıymet ve ku~etını tak decektir. Bu kongre bir ay evvel ya-
A. Pierard diyor ki: dır ettık. O takımda ek..~el'l takımla- pılan toplantının devamı m.ahivet-in-

rımızm noksanı olan anlaşmıya te - dedir. • 
Boşanma kayıt ve şartlıdır. Hem sadüf ettik ve nihayet yine o takı-

de a~ır ka:ınt ve şartlı. (Cild: 3, mın sonuncu çıkmasına sadece hay- Boks maçları 
madde: 275-291) · ret ettik. Kadı.köy Halkevi bir boks müsaba-
B~y Gad Franko diyor ld: Beşiktaş fena oynamış ta maçı bu kaııı tertip etmiştir. Pazar günü "Fe-
16 - Rusya serbest boşanma ka- yüzden kaybetmiş diyorlar. Şn halde 

1 

nerbahçe stadında yapılacak olıın bu 
bul ede;r; . . Gençlerlıirliği takımımn çok giizl"J, maçllll'a on çli~ boksör iştirak ede· 

A. Pıenrd dıyor ki: oyudığına hükmedilebilir. Esasen cektir. Organıza.şyonun mükemmel 
Evet, çünkü komünizmanın icabı- biz milli kümede Gençlerbirliğiııin 1 olmas~ içln_, ~adıköy Hıı.lke,•i, istau-

dır. (Cild: 3, S. 404). daima güzel oyunlarına şahit olduk. bul bo1gesının rin~irıi temin etmi~ 
Bay Gad Franko diyor ki: r Eğer bu takım ııahadan bir çok de- til'. 
17 ve 18 - Mısır ve İran ~erbest falar mağlup olarak ayrılmııı ise, Yeni bir alcll 

boşanmayı. kabul ederler. . 

1 

~nu on bfr ki.~inin. fe!'a oyu~u~a de- talfmalnam-I 
A. Pierard diyor ki: gil, sadece muptedi bır k:~ec~mn ha-
Burada yanların rızasına da lü-. talaruula aramalı~ır. Nıtek.im, Ra- Beden Terbiyesi Genel Direlrtöt"lii-

. . . 1 him, tekrar kalesınde yer aldıktan ğü, yeni bit· sicil tallnıatna.mesi ha. 
zom yoktur. Erkekler «boş .ob dıyın- sonra Gençterbirllği takımı üstün <>- zırlanı.aktadır. Bu talimatname mu
ce karı boşanmış olur. (Cild: 3 , S. ~'Unlar çıkarmı ve ka-zanabileceği clbince klflp değiştirecek olan J;}Jflr 
661-676-677). maçlar kaybetmemiştir. eularll iki sene boykot >crileeCktir. 

!fi. "' • • ........................................................................... ~ ................ . 

nt~~~~~ ki hakkiat meydana kon- 1 T I Y AT R O LıA R 1 
Ve hakikat şudur ki: • , _ 
Bay Gad Franko tarafından bh·J 

ilzanı için isimleri ileri sürülen dev
letler, üç kısma aynlınaktadır. 

Bunlardan blı kısmı, bo~ımmayı 
kai'i surette reddetmekte, diğer bir 
kısmı, boıjanma ve ayrılmayı kayıt 
ve şartlar altına koymakta, biı- i.i
çlincü kısmı da, Rm•ya, İran, Mısn· 
gibi, ı<erbest boşanmayı kabul etmek· 
tedirler. 

Rusyaya diyeceğimiz yoktur. Çün· 
kü komüniznıa rejimi icabını güt
mektedir. Biz komünist degiliz. Mil
liyetçiyiz... Türk milliyetçi iy.iz ... 

İraııla Mısıra ıı-elincc, bu clcvletle· 
rin kabul ettiı!"i bo~annıa sistenıini 
biz, bin sene denedik ve on di.irt yıl 
önce terkcttik. Agzı sulıınanlara kut. 
lu olsun!. 

Tiuı uya bir iki satırcık dıılta kon· 
durmadan ~~eıniyeceğim. 

Biz Ruy Cad Fraııkonun malum 
olan Mctr edasile cİlim .. İlim .. -. diyi
şine bakarak geçen yazılanmızda(~) 
(::.\fukayeı:eli • !edeni Haklar) müE'lli
!i E. Roguln'den bazı puçalar kay
dına lüzum görmüştük. 

Bu, itme hi.irnıetiruizin icabı idi. 
Fakat nedense son yazısında Bay 

Gad Franko, kitaplar istişhaclına lü
ıum gormediğini beyan ederek, isti
yenler A. Bi~rard't ıuütalea edebi
lirler diyiverdi ! 

Acaba c İlim! him 1 > diye, ilmi t.e
ı ör mü yapıyordu?! lJaamafih, Met-

FİLM REJİSÖRÜ VEDAD ÜRFİ 
temsilleıi 

Bn akşam Taksim ALTINTEPE 
yazlık Aile Tiytıtrosunda 

blrinci defa. olaıak 

BEYAZ BAYKUŞ 

Yat·ın akşam Bakırköy ::Uiltiyadi, 
Pazar akşamı Berlerbe»i 

tiyatrolarında 

KAN! .. 

Kome<li Dı·amatik 3 perde 

(Yedad Ürfi temsillere bizzat 
iştirak edecektir.) 

r'in tav~b·c ini tuttuk. Ve A. Pie

ı·ıı rd'ı aynen yukaı-ıya kaydettik! 

llaklkııt şuduı-: 

Bny Gııd Franko, geçen yazıtarı
lllızda da Sayın Hahanıb:ışılığ·ınııı 
aynen kaydettiğimiz vesika~ınrum da 
anla~ıldığı veçhile bize Haha.nıh:ıne 
boşanma sistemini tılvsiye ctıııişlir. 

Fakat Ziya Paşa ne güzel sö~le

miıtir: 

t.Seıı herktııi /;ör, öl~ d serıreın. mi 
sanırım> 

(•) - Hukuk gruetesinm 181~. 
fJ5/!J8, J,3/44 118 J,7/48 71UJıutrcı.lı &llB• 

lıala.nnd4dıı·. 

ı , 

.. o o L il 
Elektrik İdare:;i Mı..hani dııireı.ı 

memurlarmdan İbrahim Türkömer, 
Emlak ve Eytam Bankası Umum 
Müdür Muavini Kemal Tü.rkömer 
ve Şişe fabrikası ıncmuı-larındaıı h-
fan Türköıneı·'in babaları l\feşilı'nL 
Evrak ~lüdürl!iğünden mütekait: 

İSMAİL TÜHKfö.rnR 
nıilpLeHi olduğu hastalıktan lrnrtula-
mwarak vefat etnıiştiı·. 

17 tcınmuz perşembe günü ii{rlf' 
namazını ıntitı;-akip CC'ykoz camiin-
den kaldınlıırnk Gazi Yunus aile 
mııkbcrcsine tevdi olunacaktır. 

Kuprüden vopuı snat on biıt! d r. 

BORSA1 

16 .. I • 941 muameleıi 

Loaba l Stırlt11 S.24 
N••rmn fi) Dolu tJD -

c-••re 100 in. P'p• 31>. Ol 
fıladiO ıco Pe,ata 12. 9375 
Yokola .. 100 Yee St 1375 
Stokhol. 100 .,..eç llr 31, 005 

ESHAM VE TAHViLAT 
Yilld• 7,S Traat "9:n -.•-

., 5 lıı.ra mlyell 9ll t•.ss .. s tt Erran.l A.B.C. -.-
Sı"f'&a - EnuRm l -.-.. " 

2 -.-
" .. J -.-

- Ne güzel memleket yllrabbi diyor. dm görmek. mümkün... Belli Türkiye kısa za· 
manda muazzam terakkiler kaydetmiş. İşte F atib, 
işte surlar dönüyoruz, i~te Hürriyet abidesi ..• Ve 
nihayet Tepe başında ikinci sınıf bir otel in güzel 
banyolu bir odasına yerle,.iyorum. 

• 
• 

" 
4 -.-
s -.-

Büyükderenfo önünde duruyoruz. Polis ve 
!nhhiye meınurlan geliyor. Biraz sonra yine hare· 
ket ediyornz. Polis evrakımızı tetkik ediyor. Bir 
saat sonra Galata rıhtımındayız. Bu 3efer kibar 
bir yolcu bana soruyor: 

- İst<1nbul bu kadar büyük mü) 
Ben bir taraftan Pendiğe kadar olan is~ka

meti, diğer taraftan Y e~köye kadar olaı1 Avru· 
pa sahillerini gösteriyorum. 

- Merkez liman olmak üzere ve Boğaziçini 
de almak lartile bir daire çiziniz diyorum. lstan
bul odur. 

Muhatabım, hiç ses çıkarmıyor. 
Köprüye, careilere, Beyoğlunun tıkız bina

larına dalıyor. Biraz sonra eşyalanmızt mua
yene ediyorlar ve biz de gümri.ik salonundan ç,... 
kıyoruz. 

Bütün hatiralarİm canlanıyor. Bfr otomobile 
bini} orum. Dilimin döndüğü kadar TürkçQ ola· 
rak şoföre: 

- Evvela şehrı gezmek istiyorum diyorum, 
lstanbul tarafına çekiniz. 

Araba yavaş yavaş Köprüyü geçiyor, lstan· 
bul çok deği~mi~. eski hatıralarımla mukayeseler 
yapıyorum, sokaklarda ne fes. ne de çarşaflı ka-

Derhal yıkanıyorum, ve akşama kadar ya
tlyorum. Evet karar verd.iın istirahat edeceğim .•• 
Ne kadar yorulmuşum yarabbi. .• 

A~m üstü çıkıyorum, Beyoğlunde dola,i· 
yorum, camekanları seyrediyorum. Sehirde miit· 
hi';I bir canlılık var. İstanbul halkını neşelı görü• 
yroum. Nerede o Berlini n, Romanın mdassi çeh 
resi, nerede o Bükreşteki endişeli hava ... ~am 
yemeğini Parkotelde yiyorum ve tekrar otelime 

avdet ediyorum. 

Ertesi gi.inü Kapalıçarşıyı, camileri müzeleri 
dolaşıyorum, Eyühe gidiyorum. Üçünci.i günü de 
Bi.iyükadada kendime bir pnasiyon tutarak oraya 
naklediyorum. 

Bu üç gün zarfında hiçbir tarafa bir şey ya:.ı.:
madım. Esasen yazmak da istemc!d.im. lstanbul
da resmi hiçbir iş yapmamıya karar veımi:;; oldu
ğum için, izimi de belli etmemek tedbirini muva
fık gördüm. 

(Devamı var) 1 

• 
" • ' --
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,, 1 -· -
Aaadolu l•. Yolu 1 - 2 -.-
T. C. Merkez Bankaıı 131.25 

Borsa harici altın fiyatT"J 
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E? Z!E:S 17 Temmuz 

Suriye 
macerasının 

hitamı 

(BOIMO~ ~ 

mit olan yangının nihayet bizim 
topraklanımza da kıvılcun aaç• 
mü ihtimali vardı. Şimdi o ihti
malin bertaraf o1mua. hiç olmaz. 
.. bir cephede olsun imanların 
akıl ve manhk dairesine avdet et· 
mİf bulunmalan yine mucibi te
aellidir. Kimb~ ummadık t~1n 
bq yarmuı kabilinden, Suriye
de yapılan bu bant, dit.er cephe· 
lerde boğıqanlarm da gıptaları· 
nı celbederek sulhün oralara da 
ya~Jınuın. belki önayak olur. 

İn,;liz ve Fransızlat arasında· 
ki bu müsalüıadaıa çıkacak ıiya· 
u neticelere gelince, onun bak· 
lon'da ıimdiden hüküm vermek 
hayli gÜçtür. Suriyeye hücum e
den İngilizlerle onların petine ta· 
kılan hür Fransızlar, malum oldu
ğu üzere, Suriyelilere lam bir İs· 
tiklal vaadetm~lerdi. Şimdi ya· 
pılan anlatma mucibince Vichy 
hükumetine mensup Fransız kuv· 
•etleri silahlarile beraber Suriye
yi terkedeceklerine göre Suriye İ· 
daresi, tamamile İngilizlerin ve 
taraftarlarının eline geçecek de
meldir. O halde ilk beklememiz 
liz.ım gelen fey de, Suriyenin, ve· 
rilen vaat mudbince, sabaha ak· 
tama tam istiklallerinin ilamdır. 
Ac.aba bu, yapılacak mıdır? Doğ
rusunu söylemek 18.zım gelirse bu 
gün için Suriyelilerin böyle bir ni
mete hemen kaVU'8caklarmı hiç 
tle zannebnİyorm. Suriyeye giri· 
lirken filvaki bir istiklal vaade
dilmiıl1ir. Fakat şimdi gayet karı· 
tık bir harp içinde bulunuyoru~. 
Böyle harp zamanlarmda bar 
memleketi istila etmif olan aske· 
ri bir kuvvet, tam bir sulh devre
li gelinciye kadar, bulunduğu yer• 
lere behemahal bakim olmak İl· 
ter. Bunun ezelden beri malum 
olan bahanesi de, (harp hali, 
harp zaruretidir). Binaenaleyh bu 
gÜn Suriyelilerin ele ee~irecelcle
ri feyin «hde sulh olsun, size tam 
istiklalinizi vereceğiz» tarzında 
bir ·beyannameden ibaret kalması 
ihtimali çok kuvvetlidir. 

T ASvtRi EFKAR 

Serbest sütıın: 
···························· 

Türk grameri 
hakkında 
birkaç söz 

(Ra~tntafı _. iincü e"hifem:izde) 
llu11lar arasmda ıu fark göı·ihıü· 

yor, kökler -başh başına kullnnıhr, 
nıana bildirir sözlerdiı·. Ekler- bir 
köke eklenerek o kökün anlamında 
türlü değişmeler yapan parçalardır. 

Burada kök dilc1'!ki sözlerin aslı 
demek değildir; ilk mina bildiı'en 
söz demektir. Bunlar ııınıf bakımın
ılan ad veya sıfat veya iş (fiille 
verbe) gibi adlar alarak söz nevileri 
nl yaparlar. İş köklerden kelimeler 
tıkıp ı;oi;aldığı gibi adlardan, sıfat
lardan ve diğer söz nevilerinden de 
ıösler ~ıkıp çoğalmaktadır. 

Türk dilinin çoğalması, :söz sınıf· 

larının meydana gelmesi bu kökler 
yardım1Iedir. Yoksa ötedenberi söy
lenildiği ~ibi masdar denJlen şekille 
ve masdar yolile değildir. Türk di
linde masdar yoktur, köle vardır ve 
ikinci derecede üremiş i~ adı vnrdır. 
Kileler her türlü ııözlerden olabilh, 
ancak bunların dereeelel'i vudır. 

Birinci derecede kökler ille manalı 
eöz haline ;'elmiş tek hect'll (mono
tıilap) sözlerdir. İş oJsun, ıtd <'lsun, 
ıııfat olsun; bu tek heceli kökler 
e11ast1r. İki ve daha ziyade heceli 
kökler üreme ve sonradan çıkmadır. 
Bunlar tek heceli köklerden ekler ge
lerek dojfornştur. Bu ziyade keceli 
k-Olderi birinci derece kök !\aymak 
doğru n dilin etimoloji kanunlarına 
uygun değildir. Böyle ziyade heceli 
o.Jn lıer kelimenin ilk tek heceli ve 
ilk manalı kökü bulunur ve bulun
maktadn·. Bunun bulunmasında zor· 
luk çekiliyorsa bu, dilin etimoloji ve 
morfoloji kanunlarının bUinmemesi 
•eticeııidir. Bu kanunlar, yollar bili
necek olursa tek hecelere ayrılmıyan 
ı:ok lıeceli kelimelerin ayrılmasında 
zorluk çekilmez ve bu yolda yapıla
rak analiz doğru minaya ve ilk te
şekkille ulaşt1rır. 

Dildeki kelimelerin teıekkiil şelrU

leri şöyledir: 
V.+K. rek heceli (monosilap) ke

lime. 
(V.+K.) +v. + K. iki heceli !iöz

ler. 
(V.+K.) + (V.+K.) + V. + ~ 

öç heceli kelime... ve B. 
Heceler böylece birleşerek çok he

celi kelimeler teşekkül ettikçe bece
larin değiıştiği ve bir kıımn parçala
rın diiştüğiı görülmektedir. Bu de
ğişmeler, düşmeler tabii sebepler ve 
yollarladıı'. İmdi vokal ve konsonlar 
nasıl dcği~ir, veya düşerler, ve bun
dakl sebepler nelerdir, bunları bize 
bildirecek olan bilgi de değişme bil
gisi (Morfoloji) dir. Bu bilgide tabii 
ve hususi halleri incelenecek ol:ın 
yine ilk unsurlar, vokal ve konson
lardır. Burada bunların incelenmesi 
deiişme, düııne hassaları bakımın
dan olur. 

Etimoloji yollarile çıkan ve mor· 
foloji yollarile gelişen kelimeler bil
dirdikle?'l mana bakımından birçok 
ba9kahklar gösterirler, bu hal de 
söz 11ını:flarını meydana getirir. İm
di, bu sınıtlar nelerdir, ne gibi ıekil-

Ortaşarktaj 
lngilizler Girit 

ve Yunaniatanda 
aakeri hedefleri 
bombaladılar 

Japonaya 
harbe mi 
giriyor? 

~! Merhum Dr. Ziya Günün 
lngilt~-;-ede cenazesi bugün kaldınllyor 
940 danberi hava 

hücumundan 
41900 kiti öldü, 
52 bin yaralı var 

ra.simde hazır bulımmalan rica olu
nur. 

-
Kahire, ıe (A.A.) - Ortaşark In

giliz hava kuvvetler! kararphının 
tebliği: 

Bu sabah erken bombardıman tay
yarelerimiz Trablusgarp sahili açık. 
larında düşmanın ticaret vapurlaı'ln
dan milteşekkll bir kafileye muvaf
fakıyetle hücum etmişlerdir. 

Dün Libya sahili aı:ı.klarında İn
giliz ticartıt gemilerine bomba atm.ı
ya tevessül eden düşman tayyarele
rini tayyarelerimiz karşılamışlar ve 
altı adet Yookers - 87 ile bir adet 
Messerschmidt • 109 tayyare:;i dü -
şürmüşlerdiı'. 

14/ 15 temmuz gecesi ağır bontbar 
dıınan tayyarelerimiz Eleusis ve 
Ilasııani (Yunanistan) ile Herakli. 
yon (Girit) de düşman işgali altın
da bulunan hava meydanhıl'ını bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Ayni gece, nğır bombardıman tay. 
ya relerimiz J\.f e.ssinede doklara ve 
diğer askeıi hedeflere büyük mu -
vaffakıyctlerle neticelenen bil' taar
ruz yapmışlardır. 

Yangınların alevi 100 kilometre 
uzaktan göl'iiHiyordu. 

Diln gece Süveyş kanalı bölgesin
de bir miktar düşman tayyaresi uç
muştur. Bunlardan biri göle, dlğel'i 
Portsaldin cenubunda kaı-aya düş -
müştür. 

Yukarıda zikredilen harekattan 
iki tayyaremiz dönmenıiştır. 

· Maltaya hücum 
Malta, 16 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Pazartesi akşamı üç defa hava 

tehlike işareti verilmiştir. Bombalar 
sivil binalarda bir miktar hasara se. 
bep olmuştur. Ne. sivil halk, ne de 
silahlı kuvvetler arasında hiçbir za
yiat olmadığı gibi askeri bk haııar 
da yoktur. 

Cephelerde bir fey yok · 
Kahire, 16 (A.A.) - Ortaşark İn

giliz umumi karıırgahının t~bliği: 
Cephele.rde vaziyette hiçbir deği -

şiklik yoktur. 

Ruayadan gelen 
Almanlar 
lstanbula 

hareket ettiler 
(1 inci ıalı.i/eden de·ı;am) 

leketlerine dönmek üzere dür, sa
bahki trenle şehrimize gelmişler
dir. 79 u kadın olan bu grup, bir 
müddet istirahat ettikten sonra 
tahsis edilen otobüıı.lerle Karsa git 
mişlcrdir. 

Ankaradan hareket edenler 
Ankara, 16 (AA.) - Mos

kova~a bulunmakta olan Alman, 
Macar, Rumen ve Slovak büyük 
ve orta elçilerile mümessilleri ve 
tebaasını getirmekte olan hususi 
tren bugün saat 16,30 da Aııka
raya gelmiş ve J 7, 30 da lstan
bula gitmek üzere hareket etmi~
~r. Misafirler istasyonda hüku
met adına Hariciye Vekaleti Pro
tokol Şefi Salahaddin Arbel ile 
Emniyet Direktörü Şinasi T uğay 
tarafından selamlanmış ve Al
man Büyük Elçisilc Macar, Ru
men ve Bulgar elçileri ve şehri
mizde bulunmakta olan Alman, 
Rumen ve Macar kolonisi tara
fından karsılanmıstır. İstasyonda 
Türk matb~at mü.mesailleri hazır 
bulunmakta idiler. 

Alman, Macar, Rumen ve Slo. 
vak siyui mümeHillerile tebaası 
hususi trenin. Ankara garında bir 
saatlik tevakkufu esnasında şeh
rimizdeki vatandaşları tarafından 
izaz ve jkram edilmişlerdir. 

Bu hususi trende bulunmakta 
olan Almanyanın Moskova Bü
yük Elçiııi Yon Scbalenbourg Al
man Büyük Elçisinin misafiri ola
rak ,ehrimizde kalmı5tır. 

Von Schalenbourg yarın bura
dan tayyare ile Berline gidecek
tir. 

Dayaklı maç 
(1 i11el ınhifeden dtL'n.m) 

Bazı kanaatlere göre hadisenin 
büyi.lmesine lrn•men de hakemin 
idare~izliği iinıil olmuştur. Bin
lerce ~eyircinln huzurunda Be -
şiktaşlıların tecavüzüne maruz 
kalan Gençlerbirliği futboicüleri 
davacı olmadıkları için adli taki
bat durmu,tur. Beşiktaşlıları İs
tanbula götüren tı·en hareket e
<lerken, asabı bozulmuş olan se
yl.rcHf'T Beşiktaş aleyhinde teza
hürat yapmışlardır. 

Gerek orta, gerek yan hakem
leri, mi.iess1f hadise hakkındaki 
raporlarını bugıin tamamlıya rak 
alakadarlara vermişlerdir. Mer
bz Ceza Heyeti, bu raporları 
tetkik ederek müsebbiplerini tec
ziye edect>ktir. Söylenildiğine gö
ı·e Beşiktaş klübiine verilecek ce
za aaglll'i bir sene boykottur. 

lerde doğarlar, meram anlatmak için 
ne yolda birleşirler, bunları bildire
cek olan da (Sınırıar bilgisi) dir. 
Şu haldi Türk grameri üç kitap 

üzerine yazılmak lizım geliyor. Bun
ların mevzuları izah edilen şekilde 

olur. - -
E. H. ACAR 

(1 ine( •aAi/..W. -.,ıım) 
Preruı Konoye kabinesi, impa

rator, yeni Başvekil seçinciye ka. 
dar vazifesine devam edecektir. 
(Ankara radyo gazeteai) 

Seferberlik tedbirleri 
Tokyo, 16 (AA) - Japon 

Başvekili Prens Konoye bugünkü 
kabine içtimaını müteakıp Haya· 
ma' daki sayfiyesinde İmparatoru 
ziyaret etmiştir. Kabine İçtimam
da bu sene bütçesinden umumi ik 
tıeadi vaziyetle alakadar fasıllar• 
dan tasarruf edilebilecek kısımla
rın indirilmesini ve seferberlik 
tedbirlerinin tekrar gözden geçi· 
rilmesini karar altına almıştır. 

Harhciıyane nefrİyat 
Tokyo, 16 (AA.) - ikinci 

Konoye kabinesinin almış olduğu 
kararlardan ve icraatından ve is
tikbalde alacağı kararlarla yapa
cağı icraattan bahseden 1-lochi 
Sh..imbum gzetesi yazıyor: Bir ta
kım sözlerle değil, derhal tahak
kuk ettirilen kararlarla kuvvetli 
surette organize edilmiş bir mılli 
müdafaa vücude getirilmesi zaru
reti şiddetle hissedilmektedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Resme bil
dirildiğine göre 1940 ikincilcinunuıı
dan bu senenin haıiı'an sonuna ka
dar İngiltere üzerine yapılan düş -
man böcumları neticesinde 41 bin 
900 kişi ölmüş, 52 bin 178 kişi yara
lanmış veya hastaneye kaldırılmıo
tır. 

Ruhr havzasına atılan bombalar 
Londra, 16 (A.A.) - İngiliz bom

bardıman tayyareleri 16 haziranla 
10 temmuz arasında Ruhr havzası 
üzerine 2000 tondan fazla bomba at
m.Jşlardır. Ayni miiddet zarfında 
binlerce ton Kolonva azerine ve 500 
tondan fazla bomba da Bremen ü
zerine atılmıştır. 

Alınanyaya akın 
Berlin, 16 (A.A.) - Hu ge(e İn

giliz tayyareleri Rhin ve Desialiıı 
endüstri mmtakasının üzcı-ine kısa 
akınlarda bulunmu~tur. 

(Birlftd •o"lı.i/ıdn uvam} 
Merasime Vali Lutfi Kırdar, şeh

rimizde bulunan Üniversite profesör 
ve doçentleri, asistanlar, Üni"erııite 
ııençliğ1 iıt1rak edeceklerdir. 

Bir tesadüf eseri olarak, heykel· 
traş Kenan, merhumun vefatindan 
iki 8aat kadar evvel kendisini ziya
ret etmiş •• yilzünün kalıbmı almış
tır. Merhum bu turada gülerek: 
cAnl heylı:el gidiyor> demiş ve ha· 
ldkaten de ikl saat eonra ruhunu 
tesUm etmiştir. 

'tl'niven;iU Rektörlüğü merhuml1n, 
lıeyhltraş Kenan tarafından yapıla
cak olan büstünü Cerrabpaşa hasta
ne~i göz paviyonu öniine dikecektir. 
Ayni hastaneye bir de merhum Be
sim Ömer (Paşa) nın bir büstü k0-
nacaktır. 

Ünit'wıfüı Rektörlüğünden: 

Servetini Üniversiteye tnhı:;ls et· 
mek ~uretile ilme ve memlekete bağ
lılığının yuk~ek delilini örnek olncak 
bir surette göstermiş olan muhterem 
Profesor Dr. z·ya Gün vefat etmi~
tir. C<>nazesi buırunkii perşembe gu
nu ıınat 12 ıle Beyazıt ('amilne isal 
t-dllecek ve buradan öğle namazını 
nıüteakıp büyük merasimle talebe. i
ııin elleri uzerinde Üniversiteye 1-1:e
til'ih•ctoktir. Bumda nutuklar :;Ö~'le
nt>cek, mrra~imden ~onra Eyübe kal
dmlacaktır. Bütün pl'Ofesöderimi. 
zin, doçent ve asistanlarımızın, İs
tan bulda bulunan talebelerimizin me 

Dr. Ziya Günün tercümei hali 
Merhum Dr. Ziya Gün, '291 

tarihinde Lofçada doğmuştur. Pe· 
deri Hacı Mehmet Efendi Lofç.a· 
nın maruf zenginlerinden biriydi. 
Fakat 1293 Rus harbinde İstan• 
bula gelmek mecburiyetinde ka
lan bu aile muhaceretleri dolayı. 
sile servetlerinden mahrum kal
mıf1ardı. 

Istanbulda evvela mahal1e mek 
tebini, bilahare Soğukçeşme Aıı
kerl Rüşdiyesini ikmal eden Dr. 
Ziya Gün Kuleli ve Tıbbiye mek
teplerinden diplomasını almıştır. 

Bundan sonra Almanyaya tah
sile giden doktor, tam dört sene 
memleketine gelmeden orada kal 
mıııtır. ' . Istanbula geldiği zaman Gül-
hane hastanesinde ilk göz kliniği. 
ni vücude getirmiştir. 

Bu suretle yetiştirdiği talebe· 
1eri arasında Valimiz Dr. Lfüfi 
Kırdar da vardır. 

Dr. Ziya Gün, muayyen za
manlarda Pariste toplanan bey
nelmilel göz kongrelerine Türki
ye mümeasili olaı·ak işLrak etmiş
tir. 

Bu gazete, ilave ediyor: Kabi
ne, memleketin her türlü ihtimal
lere karşı koyabilecek bir halde 
bulunması arzusunda ise çok bü
yük bir enerjiye sahip olduğunu 
isbat etmesi lazım gelir. 

Hava dafi bataryalarının çok sıh
hatli ateşi sayesinde İnı:!'ifo: tayya -
releı·i daha hedeflere ·yamıadıın da
ğıtılmışlar ve attıkları bfr kaç infi
lak ve yangın bombası da pek az 
yerlerde, o da, ehemmiyetsiz hasar. 
Jar yapmıştır. ................................................................................................. 

Şimdiki kabinenin gaye.si, J a
ponyanın yeni baştan tensikinden 
ibaret olmamalıdır. Kabine Şarki 
Asyada ve dünyada yeni nizamın 
ihdası işinde milletin hakim bir 
rol oynamasını temin ed~cek su
rette hareket etmelidir. 

ln2i1Werin mütaleası 
Londra, 1ü (A.A.) - Reuter a -

jansmnı diplomatik muharriri yazı
yor: 

İngiltereye akın 
Londra, 16 (A.A.) - Dün gece 

İngiltere üzeı·inde faaliyet mahdut 
olmuştur. 

Gece yal'ısından evvel tt>k bir t.ay
yare İngilteren1n cenubu şarki .sa
hiline bir kaç bomba atıuı~tır. Bazı 
ha,ar olmuştur, İnsanca zayiat az
dır. 

SURiYE 
mütarekesi 

Japonyanın yeni bir askeri hal'e
ket tasarladığını gösteren alametle- Kahire, 16 (A.A.) - Kabire
ri İngiltere ve Amerikada çok yakın- de mütarekenin nihai ~artlarile 
da~ taltip ediyorlar. ayni zamanda nesredilcn bir vesi-

Oyl~ anlaşılıyor ki Japonyanın bu ka b h · l 
hususta nasıl bir ~·ol tutması lazım- , u usustak.i müzakere erin 
geldiği hususunda Japonlar arasın _ ne gibi esaslar dahilinde ccrt>yan 
da tam bir ittifak yoktur. İngilteı·e etmiş olduğunu göstermektedir. 
lle Çin al'asında bir ittifak aktedil - Bahis mevzuı.ı olan vesikada, 
mek üzere olduğuna dair Japon söz- bundan böyle Fransayı şarkta 
cülerinin son beyanatı Japonyanın hür Fransız makamlarını,1 temsil 
cenubi Pasifikte bnşka bir teşebbüsü edeceg~ i de ilave edı"lmektedir. Bu 
karşısında İngiltt'ı enin hareketi ne 
olacağını anlamak istediğine delilet temsil keyfiyeti, istiklal vaadi çer
eder. çevesi dahilinde tatbik edilecek-

Bu nazik anlarda Japonyanın Mih- tir. 
ver yanında nıiisbet olarak yer alma- "Mütarekenanıenin şartları arasın-
sını Alınanların istedrn·ine şüphe yok da şu maddeler vardır: 
tur. Alnıanlaı·ın nı zıı"ll J aponyanın Surlyecle bulunan hüUin Alman -
Siberyadaki Sovyct deniz eyaletleri-) !ar ve İtalyanlar, enterne !'dilmek 
ne taarruz etmesidfr. Fakat Sovyet- iizere mi.ittefiklere teslim olunacak. 
!erin müthiş şark ordusuna karşı tır. 

J~po~r1:ı b~ A~m:~.d~alebiii i~'af Bütün harp eemileri !'Sağlam ola
~ ~~e e~ı ço ş~p . .'.' 1 ırUf . 

1
uni ~n rak teslim ediiecektir. Bu gemilerin, 

aş a apon as eı ı m rıt eı· nm harpten sonra Fran~a~·a d'. ı · 
kudretini de arttırır ki J aponyanın . . · · o~me er~ 
bö 1 b' te bb.. . . . . tcmın olunacak ve Fransaya bır nevı 

ye. ır şe us~ i!n·mesıni ıstıyen- tazminat verilecektir. 
ler bıle bundan ıhtnaz ediyoıfar. . . • • 
Japonyanın cenup denizinde ana- İngihzler Beyruta cırdı 

rıevi genişleme siyasetinin teşvik e- Beyrut, 16 ( A.A:) Müttefik 
dilmesi nüfuzlu Japon mahfillerinde kuvvetlerin şehre gırişini halk hara
t~rvi~ edilmektedir. Eğer Japon ka- retle karşılamıştır. 
bınesı bunu kabul edecek olursa ilk Avustralyalı askerler bugün ;,ehlr 
hareket Hindiçininin cenup limanla- sokaklarında bir geçit yapacaklar_ 
rının işgali olacaktır. Esasen bu ll- dır. 
manlar hakkında Joponyada bi.lyük -~~-----~!!"'"~~-
bir propaganda başlamıştır. Bu 1i _ hükumete bırakmak İç.İn jstifa d
manların işgali sayesinde Japon do- miştir. Bununla beraber İmpara
tıanması ve hava füolaı·ı Fillpin torun emri üzerine Konoye kahi
Şimali. Borneo ve Malezy~ya daya~ nesi muvakkaten vazifeye devam 
nan Ingill% - Amerikan müdafaa d k B • b 
hattının yanıba~ına gelmi• olacak - e ece tir. u resmı eyanat. Ko-

., noyenin İmparal nla 2 5 dakikalık tır. 

~aponyanın Jiıt.ndlsine hlçbir dev- bir mtilakat yapbğı Hayama sa
letın uluorta taarruz edeceğ'inden en- rayından döndükten 40 dakika 
dişesi olamaz. Binaenaleyh Japonya sonra ansızın ve hayret uvandırı
Alman arzulal'lle kendi menfaatle- cı bir şekilde yapılmı~tır. Kabine
ri.ni telif ederek nilfuııunu Hindiçi- nin istifasına Konoyenin nezdinde 
nınln cenubuna götürmek isterse bu- saat l 7,30 da yapıi n fevkalade 

SOVYET 
tebliği 
(1 inci aaltifedrn deııam) 

Viteb~k mıntakasında bütün gün 
dülimanın motörli.i ve zırhlı kuvvetle
rine karşı anudane muharebeler ol
muştur. Düşman -oarka doğru iler
lemek için beshude gayretler sal'fet
mişti ı·. :i\I uharebeleı· her iki taraf 
için zayiatlı o]arak devam etmekte~ 
dir. 

Novograd • Volins lstikametinde 
kıtalarımız düşmanın şarka doğru 
ilerlemek ve müşkül vaziyete düşen 
zırhlı kuvvetlerine iltihak etmek için 
yaptığı teşelll)üslere ka1·şı mukabil 
taıuruzlaı·la anudane haı !;etmekte
dir. 

14 temnnız günü düşmanın 52 tay. 
:vare~i <li.işiiriilmüştür. Bizim kaYlbı
ınız 25 hıyyaredfr. 

Hig-a körfezinde bir Sovyet destro
yeı i düşman tayyarelerinin hücumu
na ugramıştır. Destroyer hava daCi 
toplarilc iki dü~man tayyaresini dü
şıirmüs ve kendi:;i hiç hasara uğra
maını:tır. 

Sovyet ~ilahlı balıkçı gemlleıi Fin. 
landi~ a körfezinde bir düşman deniz
altısının mayn tarlasından geçerken 
hattıgını ~örmüşlerdi r. 

Elçiler Moıkovadan 
ayrılmı~·orlar 

}fo kova, 16 (A.A.) - Reuter a
jan•ının hu:;usi muhabiri bildiriyor: 

Sovyet İstihbarat Bürosu Mi.idür 
~Iua\'lni Loıovski, Elçilerin t>n es • 
kisi olan İran Elçisinin ziyareti bak
kınıla l.ıir j?azetecinin sorduğu suale 
"<>ı ıliği cernpta Sovyet hükumetinin 
Mo~kovadan ayrılmıya hazırlanma -
clıjbnı ~öylemi~ ve Elçilerin Mosko
vadan haı·eketine lüzum olmadığını 
bildirmi tir. 

HükUınet merkezi 
naklediliyor mu? 

NPvyork, 16 (A.A.) - D.N.B. : 
NPvyork TJmeıdn Va§ingtonda sa

lahiyetli biı· kaynaktan aldıiı malU
nıııta nazaran Sovyet hükümet dai
releri ve re!'mi müesseııelet· Mosko -
vayı teı kcdeı·ek hükumet merkezin -
den 450 fer~ah mesafede bulunan ...ıa 
zana nakletmektedirler. ·Amerikan 
gazetcqine göre yalnız Hnriciye Ko
rııi~E'ı liği muvakkaten Moskovadan 
ayrılırııyacaktır. Bu ııeb!'pledir ki 
diplomatik mahfiller de Moskovada 
kalacaklardır. 

• .. nu ancak cenuba doğru geni,.leme b l . . 
planlarının tatbiki için yapm1.' ola- ir nazır ar ıçtımaını müteakıp 
caktır. o.o; karar verilmiş, miiteakıben Bas- Sovyet • Rusya 
Jap A • ._ hd' vekil trenle Hayama'ya harek;t (B;.,.;_....1 _ .. ,.

1
_ .. __ .. ~ ..... ) 

onya merıKayı te ıt ediyor K •• _.,. - -- ....,._,.,. 
T k 16 (A A ) etmiştir. onoye saat 21,40 ta Ba•vekilin bu beyanatını taı1vip et-o yo, . . - y omiu- T k d" .. k y 

S. b o yoya onmu~ ve abineyi mektl'dir. 
ru . ım un ~azetesi Çunking hü- k 1 
k A tekrar toplıyara mparatorun cMillet, müşterek düşmana karşı 

umetine Amerikan tayyare ve · kk b · d h b d b yeni hükumetın teşe ülüne ka- izım yanımız a ar e en ir mem-
pilotlannın gönderilmesini mev- dar islere devam edilmesi hakkın- lekelin ancak bizim müttefikimiz o-
zuu bahsederek. Japon hiikume- d k · . . bJ'• 1 lat"ağını anlar.> a i emrını te ıg ey emiştir. 
tinin, Amerikanın bu tehditkar Daily Telegraph'ın başmuharriri, 
vaziyetinj şiddetle protesto etme- Burada, vaziyetin fevkalade makaleı;inirt büyük bir kısmını bu 
sini talep etmek~l!dir Aynı gaze- nezaketi dolayısile İmparator ve be~·anata tahsis etmiştir. Kurtuluş 
te, eğer Amerika bu protestoyu İmparatoriçe yann öğleden son- harbinde Rusya ile Büyük Britanya
reddedecek olursa, bundan Ja- ra Tokyoya döneceklerdir. Mat- nın ıniittefik olmalarının ilk defa 

suoka, birkaç g\,\ndenberi soauk- vaki bir şe~· olmadığını hatırlattık -
ponyaya karşı harp hazırladığını "' ı d kt d 

1 ı algınlıg~ ından mu,.ta~ip oldug~ u i- tan sonra şöy e eme e ir: 
istida e;tmek lazım gelecektir. f k l ittifak haberini öğrendiği zaman 
Böyle bir vaziyet karşısında Ja- çin kabinenin ev a ade toplantı- Bel'linin Merik bir buhrana tutul -
ponya bittabi eller.i bağlı dura- sında hazır bulunamamış, buna muş olması hayret edilecek bir şey 

binaen kabine ba:.ı sekreteri Möt- deg~ildir. maz. 
U.zak,.rlı:ta kıpırdamalar suoka·nın istifa .imzasını almak Sovyet • İngiliz aıkeri 

T k üzere ikametgahına gitmiştir. görüs. meleı·i 
o yo, l6 (AA) -Domei B d f 

· b 'ld d ir tesa Ü eseri olarak ikinci C!'nevre, 16 (A.A.) - Daily Te-a1ansının ı İt iğim: göre Uzak-
k İ 1 k Konoye kabinesinin j9tjfası eski legraph gazt>tt>td, Londrııdakl Sovyet 

şar ngi İz uvvetlerinin basku- M · Bahriye Nazırı ı ıitsumasa Yonai heyetinin Moskovaya dönen reisinin 
mandam General Pophams'ın kabinesi istihlaf ederek iktidar yakıncla tekraı· Londraya geleceğini 
daveti üzerine bfr Siyam asker·ı b"ld ' kt l' mevkiine geçtiği 1 7 temmuz 940 1 ıl'mc · eı ır. 
heyeti Singapur' a gelmiştir. Bu arada Londradaki müz1tkerele-

tarihinden tam bir sene sonra va~ Aynı ajansın verdiği bir habe- re Amiral Şarlamof devam etmekte-
re göre de ln~ilizler Siyamın Bir. ki olmu~tur. O tarihte Y onai ka- dir. 
manyaya da bir askeri heyet gön- binesi İngiliz - Japon - Amerikan Gazete çar~amba günü başlamış 
dermesini istemişlerdir. işbirliği taraftarı olarak telakki olan İnıtlliz _ Sovyet askeri göni~ -

edilmekte idi. melerlnin mcııuniyeti mucip bir tııı·z 
Şimdiki siyaset değitmiyecekmis l K k da ilerlediğini bildirmektt>dir. 

Tokyo, 16 (AA) - Sal ahi: kinci onoyc abinesi idare- Sovyetler Yug-oslavya, Yunanis-
yetli hükumet mahfı'llerı· ne da- sinde Japon tarihinin mühim ha- I • N . tan, Be çıka ve orveçı tanıyor 
hili, ne de harici siyasetin ana <liseleri şunlar olmuştur: Londra, 16 (A.A.) - Öğrenildiği. 
hatlarında hiçbir değişikliğin ol- 1. - cMilli Hizmet Birliği> ne göre Sovyetler Birliği hükumet-
mıyacağını bildiriyorlar. nin tesisile tahaddüs eden totali- leri İngilterenin yanıbaşında nıüca-
Matsuoka içtimada bulunmamit ter milli hareket üzerine bütün deleye iştirak eden Yugoslavya, Ya. 

Tokyo, 16 (A.A.) _Resmen siyasi parilerin dağılması nanistan, B lçika ve Norveçi tanımı-
b 'ld' 'ld'~ · K · 1 ia kaı·ar vermiştir. Gavriloviç, Yu-

ı m ıgıne göre onove kabi- 2. - Japonyayı Almanya ve goslavyayı iekrar Sovyetler Birliği 
nesi, yerini milli ve beynelmilel İtalyaya bağlıyan üç taraflı .itti- nrnllnde temsil etmek iizeı·e yakın. 
~iyaaete uyııun daha kuvvetli bir fakın akdi. da Ankaradan ayrılacaktır. 

ALMAN 
tebliği 
(1 ifld Bahifeden deva.m) 

Sovyet kuvvetleri tarafından yapı. 
lan ııevınidane mukabil hücumlar 
düşmana kanlı zayiat verdirilerek 
püskürtülmüştür. 

Kurşuna dizİ.len Sovyel zabitleri 
Berlin, 16 (A.A.) - Sovyetlerin, 

Stalfn hattının arkasında Dn1eper 
ve Duna nehirleri arasındaki bölge
de yeni bir mukavemet cephesi tesis 
etmek husuııundaki bütün ümitleri 
kat'i bir surette boşa çıkmıştır. Or
dunun bülün sınıflarına mensup tt'
şekküllcri SovyeUer tarafından alel
acele toplandığı bir sırada Alman 
kıtaiarı Leningrad üzerine fasılasız 
bir suı·ette yül'ümiye devam ctmek
tcdlıler. Buna muvazi olarak Sovyet 
fırkalarının inhilali de devam eyle
mektedir. 

Alınan esil'leri.n verdiği ifadelere 
göre Baltık memleketleı·indeki Sov
yet orduları kumandanile maiyetin
de bulunan on subay kurşuna dizil. 
mişlerdir. Bunun !ebebi, kumanda. 
nın Baltık memleketlerindeki mevzi
leri vaktinden evvel terketmiş olma
sıdır. 

Vitcbsk bölge inde, Alman kıtalcı
rı pazartesi günü de Sovyet orduı:.un 
dan yüzlerce esir almışlardır. Alman 
askerleri, buğday tarlalarında, or -
manlarda ve dinamitle tahrip edil -
miş çiftliklerde saklanmış bulunan 
her !lınıfl. mensup Sovyet askerleri
ni yakalayıp toplamakta.dırlar. Bun. 
lar, dağılan Sovyet fırkalarının ba
kayasını teşkil etmektedir. 

Alman ileri hareketi yakıcı sıcak
lara rağmen devam etmektedir. 

Tanklar, delik deşik olmuş yollar
da biribirll'..rinl takip eylemektedir • 
}er. Zincirler kuma gö111üldükçe dev 
gibi zırhlı otomobillerin etrafını bü
yük ve kalın toz bulutları kaplamak. 
tadır. Alman piyade kolları tankları 
takip etmekte ve bu kafilelerin ar
kasından ağlr çapta silahları taşı -
yan nakliye nsıtaları gelmektedir. 
Zaptedileıı müstahkem mevziler 

Berlin, 16 (A.A.) - Vitebıık mın
takasının şarkında kiin Stalin hat
tının Ron tahkimatı da pazartesJ ak. 
şam1 Alman kıtaları tarafından zap
tedilrnişfü. 

Bet-0narmeden yapılmış büyük bir 
blok teşkil eden ve yeraltı tesisatını 
da ihtiva eden buradaki başlıca 
mevzii tamamile t'le ~eçirmek için 
Alman piyadesi, 36 ııaat milcadcle 
etmek mecburiyetinde kalmı~tır. Bu 
mevzi gayet mükemmel bir surette 
gizlenmiş bulunuyor ve çelikten ma
miıl mütehııl'l'İk kubbeleri ihtiva edi
yordu. Aiaçların üzerinde saklanmış 
bulunan avcı askerleri mevzii hari
cen müdafaa etmişlel' ve Alman as
kerlerini bir kurşun yağmuru ile 
karliılamışlardır. Ağır toplarla ha -
van toplarından ~ardım gören Al -
man kıtaları bu mevziin bataryala
rını susturmıya muvaffak olmuşlar
dır. Bunun i.izcrine piyade kuvvetle
rile istihkam kıtaları, civardaki sı
ğınaklı mevzilerden açılan liiddetli 
bir ateşe ı·ağmen birlikte ilerlemlye 
muvaffak olmuşlar ve başlıca müs. 
tahkem sığına;:\'ın mazgallarına infi
lak maddeleri yerleştirmişlerdir. Şicl 
detli infilaklar netkesinde beton ılu
varlar çatlıyarak yıkılmış ve içeri
dekiler ölmllşlilr. 

Bu m!ihim mevziin zaptından son
ra hücum l<ıtalaı-ımız diğer nülstnh
keın mevzilere, bu mevzile:rin ölü za. 
viyeleri tarafından yaklaşarak, bun
ları da infilak ınaddelerile tahrip et
mişlerdir. Bu suretle beton müdafaa 
sfaU>mlnin cenahları zarar veremi. 
yecek bir hale getirilmiştir. 

Macar tebliği 
Budapt>ştc, 1G (A.A.) - Ofi: 

. Macar Erkiinıharbiyesi Reisi teb
lığ ediyor: 

. Kıtaatımız, dümdar muharebele • 
rınde düşman tanklarının bir çok 
mukabil taarruzlarını tardetrnlş\lr. 
Hava kuvvetlerimiz, ricat halinde 
bulunan düşman kolJarını boınLardı. 
man etnıiştir. 

Fin tebliği 
Hels1nk1, 16 (A.A.) - Fin :resmi 

tebliii: 
Sah ve çarşamba aünleri dO~n ruı 

Sahife : 5 _:sı 

Dünya harbi 

686ncı ıGa 

lnglllz tebllAI 
Londra, 16 (A.A.) - lngifü ha

va kuvvetlerinin tebliği: 
U/15 gecesi İngiliz bombardıınan 

tayyareleri Breme ve Hanovre şid. 
detli surette bombardıman etmJı,ler
dl.r. Her iki şehir üzerine de tonlar
ca yüksek infilak kudretJi bomba ile 
binlerce yangın bomba:<ı atılmıştır. 
Breme doklarında ve Hanovre'daki 
sanayi binalarında büyük yangınlar 
ç1kanlmııı ve mühim ha!'arlılr tevlit 
edilmiştir. 

Keza Alman:vanın batı ~ımalinde 
müteaddit diğer hedefler de bombar. 
dıman edilmiıtth·. 
K~ük bir teşekkül Rotterdaro dok 

larını bombardıman etmiştir 

Alman tebllll 
Berlln, 16 (A.A.) - Alman Baş

kumandanlığının tebliği: 
Şarkta, hare.kat miısnit şekilde ın

kişaf etmektedir. Bir '"ok yerlerde 
Sovyet kuvvetleri tarafından yapılan 
nevmidane mukabil hücumlar d~t • 
mana kanlı zayiat verdirilerek ııfis -
kürtülmüşti.ir. 

İngiltereye karşı yapılan mücade
lede Alman hava kuvvetleri New 
Castle'in ı,arkında bü:)ük bir ı:ılepi 
ciddi hasara uğratmışlaıdır. 'Muha
rebe tayyareleri dün Margate llnıan 
te~i,atını bombardıman ctmişleıdh. 

Dün gece hafif duşman hava kuv
vetleri garbi Almanya uz!'Tinde uç
muşlar ve az nıiktnrda infilak ve 
yangın bombalıırı atmışlardır. Gı.:ce 
avcı tayyarelerimb 3 İngılız savuş 
tayyaresi düşurmfişlerdir. 

ltalyan lebllDI 
Roma, 16 (A.A.) - İtalyan ordu

ları n:mumi karargahının 406 nurna
ı·alı tebliği: 

Şimali Afrlkada ltal~·an VE: Al -
nıan tayyareleri, yeniden Tobru'ktnki 
tahkimata, bataryalara ve 1inı.an te
sisaona isabetli endahtlar ~apmış -
!ardır. Diğer bir takım Alman filo
ları, düşmanın ileri haUarda bolu. 
nan tayyare meydanlarını bombar
dıman etmi~lerclir. Düşman, S'.lrc
:na!kin bazı mahallerlM hava akın -
ları yapmıştır. Bir İngilir tayyare
si, Bardla civarında tayyare daf ı 
bataryalım tarafından dü~ürülmüş
tür. 

Şarkt A frikada 19 temmuzda 
Uslchfit garnizonuna men<:up bir 
İtalyan kolu, düşmaııın tahkimntına 
karşı cüretk.irane bir ileri hareke -
tinde bulunaı·ak mukavemetini kıı -
mıştır. Düşman, kaçnuye mecbur ol
muştur. 

14 temmuz tarihinde Uslchefitdeki 
mü temleke müfrezeleri, Hindli muf
rezelere hücum edeuk bunları bır 
çok mevzilerden çıkaı mt~lardır. Gon
dar civarında bataryalarımız, düş • 
manın bir tayyaresini dü~ürn'u,tür. 

Almanya 
Amerikada sulh 
için teşebbüsler 

yaptırıyor 
(1 incf ıalıifede;ı devaın) 

kanun projesi tevd. Pderek bah· 
riyetinin kare tes isatını geniı..let
mek ve Kodiak, Midway ve Wa
ke adalannda denfa üsleri İnııa e· 
dilmek üzere 300 milyon dolar 
tahsisat İstemi7tir. 

Diinyanm en küçük ordaau 
Va,ingtop, 16 (A.A.) - Re

isicümhur Roosevelt, gazetecilere 
hitaben demiştir ki: 

c:- Amerikci ordusu. hala 
0

diin 
yadaki orduların en küçülderin
den biridir. Mevcudunun üçte iki· 
si terhis edilip bunlann yPrine 
yeni kına efradı alındığı takdirde 
ordunun jnhiliıl edeceğinde ~Üp• 
he yoktur. > 

Finlandiya t-0prakları ilzerlne bom
ba atmamıştır. Avcı tayyarelerimiz 
ve dafi bataryalarımız 8 düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Bu suret
le Finlandiya toprakları üzerinde 
düşürülen düşman tayyareleri 113 e 
ballğ olmuştur. 

İspanyol sönüllüleri 
Berlln, 16 (A.A.} - Sovyetle.re 

karşı h&l'betmek istiyen İıqıan~·ol go 
nilllüleri 16 temmuz ı;abııhı Sarı·eb
ruck'a gelecektir. İlk defa olaı ak 
Alman t-Opıaklarına gelmekte ola• 
bu cMavi lejyon> cuzütamları bia· 
lerte kieiden mürekkep bulunmakta
dır. Bunların nakli için müteaddle 
trenler tahsi.. edilnıiştil'. Bundnıı 
başka diğer bir çok nakJlye \'a:'ıta. 
ları da şark cephesine doğru gün. 
!erce Alman topraklarından geçecek· 
tir. 

Hırvat gönüllüleri 
Agranı, 16 (A.A.) - Salı gunl 

öğleden ı<onra Sovyetler Birliğine 
ka~ı harbe iştirak etmek üzere ilk 
Hırvat gönüllüleri ve Hırvat hava 
kuvvetleri izaeından mürekkep mü
him bir teşekkül Agramdan hareke~ 
et mişlt.!rdir. 

Bükreş bombalandı 
Bültreş, 16 (A.A.) - Dnşman tA:J• 

yareleri dün gece Bükreşin bir ma• 
hıılle:;i üzerine küçük çapta yangua 
bombaları atmışlaıdır. Çıkan yangtn 
lar sivil koruma teşkilan ve itfaly~ 
tarafından süratJe söndilrülmüştür. 
Dafi bataryalarının attığı obüslerin 
parçalaı'l bir kişiyi öldürmüş, bir kl
şiyl ~·aralamıştır. Bir düııman t.ay
yaresi düşürtllnıüş, mürettebatı esh' 
edilmiştir. 

Brezilya bitaraf değil 
Rio-de.Janeiro, 16 (A.A )- Me • 

dla gazete~! diyor ki: . 
Brezilya, Sovyetler Bırli~ine kal'fl 

yıı.pılm.ıı.kta olan harpte bıtaraf de
ğildir. Bresilyıı, ötedenberi bü3 Dk 
bir 11J1erjl ile komüıılıımt karııı mii.. 
cadel• etmi§Ur. 
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17 Temmuz 

Merkez Bankası 12 • 7 - 941 vaziyeti 

• 
'11}11.[fl: 

lstaıtbulun g•gdn• 
manzaralı 

t•miz lttıoa 11e 

bahçesi olan 

C•ialoAlu ÇİFTE SARAYLAR Bahçesi 

.._ 3 günlük büyük ve zengin program .. 
19 Temmuz Cumartesi 
20 ., Pazar gün~ akşamları 

1 - Meşhur köpek wrürebbigeıi 

(LÜTFİYE ve KÖPEKLERİ) 
Tarafından hünerl•r 

2 - ÇorU1nlu hafız AHMED idaresind•ki 

( ANADOLU SAZI ) 
Milli kıyafetlerle 

3 - Kuklacı (SAFFET J tarafından 
KUKLA 

FiYATLAR: 30- 20 .. 15 kuruttur 

21 Temmuz PAZARTESi 

1 1 

lta•a: 
Altln· Safi Ktlerra• 1ı,it4.•1t 
B•nknot 
Ufaklık 

. . 
Dalailtlelıi Muhabirler : 

Türk Llruı • . • · 
Horiçtelı.i MuhQbirler: 

• 

Altın : Safi KIJoıram 12 000.965 
Alhna tahvlll kabU serbeat 
dövizler. • . • 
Dtf er dlSvlzler ve borçlıa 
lıHring bakiyelerl • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen . e.vrakt nak• 
diye kartılığı 
Kanunun 6 - 8 lnel maddelerin• 
t~··';kan Hazine taraftııdaa 
~ 

v;..~ tedlyat • 

Senedat cüzdanı: 
Ticari ı;enetler 

E•how ve tahvilat cüzdanı: 

{ 

Deruhte edllen evnkı nak· 

A diyenin kar,ılıtı esham H 

tahvJllt ı lt1bart kıymetle ) 

B - SerbHt esham ve tahvllat: 

Avan•lar: 
Alhn v• döviz tiıı:erlne avıaa 

Tahvillt lizerlııe •vana 
Hadneye kuıa vadeli anns 
Haslneye 31SO No.111 kanun~ göre 
a~ılan albn kartılıklı avaıu 

Hi .. edarlar : 

Lira 

10ZJ24,204 7S 
I0.16U39 ·· 

S28.605.28 

318.849.61 

ı&.880.811.31 

44.9()7 .S12..S3 

1Sl,74.S.S6l,-

21.683.011.-

286.682.9:21.0S 

4S 537.041.93 

8.310.245.19 

4.961.64 
S.'lOS.436-53 

l67.6SU26-7S 

Lira 

122.117 .149.031 

!18 .849.611 

il 
'1.787 .8~9.841 

t 

I' m.m.>sı.-ı/ 
............ 051 

53,147 .287.12 

172.898.331.91 l 
4.SCO.ooo. -
7 .404. SS9. 91 

P A S 1 F Lira •==L=ir=.== 
Sermaye! • • • 
llıtiyat akçesi: 

Adi ve fevlral5.de . . . . . Huaus1 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı na\cdiye 
Kanunun 6-S lm:I maddelerine 
tevflkan HadQ• tarafıııda• 
vaki tedlyat 
Deruhde edllem evrakı nak
diye baklyeıl 
Klrşıhğl tam111men. altuı o\arü 
lliveten tedavüle va?;edlle11 • 
Ree3kont mukabili illveten t.
davüle vazedilen • 
Huin~ye yapıl1n altm kar,\hkh 
avans ınukabiH j902 No. lı kan111t 
mudblnce Ullveten. t ad=-vülo ıra· 

:ı.edllen 

MEVDUAT: 
Türle \irası 
Altın: Safi Kllo~raın 877.ıso 

3850 No.lu kan11aa ıöre haziııer• 
•çılan avan• muk.ahlll tevdi 0\11• 
nan albntar · 
Safi Klg. SS.S41.9JG 
Dövi'I taalahüdıtı: 
Altına talıt.UI kabil diivblııt 

Diğer dövtsl•r ve ala«kh kU· 
rinı baluyeıerl , , , 
Muhtelif • , , 

' .12-ı.019. ıs 
6.000.000. -

1S8.741.S6S. -

21.683 Ol 1.-

137 .()65.5S'l, -

17 .000.000. -

2so.ooo.ooo. -· 

tıJ.000.000. -

69 IS-'. 294 H 
1.233 782 Ol 

78 .124.167.90 

21 9S2.317.S6 

1uoo.oo~.-

13.l!?.Olt. 15 

• 

St7.MS.ssı.-

70.3S8. 076 71 

78.124: 167. 99 

28. 952. 377. 5, 
103.970. 287-09 

Yckün 827.322480 48
1 

Yekun 

1!:!::==============~l~T~e~m~m~us~~1~9~38~:=t;a~r;ih;i~n=d~e=n===it=ib=a=r=e=n==:===İı=k=o=n=t=o==h=a=d=d=i==•'=~=4,==:.:=a=l=h~R:-:=Ü=z:e=r=in==•==a=y=a=n=s==~=· =l================= 
Muhtelif RAŞiD RIZA 

TİYATROSU 
827.322.480.41 

YENİ .NEŞRİYAT 
islim - Türk 

Ansiklopedisi 
16 ncı sayı~ı intişar etmiştir. Bu 

Eı::ıyı· lakilet·: 1. Kazaen ola!' cinayet
leı·de cemiyetin taıınini: Omer Na
ımhi. 2. :Mukayesei hukuk: Bu hu • 
austa rarp müelliflerinin yeni naza-

1 

1 ıyıderi: Doçent 1I ıfzı Tim ur. 3. Haz ı 
ı·etı Ham7.auın ci~erlerhıi yiyen vah
tı kadın: Tahir Olgun. .(. Hukuk. 
ahliik n içtimaiyat bakımından kı. 
sırlık: Ömer N'asuhi. 5. Eski Türk
leıde n garp hukukunda kısıdık: 
Hıtzı Timur. 6. E:o.ki Turklerde bu ı 
busuı:taki efsnneleı: lt Ç V. H~z
Tcti Salihln deve.si: Ömer Rıza. ~: Ali 
Firavun, Ali :;\lusıı. ve Harun: Omer 
Rıza. 9. Ali Aba: Bu hu~l!~tıı ruhu 
iıM\ma uymı}ıın tebliğler: Omer ı:ı-
211. 10. Tasavvııfi halk tiil'lerinde ~li 
Abıı: M. Raki ı Ülkütnşıı. 11. Ali 
hPyt: Ömcl' Rrn;,ı. 12. Ali Muhammed 
Prnfeı;oı· Kamil Mira:oı. 13. Kütübü 
ilalıivenın tefsiriııdc üssülesa!'l kai -
deler: Ömeı· Rız;,ı. H. Müslümanla
rın an iklopcdı vaılisindeki hizın~t .
leıı: Pl'ofesor hmail Hakkı. 15. Akıl 
kııne derler? Profcsöı doktor S!ih~yl 
t:nver. 16. Fıravun ile yüz yüze 
(Şıır): ~lebmı>t. Akif. 17. Profesör 
i~mail Hakkı I ıınıı1iııin ilmi harat1 
ve cseı1erı. ıs. D04;enl Hıfzı Timur. 

••• 
Sihirbaz 

Hamdi Varoglu taraf1111ian lcl'cii
ıııt' edilen bu e er, fenni usullerle 
c ınh mahli'ıklar yıı.ratııııya çalı~an 
b ı adamııı meraklı \'e lıeyeeanlı ha
yntırıı, bu ata<hı. genç bır kızı nasıl 
kı•wfoanc baghıdığıııı, ~rada e;eçrn 
haı 'kul:idc vak·ılaı ı ve ıııacerahu·ı 
~nlalmaktudıı. 25 kuruştan 1h:u·et 
olnıı Lll kitabı lıeı·kcs mernkl:ı takip 
C'.ıld.1i1İI', 

tiD·d·J 
BUGÜNKÜ PROGRAM 1 

7.30 Progı auı ve memleket saat 
ayarı, 7.33 Mıizık: Hufif program 
( Pl.), 7.45 Ajan~ haberleri, 8.00 :Mü-1 
ı:ik : Hafif pı O!-'rnının de\•amı (Pi.), 
'8.:ı0/8.(5 Evın ııaati. 

* 12.30 Pı·oıı;ııun ve memleket ~aat 1 

yarı, 12.~:ı Mfü,ik: Saz e~erleri, 1 
12.46 Ajan!I habeı lcri, rn.oo Müzik: 
Mlthtelif tüı·kiiler. 1!1.l!j/ 1-4.00 Mü. 
r.ik: Karışık pl'ogl'am (Pi.>. 

* 18.00 Progı ııııı ve memlf'kcl saat 

HALİDE PİŞKİN Beraber 

BOB STiLLER 
Konıedi 3 pel'de 

....,.__~~ ...... r ..... .._.._.,._....,.._.,.._,.~.,._.,..._.,.....,.....,~=----....,-...-..._....,._...., 

'" 1 - Bahçemizde herkesin istirahati temin 
•dilmiştir. 

2 - Bahçemizde " iÇKi,, gok{ur. 

, 
'""'". H WlllH 

:"!Sl 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 
Ke~idelı•ı· -! şubat, 2 mayıs, 1 ıığus lo:,, :~ iklııciteşı'in tarihlel'inde yMpıh~·. 

1941 IKRAMIYELER'I 
1 atlet 200() liralık = 2000. liıa 
a > 1 ooo > = :~ooo.- > 
2 , 750 , = 1500.- , 
•1. > llOO > = !!000. - > 

8 adet 260 liralık = 200ıl.- lira 
:ı.5 > 100 , = a5ou.- , 
80 > 50 > = 4000.- > 
~rno > 20 > == sooo.- , 

~ ............................... .. 
Tekaüt dul ve yetimlerin 

nazarı dikkatine 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
1. - Tııkalit, dul ~e yet.imlerin altı ayda biı- del'a yaptıl'lııalan mu

ta~ yoklanıı.ı. nıuıınıelesı 4056 nıımarnh kanun nmcibiııce tadil edilmiş ol
d~gunclan Bankamızw nuıa~larıııı Lemlik ettiren tekaüt, dul ve \'etiınle
ı·ın kavıtlı bıılundukları Mulmüdilrlliklerinde kanunun en1 ı·etL·x.· ' . . .. ı,.,ı ıııuamc. 
leyı yaptırdıktan ,onra nufus ve maaş eüzdanlarile birllkt 

1 İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonu riyasetinden: 
Bakırköy Eııua:ıı Akliye Ve'> As1.1biyı: hıı!ltııııt-4i dahilinde mevcul 

kantin biı· sene miidthıtle kil'ııya ve1·ilecekın·. 
J - ArLLımıa 1/8/!J41 cuma giinü saut 15 de htanbul Cıığaloğluıı- 1 

da Sıhhat ve İçtimai Mua\lenet Müdihlüğünde kurulu Kon\i~yondıı ya- 1 

pılacaktıı. 
2 -- Muhammen kira :;cııeliği 3GO lirodır. 
:! - :\luvı.kkat tt•ınlnal 54 liradır. 
4 - İstE'kliler ı;;artnameıdni çalışma günlerinde Komh•:vonda e;öl'e

bil i ıleı. 
5 İstekliledrı nıuvakk11t t<•ıııinat makbuz veya 

Komi~yonu ~elıneleri. 

SİZİN DE T AKDIR 
ETTiGiNIZ ÜZERE 

Asnınız modu:;ınm zar u fpt, ve incrlii!'iııe inıimanı edt!n 
ü~tııd terıüledıı mahar eli. kadına da gençliğe malul 
şayanı hayret bir beden tenasübü aı·zedeı·. 

Faka~ yüz ve onun lıututu gevezedirler. Eğer bu 
noktaya la;ım gelen ih tinıam gösterilmezse, seneleı· ~u 
hatları başkııhınna pek çabuk farkettirlrleı-. Bu, ,.ızııı 
bir sll·rıntzdll ki, ufıık hir dikkat..,izlik veya ihm;,ıl 
1ıeticesi rakib€'1eriııb:in dikkat nazarından uzak kala
maz. İsle -.eıwleı in (bil hııssa naıik ve ha~sas cildlı>re 
mu,alh~l tı!uıı o tahı iıı kaı ı;enclel'İn) cildinize \'İ7.
mekte olıluğ'u oıı hiııle rce 1 bida~·ı>tte gayri ımıh~u') 
iııcE' çizgilere ihıııalkaı kalmayınız. 

Zaıııanla cildinizi ~oldural'ak olan ve sizi pek çok defa vakit...,iz 
harap eden bu arızalan ak;ıam ve sabah Krem Pertevle yaırn
cağ'mız uCak bir masajla ref Nlıtıiz. Krem Perlevin bu mudze
sinı> yüz biıılen·e hemcinsiniz gibi ıüz de hayret ve mrmnunlyE't~ 
le şahit olacaksınız. Giiı'ı>ct>k ~iniı ki :<im anız, ebedi ırcnçliğini 
lıcrkc~e ma,Knırııne sö~·liyece ktlr. 

l\R EM Pf; RTEV'in ter kibııtd<'ki faul anasır eıı del'iıı çiz. 
ırileri lıile izal •de g~iknıiye t·ı·ktir. Ru~iinden itibaren siz de bit' 
tüp KRE:\1 PER1'E:V~i . t:l\'h lı•L ın:ı,.;aııızda. ~~ıun.durun~:ı:: O, 1 
a~·ni zamanda sert ruı:e;arlu nıı v,. kuvvetlı g-uneı;;ııı en ıyı mu-
hnfızıdır. 

• .. • •• - /..J ,, 

Gümrükler Muhafaza Satınalma 
Komisyonundan : 

Ciııs ı·p mik/(J ı-ı ill ııııı11111ıeıı btclel İlk teıııİH(lt Eksi/f11•c y1ıı4 ı•e sunti 
Liı·11 K r. Li "'' 

1222 çift er kunılurıt>ıı t 12·l:! 40 811 2. Ağustos cum:ıı-te:;i 

1~:!R UO 
baat 11 

1 

ı:;aat 12 
:uı:.: 2. Ağuslos cuınaıteı-;i ı 

Yukarıda yazılı l:.!2:! çit't ku11durn kapalı zarf ve 286' çift çizme ıtçtk 
eksillnw ile hizalarında yazılt r.iin ve ~aatlcrde alınacaktır. 

Şartname ve nümunclcri Koıni!'lyonda heı· gün görüleb11fr. lsteklila.
rin kapalı zarflarını eksiltme saatıru.leıı nihayet ba saııt evveline kadar 
Galata, Mumhıın<' cacldcı.i 52 numarıılı dairı:ı<le Satınalma Komisyonuna 
vernıell'l'I ve açık elrniltnıe için kanuni vesika ve teminat makbuzlal'ile 

1 belli gün ve saatinde Komiı;yoııa g·plnıelcl'i. (5881) 

I"' Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulu~ tıııihı 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tfök lirası 

Şube ve A,ans adedi: 266. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER NEVİ .BANKA MUAMELELER!. 

Pau bi riktiıenlere 28.800 lira ılr.rami~Te veriyoruz. 

ayarı, 18.o:ı :\Hizik: Radyo cl\z ve 
tango orkestrası ( i. Öııı:ilr ve Ateş 
Böcekleri), H!.'{Q Konu~ma: M.eınle
L:et postası, 18.40. ~\II!izik: Piyasa 
fal'kıları, l!l.00 Koııu~ma (Dertle~
me saati), l!U 5 }lü?.ik: Radyo caz 
.,e tarı.go oı·keslrası programının de-

26/8/!J41 tarihine kııcfar Banknmız d~elerine müracut ederek ebire~ef:;; 
ma_h~uı:; ol.ın~k üzeı-e Baıık11nıızca yapılması iktıza eden kuyıtlu rı ikmal 
ettırmelen rıca ve, 1 

2. - Temlik clevrelel'iııde kayıtları noksan ıröı·ülr.n e«habı maaşa 
Bankamı7.ca tediyat yapılmı\•acağı ilan olunur. (6766) 

Tamı,· 19.HO :Memleket saat ayarı ve ,. 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

a jans habeı·leri, 19.45 Müzik: Yuı't.- ' -
tan sesler, 20.15 Uadyo gazetesi, DOKTOR Ü Ç LJ R LJ M D A 
ıo.•s Müzik : Fll!lıt heyeti, 21.00 zı- Sedad Kumbaracılar 
l'aat takvimi ve toprak mahsulleri BİR ":iENÇ KIZ 
borsası, 21.10 Müzlk: Fasıl heyeti ÜROL.OG _ OPERATÖR 
progı·amının devanıı, 21.25 Konuş - ldnı,,. yolu t•• tenasiil hastalıfc- S 
•• (Sanatkarlarımız konuşuyor), lan miifelıı11181~1 erver Bedi 
21.40 Müzik~ Senfonik müzik (Pl.), Ademi iktidar vp bclgevşek1iği, ........ ., ................. . 
22.M Memleket saat ayuı, ajans gtce işeyen çocukların tedavisi Fevkalade hisııi ve acıklı 

Ziraat dan.lraHıııda kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hesap
larında rn az 50 :iraRı buluna laı·a senecl0 4 defa çekil2cek kuı"a 

haberleri; Esham • tahvilat, kambi- Slıkeci, Ankara Cıı.ıJ. Semih bir roman. Fi. 50 krs. 
~o • nukut borsaı;ı (fiyat), 22.46 Lütfi apartımanı. (Tan Mat.. İNKILAP KİTAPEVI 
Müzik: Damı müziği (Pl.), 22.56/ baaı!I karşısı) 

J. 
ile aşag1daki plana göre ikranıiye dıığıtılacaktıı·: · 1 

4 adet 1,0()!' füalık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,liOO Ura 

! 3.00 Tannkl nro~ram ve kapanış. il•••••••llilli••••ııi 

Dr. ŞUkru Mehmet 
Gureba hutanesi clld n züb· 
reri bastalıklan sabık hekimi, 
her gün saat 2 den 5 e kadar 
Bıyoğlıı İstiklii.l caddesi, No. 99 

.Jll••• T.l: 40916 ---· 

ZAYİ - 11/12/9~:1 Uuihinde 1ı:un 
da Tahı·an poliıı ınüdürlügiindeıı al. 
dığım 903/4 nuınarcllı talebe pasa
portumu kaybettim. Yenisini çıkara
cagıından eskisinin hükmü yoktur. 

lraıı tebnaınnılan 
1'ALAT ALl'AOTU 

4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
• • > 250 > 1,000 • 160 > 20 > :ı,200 > 

~UHASIP~ 40 > 100 , 4,ooo > r••• ' DİKKAT: Hesaplarıııtlı.ki panılar bir >ıenc içinde 60 liradan 
lhtisas derecesinde bir nıuhasip 1 aşağı düşmiyenll•re ikramiye ~ıktığı takdiı-de % 20 fazlasile Yerilc-
iş arıyor. 176 posta kutusuna cektir. Kur'alar !\eııcde: 4 defa, 1 Eyh'.il, 1 Birincikihıuıı, 1 Maı t 
( \luhaııip) rümuzile müracaat. ve ı Haziran tarıhlenndı: çekilecekıiı. 

ı .................. m:ı! ..... Em ........ ... 

,... 

Satılık otomobil , 

Yeni bir halde 39 ırocleli Poaciak mukalı auıut 
otomobil yedek liltikle benber ıataı.ls.tır. 

Görmek, almak istiyenler · 
İdaremizde Bag Zilanige müracaat 

Yüksek 
talebe 

Deniz 
kayıt 

Ticaret 
ve kabul 

Mektebinin 
şartları: 

- ı\.lektebin tahsil nııiddetı: Litıc ve yiıksek sınıflı olınak üzere 
allı ~enedir. Yatılı ve parasızdır. Gny<'si tlcal'et gemilerimize kaptan va 
makiııist yetiştirmektiı'. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyinıi 
ve:;aiı husuı:ıatı mektep tatafından temin ediliı-. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına ol'lıı okul mezunu talebe 
alınır. •Orta okul muadili diğer okullar mezunu alınmaz.:. 

A - Alınacak talcbelHin yaşlıınnın 15 den küçiik ve 19 dan biiyiık 
olıııııma!<ı şarttıı'. 

B ~ Orta okulu geçen sene bitirmiş olanlaı· aracla l{Cçen bir senelik 
nmanı ne ile g~irdiklerini tevsik t•dı:>eeklerdir. 

!l - İ,;teklilcrin mektep müdürHigünı> kaı ı yazacakları iı.ıtidalaı-a 
liŞllibılaki V<':;ikıılan ı·aptedeıc•k 1- Agusto;ı. 941 tarihinden 26. Ağustos. 
941 tarihine kadar pazarteı:i. çarşamba ve eunıa günleri !;llat 9 dan 12 
ye \'l' öğleden sonra saat 14 den 17 )e kııdaı müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cüzdaııı, 
B - Aşı kağıdı, 

(' - Mektep ı:ehadctnaıııt?~i veyrı La~dikı aıııe veyahut buıılaı·ı ıı tas· 
- dikli örnekleri, 

D - PoHsçe tasdıkli iri hal kiı.gıdı, 

E Vt!.lileJ"iniıı izahh adreı-lerilc tatbik imzaları, 

I•' 4X6 eb'achnda 6 adet karlonsuz fotoğraf. 

.ı - Nam;ı:et kayıt oluuanlann 28. Ağuslos. 941 peı~embe gunu 
ı<ıhhi muayenelel'i yapılmak i.iz~re sabuh saat <8, de meklepte bulunınıı
lıırı lazımdır. 

5 - Fazla tafsilat için, Oıtaköyde ınekt.ep müdürliığune müracaat 
cdilııwlidi ı·. 

İ~tanbuldon gayri rnahalleı den yapılacak nıiiracaatlara matbu cDu
lıul bilgı~i• göndeı ilir. 

).fohabcrnt için posta pulu göııderi!nıE'lirliı. (5563) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Mulıam11ıen 

Do~ucı !'.o. .Neu'i becleli Tem i1111fı 

55100/ l !):dO Sa!'ıyer Büyükdeı-e Duvarcı 80. 1 No. 
lı 80 1\12 ar~a. 

80 

s2:ıo1 1674 Aksaı·a:v Langa Katiµ Ka:ıım Matı. 30 
Hadım oda1an So. E: 13. Y: 17 No. lı 
34 M2 arsanın 20/80 hissesi. 

101/:ltlJ 7 Sarıyer Büyükdere fi;kı:iı ci So. E: 29 2 iO 
Y: 39 No. lı arsa. 

51270/70 Kumkapı Şeyh Ferhat Nişanca Ahmet 569 
Malı. Havuzlu Hamam Bostan So. E: 
45 .Mü. Y: 47, 4!l No. lı maa arH 
kargir iki dükkan. 
Sanyer Büyükderede İsı>anya So. E: 2 f!O 129/ 4661 
Y: 42, 44 No. h arsa, 

55100/ 2859 Sarıyer Büyükclere E: Lanpiı·o~ yeni 80 
Nazarlık So. 41 No. lı 120 M2 arı;a 

56100/ 1925 Saı·ıyer • Büyükderede Cevizlik So. F.: 90 
ve Y: 12 N o. h 840 'M2 arsa. 

ü~/7506 Sanyer Büyükdeı·ede Kulıkaha So. R: 3tl0 
18 Y: 24 No. lı arsa. 

63 / 7118 Sıll'lyeı· Büyükdel'ede Duvan•ı So. E: 76 
7 Y: 21 No. h ar:;a 

55100/ 1927 Sarıyer Büyükclcl'e Cevizlik So. E: v~ ·10 
Y: ıı No. lı arsa. 

7U7585 Sarıyer Büyükdcı·ede Şerbethane So. 80 
E: 9 Y: 25 No. lı arsa. 

5li100/1774 Sarıyeı· Büyükderede Nazarlık So. F.: 80 
ve Y: 25 No. h arsa. 

127/2247 Snnyer Büyükderede Dede Yusuf So. 300 
E : 6 Y: 24 No. lı aı·sa . 

75/8116 Sarıyer Büyükdeı·edc Ouvaıcı ı:lo . r. 12,!'iO 
h ar!'a. 

6317503 Saıwer Biivükdercıle I.anpil'Og Y: ~a- 8-0 
z1.1rlı

0

k So. E: 3 Y: 17 No. lı 40 .M2 usa. 
1/ 514!1 Kt1nıknµıdo Yalı Mah. eski Yalı bcıs. 480 

t.mıı Y: 20!1 No b 16.60 J\!2 aı·sa 
51270/lıli San~·cr Bü;vükdeı ede Tepehıışı So. 2H 110 

No. lı arııa. 
5;?a(ll /2 l50 Uııkapanmda Kasap Dc•ıııirhun Mııh. 3fl6 

Unkapanı cnddc:;inıle E: 12 Y: 20 
Na. lı dükkanın 225/ 15!16 hiııse~i. 

52:ıo ı 12:113 T<ııdıkö~' Ilııı<iınpa~n 'Malı. Recııizade 60Cl 
So. 75 No. Iı 210 M2 arım. 

6 

3 

18 

42,75 

G 

28 

• 
6 

1 

6 

9 

30 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 21 /7/941 peı·şemlıe giıııü saai 15 ete 
Milli Emlak l\föılüdüğ-ünde müteşekkil Komi yondn 8\ rı ayrı vt acı le 
arttıl'ma ile !latılacaktır. Fı.zla izııhııt için .Milli EınHik J\lücfü ·Jüğı.t 
4 üncii kalemine müracaat. ( 5897) 

Sahibi: Z. T. EBÜZZİY /\. 

Nl!şriyat l\lfülürii: C. BABAN, Basıltlığt yer: l\Iatbaa1 EBÜZZIYA 


